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Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Andregangs 
behandling 

 
Saksbehandler: Solveig Viste Saksnr.: 22/01087-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for næring og miljø 23.05.2022 

Hovedutvalg for teknikk og plan 24.05.2022 

Formannskapet 01.06.2022 

Kommunestyret  15.06.2022 

 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel 

for Ås kommune 2022-2034 med kart datert 06.05.2022, planbestemmelser 
datert 06.05.2022, og planbeskrivelse datert 06.05.2022. 

 
Følgende arealformål er endret, jf. kommuneplanen 2015-2027:  
1. Arealformål LNF endret til bolig: 

a. Rustadporten 
2. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til bolig:    

a. Furumoveien med 25 boenheter 
b. Togrenda barnehage der barn og unges interesser vektlegges i 

reguleringsplanen.  

2. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til næring:  
a. Gamle Mossevei 29 

3. Arealformål LNF endret til bestemmelsesområder masseforvaltning, 
terrengregulering; 

a. #1 Kongeveien 170 der det tas særlig hensyn til hule eiker, 
funksjonsområde for vipe samt kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse (KULA) i reguleringsplanen.  

b. #2 Østensjøveien 60 der det tas særlig hensyn til hule eiker i 
reguleringsplanen, samt statlig reguleringsplan for østre linje og 

hensettingsanlegg.  
4. For følgende områder er arealformål opprettholdt i tråd med kommuneplanen 

2015-2027: 

a. Bolig: Haugenveien 
b. Næring: Seiersten feriepark, Søndre Moer, Sjøskogen 1a, b og 3. 

c. Off/priv.tjenesteyting: Brønnerud «brannstasjonstomta».  
d. LNF: Drøbakveien 135, Søndre Fosterud liten, Vinterbro næringspark 

øst, Vinterbro næringspark vest, Solberg sør, Togrenda Askehaugveien. 

5. Det foretas mekling med Statens vegvesen om innsigelsen til § 21.3 BF1, og 
med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune om innsigelsen 

til arealformål bolig på «Rustadporten». Det nedsettes et eget 
forhandlingsutvalg som gjennomfører meklingsmøte på vegne av kommune. 
Utvalget består av følgende medlemmer:  
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Ås, 29.04.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 
Kommunedirektør Virksomhetsleder 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1 Kommuneplan 2022-34 Plankart 09052022 
2 Kommuneplan 2022-34 Planbestemmelser 06052022 

3 Kommuneplan 2022-34_Planbeskrivelse 06052022 
4 Kommuneplan 2022-34 Temakart 09052022 
5 Kommuneplan_Høringsuttalelser vurdert Arealformål 06052022 

6 Kommuneplan_Høringsuttalelser vurdert Bestemmelser 06052022 
7 Kommuneplan 2022-34: Notat_Mikrohus - oppfølging av vedtak 

8 Kommuneplanens bestemmelser: Forslag til endret § 18.2 Hybelifisering 
9. Kommuneplanens arealdel: Punkter som er vurdert av kommunedirektøren før 
kommunestyret 15.06.2022 

10. Svar på anmodning om å trekke innsigelsene samt høring av B1 
Vinterbrobakken 

10.1 Innsigelser til kommuneplanen for Ås kommune - meddelelse av 
kommunestyrevedtak 
10.2 Ås - Svar på anmodning om å trekke innsigelser - kommuneplanens 

arealdel 2022-2034 
10.3 NVE trekker innsigelse - Offentlig ettersyn - Kommuneplan 2022-2034 - Ås 

kommune 
10.4 Kommuneplan 2022-2034 B1 Vinterbrobakken 
10.5 Ås - Uttalelse til begrenset høring av område B1 Vinterbrobakken - Ås 

kommuneplan 2022 - 2034 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 

Lenke til digitalt plankart: https://as-
kom.maps.arcgis.com/apps/instant/media/index.html?appid=44a8ef5a7b744e20
b499116595734f0b 
 
 Alle høringsuttalelsene 

 Konsekvensutrendning og ROS-analysen, 02.02.2021 
 Planprogram for rullering av kommuneplanen, 16.09.2019 

https://www.as.kommune.no/kommuneplan.547342.no.html#p64022492 

 
 

https://as-kom.maps.arcgis.com/apps/instant/media/index.html?appid=44a8ef5a7b744e20b499116595734f0b
https://as-kom.maps.arcgis.com/apps/instant/media/index.html?appid=44a8ef5a7b744e20b499116595734f0b
https://as-kom.maps.arcgis.com/apps/instant/media/index.html?appid=44a8ef5a7b744e20b499116595734f0b
https://www.as.kommune.no/kommuneplan.547342.no.html#p64022492
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Sendes til alle høringsinstansene 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
 
Kommuneplanen er kommunens langsiktige og helhetlige strategiske plan for en 

bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling. Den skal ha et perspektiv på minst 
12 år. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

 
Kommuneplanens arealdel viser arealdisponeringene for hele kommunen, og 
bygger på arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel. Arealdelen består av 

plankart og planbestemmelser som er juridisk bindene (vedlegg 1 og 3), 
temakart (vedlegg 2) og en planbeskrivelse som viser formålet med arealdelen, 

hvilke endringer som er gjort i planbestemmelsene for å følge opp dette formålet 
samt virkningene areadelen har for miljø og samfunn (vedlegg 4).  

 
Høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble behandlet i 
kommunestyret 20.10.2021 (saknr.61/21 og 62/21) og vedtatt sendt på høring i 

tidsrommet 25.10.2021 til 14.01.2022. Forslag til kommuneplan for Ås kommune 
2022-2034 skal erstatte kommuneplanen for Ås kommune 2015-2027. I denne 

saken er det forslag til kommuneplanens arealdel som behandles og vedtas.  
 
Høringsforslaget ble sendt ut de ulike høringsinstanser og gjort kjent på 

kommunens nettside og i annonser. I tillegg ble det gjennomført følgende tiltak; 
 Åpent plankontor på innbyggertorget hver tirsdag og torsdag samt på 

Nordby bibliotek på tirsdag ettermiddag.  
 «Filmsnutt» om kommuneplanprosessen på kommunens FB-side. 
 Informasjonsvegg/utstilling på Ås bibliotek og Norby bibliotek om 

kommuneplanen. 
 Folkemøter på Ås kulturhus og Solberg skole. 

 Dialogmøte med elevrådene. 
 
I forbindelse med høringen av kommuneplanen kom det inn 130 uttalelser. Det 

ble fremmet flere innsigelser til høringsforslaget. De ble behandlet av 
kommunestyret i møte 04.05.2022. Endringer av kommuneplanens plankart, 

temakart, planbestemmelser og planbeskrivelse baseres på kommunedirektørens 
vurdering og anbefaling av disse høringsuttalelsene samt vedtaket i K-sak 32-22 
om innsigelser til kommuneplanen.  

 
Grunnlaget for kommunedirektørens anbefaling om hvordan innsigelsen kan 

imøtekommes, er basert på dialogmøter med statsforvalteren, fylkeskommunen 
og Nordre Follo kommune. Innsigelsesmyndighetene har ikke gitt en formell 
tilbakemelding på om kommunedirektørens forslag til å imøtekomme 

innsigelsene er tilstrekkelig til at innsigelsesmyndighetene trekker innsigelsene. 
 

For Rustaporten og § 21.3 BF1 vedtok kommunestyret 04.05.2022 å ikke ta 
innsigelsene til følge. Statsforvalteren anbefaler i sitt høringsbrev til 
kommuneplanen at dersom det blir behov for mekling, bør det gjennomføres før 

endelig vedtak av kommuneplanen, jf. pbl § 11-15. Kommunen kan imidlertid 
vedta planen med uløst innsigelse. Dersom innsigelsen er gitt til klart avgrensede 

deler av planen, kan kommunestyret likevel vedta at de øvrige delene av planen 
skal ha rettsvirkning, jf pbl. § 11-16 første ledd. Planen kan imidlertid endres 

med et vedtak i departementet som støtter innsigelsen, jf pbl. § 5-6. 
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Vurdering: 

Det kom inn 130 høringsuttalelser fra regionale myndigheter, kommuner, private 
aktører, organisasjoner, politiske partier og råd, samt NMBU. Det er gitt 
uttalelser til en rekke av arealformålene samt planbestemmelsene. I tillegg er 

det gitt uttalelser til arealformål som det er et ønske om blir opprettholdt samt 
forslag til nye arealinnspill. Disse er oppsummert og vurdert og gir grunnlag for 

kommunedirektørens anbefalinger om arealformål og planbestemmelser (vedlegg 
5 og 6).   
 

Arealformål:  
 

1. Arealformål – bolig 
a. Rustadporten (B5 i høringen): 

Arealformålet anbefales endret til bolig i tråd med vedtak i K-sak 32/22. 
Innsigelsen ble ikke tatt til følge og det må derfor foretas mekling om 
dette arealformålet.   

b. Furumoveien (B6 i høringen):  
Arealformålet anbefales endret fra off/priv tjenesteyting til bolig. I et 

boligområde så langt fra Ås sentrum, anbefales det imidlertid at det legges 
til rette for romslige boenheter og uteområder. Antall boenheter reduseres 
derfor fra foreslåtte 40 til 25 boenheter. Dette fastsettes endelig i 

reguleringsplanen.  
c. Togrenda barnehage (B2 i høringen):  

Arealformålet anbefales endret fra off./priv. tjenesteyting til bolig. I 
høringen har det imidlertid kommet fram at uteområdet til Togrenda 
barnehage brukes som lekeområde i mangel av alternative lekeplasser i 

området. Ved regulering må det derfor tas hensyn til barn og unges 
interesser. 

d. Solberg sør (B4 i høringen): 
Arealformålet anbefales ikke endret til bolig, men opprettholdt som LNF 
som i gjeldende kommuneplan. Det begrunnes med at arealformål bolig 

der er i strid med nasjonale og regionale mål for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging og kommunens arealstrategi om boligbygging. Det 

er også vurdert å være tilstrekkelig med boligreserve i planperioden.  
e. Togrenda, Askehaugveien (B3 i høringen):  

Arealformålet anbefales opprettholdt som LNF som i gjeldende 

kommuneplan. Det begrunnes med at arealformål bolig her er i strid med 
nasjonale og regionale mål for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. Det er i arealstrategiene til kommunen åpnet for noe 
boligbygging på Vinterbro, men det dekkes i tilstrekkelig grad av bl.a. 
reguleringsplanen for Tømrernes feriehjem.  

f. Drøbakveien 135 (B8 i høringen):  
Arealformålet anbefales ikke endret til bolig. Det begrunnes med tidligere 

avslått dispensasjonssak, samt at det ligger i et område der det ikke er 
ønskelig med bolig, jfr. kommunens arealstrategi 18.1.  

g. Søndre Fosterud liten (23/1) (B7 i høringen):  

Arealformålet anbefales opprettholdt som LNF som i gjeldende 
kommuneplan. Det er gitt høringsuttalelser som å opprettholde 

arealformålet som bolig, samtidig som dette til dels frarådes fra regionale 
myndigheter. Kommunedirektørens vurdering er at boligformål i dette 
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området ligger i et område der det ikke er ønskelig med bolig, jfr. 
kommunens arealstrategi 18.1.  

h. Vinterbrobakken (B1 i høringen): På grunn av feil i høringsdokumentene 
(arealformål og plankart) for dette området, ble det i K-sak 32/22 vedtatt 
å sende det ut på en ny, men begrenset høring. Kommunedirektøren 

legger opp til at resultatet fra ny høring foreligger til kommunestyrets  
2. gangsbehandling av kommuneplanens arealdel 15.06.2022. 

 
2. Arealformål – næring 

a. Haugenveien (BN1 i høringen):  

Arealformålet anbefales opprettholdt som bolig som i gjeldende 
kommuneplan. Det foreslåtte arealformålet er i tråd med arealstrategien 

om lokalisering av næringsområder i kommunen. Berørte boligeiere i 
området har gjennom høringen imidlertid gitt utrykk for at endringen vil få   

store konsekvenser for boligeierne, fordi næringseiendom har en lavere 
markedsverdi en boligeiendom. De ønsker derfor at området opprettholdes 
til boligformål. Dette mener kommunedirektøren er riktig å vektlegge.  

b. Søndre Moer (BN3 i høringen): Arealformålet anbefales opprettholdt som 
næring som i gjeldende kommuneplan. Det er gitt uttalelser om å endre 

arealformålet til bolig og LNF. Kommunedirektøren mener at det er 
tilstrekkelig med boliger i dette området i planperioden. Samtidig er det 
behov for næringsarealer til virksomheter som er i en mellomkategori 

mellom arealkrevende og arealintensive virksomheter som bl.a. 
bilverksteder, håndverksbedrifter og andre kombinasjoner av kontor og 

lager.    
c. Vinterbro næringspark vest (BN5 i høringen): Arealformålet anbefales 

oppretthold som LNF i tråd med vedtak i K-sak 32/22. Arealet som er 

foreslått endret til næring er del av et område som har stor verdi som 
friluftsområde, noe de mange høringsuttalelsene vitner om. Området er 

også regulert som friområde (R-284) og kommuneplanen er oppdatert i 
tråd med dette.  

d. Vinterbro næringspark øst (BN6 i høringen): Arealformålet anbefales 

oppretthold som LNF i tråd med vedtak i K-sak 32/22. Hoveddelen av 
høringsuttalelsene vektlegger viktigheten av å ta vare på området som 

LNF på grunn av betydningen det har for naturmangfold og som del av et 
svært viktig friluftsområde i regionen. I tillegg pekes det på at kommune 
må ha mer kunnskap om behovet for arealkrevende virksomheter som 

grunnlag for en evt. utvikling her.   
 

3. Arealformål - bestemmelsesområde 
a. Bestemmelsesområde for masseforvaltning #1 for terrengregulering 

Kongeveien 197. Anbefales opprettholdt som bestemmelsesområde for 

masseforvaltning for terrengregulering. I reguleringsplanen må det tas 
hensyn til forekomst av hule eiker, funksjonsområde for hule eiker samt 

KULA.  
b. Bestemmelsesområde for masseforvaltning #2 for terrengregulering 

Østensjøveien 60. I saksbehandlingen har det kommet fram at dette 

arealformålet vil komme i konflikt med statlig reguleringsplan for ny østre 
linje og hensettingsanlegget (jf. avgrensinger med rød stiplet linje i bildet 

under). Den vestre delen av arealinnspillet anbefales opprettholdt som 
bestemmelsesområde for masseforvaltning for terrengregulering. Det ses i 

sammenheng med at Bane Nor vil ha behov for arealer til mottak av 
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overskuddsmasser og den vestre delen kan evt. brukes til dette. En 
detaljert plassering av terrengregulering må imidlertid ses i sammenheng 

med reguleringsplanen for ny østre linje og hensettingsanlegget. Den østre 
delen av arealinnspillet anbefales tatt ut fordi det kommer i konflikt med 
området som skal reguleres.  

Ved utarbeidelse av reguleringsplan for terrengregulering #2 må de hule 
eikene i området hensyntas.  

 

 
 

c. Bestemmelsesområde for masseforvaltning #4 Bølstad for snødeponi: 

Anbefales opprettholdt som off/priv. tjenesteyting og ikke 
bestemmelsesområde for (..) snødeponi. Begrunnelsen er at 

reguleringsplan for snødeponi i dette området frarådes og vil sannsynligvis 
ikke bli godkjent av statsforvalteren. Kommunen ved kommunalteknikk 

har startet et arbeid for å se på arealer for mottak og deponi av masser og 
snø som kommunen har ansvar for.  

 

4. Arealinnspill som i K-sak 62/21 ble vedtatt å ikke ta med i høringsutkastet, 
men som er fremmet på nytt i høringen:  

 
Arealformål bolig:  
a. Brekkeveien sør (2 i KU) 

b. Kongeveien 100/5 (18 i KU) 
c. Krosser øst (31 i KU) 

d. Nordre Brekke liten (6 i KU) 
Kommunedirektøren viser til vedtak i K-sak 62/21 der høringsforslaget ble 
behandlet. Her ble det vedtatt å ikke legge disse arealinnspillene ut på høring. 

Kommunedirektøren mener at det ikke har kommet fram vesentlig 
informasjon i høringen som tilsier at areaformålet for disse områdene skal 

endres til bolig.   
 
Arealformål næring:  

e. Kongeveien 127 (1N i KU) 
f. Korsegården øst (3N i KU) 

g. Holstad deponi E18 (4N i KU) 
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h. Holstad E18 (6N i KU) 
Kommunedirektøren viser til vedtak K-sak 62/21 der høringsforslaget ble 

behandlet. Her ble det vedtatt å ikke legge disse arealinnspillene ut på høring. 
Kommunedirektøren mener at det ikke har kommet fram vesentlig 
informasjon i høringen som tilsier at areaformålet for disse områdene skal 

endres til bolig.   
 

5. Arealformål som i K-sak 62/21 ble vedtatt endret til LNF eller andre formål, 
men som i høringen ønskes opprettholdt som opprinnelig arealformål: 
a. Bolig: Brønnerud øst for E18 (24/1 - uregulert):  

Grunneiere Ellen og Karl Magnus Løken ønsker å opprettholde arealformål 
bolig på dette området. Det anbefales at arealformålet endres fra bolig til 

LNF. Kommunedirektørens vurdering er at det ikke er behov for boliger i 
denne delen av kommunen i planperioden. Det har heller ikke kommet 

fram vesentlig informasjon i høringen som tilsier at arealformålet skal 
opprettholdes som bolig.    

b. Off/priv. tjenesteyting: Brønnerud «brannstasjonstomta» (42/1-regulert): 

Grunneier NMBU ønsker å opprettholde arealformål off/priv tjenesteyting 
på dette området. Det anbefales at arealformålet opprettholdes som  

off./priv. tjenesteyting. Kommunedirektørens vurdering er at det forventes 
en utvikling på Campus Ås som tilsier at det vil være behov for slike 
arealer med en slik lokalisering.    

c. Næring: Seiersten feriepark (109/13-regulert):  
Grunneier Ingar Seiersten ønsker å opprettholde arealformål næring for 

dette området. Det anbefales at arealformålet opprettholdes som næring i 
denne planperioden. Kommunedirektørens vurdering er at kommunen har 
behov overnattingsløsninger som reguleringsplanen legger til rette for.  

d. Næring - kjøpesenter: Sjøskogveien AS mener at arealformål kjøpesenter 
er dekkende for eiendommen Sjøskogveien 1a, b og 3 (gnr 108 bnr 158). 

Det anbefales imidlertid at denne delen av området som har fått formål 
kjøpesenter endres til næringsformål. Et kjøpesenter er et handelssenter 
med en samling av butikker på et sted som markedsføres under et navn, 

og de er som oftest lokalisert i en bygning, jf. pbl. § 11-7, punkt 1.  
Kommunedirektøren mener det mest korrekte blir å skille mellom 

arealformål kjøpesenter og næring i dette området.    
 
6. Nye arealinnspill i forbindelse med høringen av kommuneplanen 

Det vedtatt planprogrammet for rullering av kommuneplanen ga grunnlag for  
innspill til kommuneplanens arealdel. De 45 arealinnspillene som kom ble 

konsekvensutredet og var grunnlag for hvilke arealformmål som ble sendt på 
høring. Kommunen har anledning til å endre arealformål basert på 
arealinnspill i høringen. Dette vil imidlertid kreve at de deler av planen som 

ønskes endret tas opp til ny behandling (pbl. § 11-5, 1.ledd), jf. prosess med 
konsekvensutredning og høring.  

 
Det er kommet følgende nye arealinnspill i forbindelse med høringen: 
a. Off/privat tjenesteyting:  

i. Bussanlegg.  
Ruter spiller inn fire mulige områder i Ås for et bussanlegg i regionen. De 

konkluderer med at «Høyungen» vest for Nordre Follo renseanlegg egner 
seg best, og arealformålet foreslås endret fra LNF til «Samferdselsanlegg/ 

bussanlegg. Arealinnspillet anbefales ikke tatt med i denne rulleringen av 
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kommuneplanen. Kommunedirektøren ser at det er viktig å sette av 
arealer til bussanlegg for å sikre busstilbudet i Follo, men mener også at 

arealinnspillet er for lite gjennomarbeidet særlig med tanke på at dette 
skal være et bussanlegg for deler av regionen. Kommunedirektøren vil 
imidlertid ha videre dialog med Ruter for å se på mulige løsninger.  

ii. Nordre Follo renseanlegg: NFR ønsker å endre arealformål for sørlige 
del av eiendommen gnr 107 bnr 475 til off/priv.tjenesteyting. 

Arealformålet endres da det er i tråd med mindre vesentlig endring av 
reguleringsplan R-086 gjort i 1997. 

b. Bolig:  

i. Nordbyfaret 4 (gnr 104 bnr 3, 4):  
Marit Sverdrup ønsker å endre arealformål fra LNF til bolig for å 

erstatte eksisterende bolig med ny bolig. Arealinnspillet anbefales ikke 
tatt med i denne rulleringen av kommuneplanen. Begrunnelsen er at 

det ikke er ønskelig eller behov for å endre areaformål fra LNF til bolig. 
ii. Nessetveien 61 (gnr 113 bnr 17, 62):  

Martin Johan Stamnestø ønsker å endre arealformål fra næring til 

bolig. Arealinnspillet anbefales ikke tatt med i denne rulleringen av 
kommuneplanen. Arealformålet næring opprettholdes fordi det er 

behov for slike næringsarealer i kommunen på sikt.     
iii. Vinterbrosenteret:  

Civitas for Harald T. Nilsen og Ole Falk Fredriksen peker på muligheten 

for bl.a. å bygge boliger på taket av parkeringsområdet på 
Vinterbrosenteret. Begrunnelsen er at det er for få leiligheter i denne 

delen av kommunen. Arealinnspillet anbefales ikke tatt med i denne 
rulleringen av kommuneplanen. Begrunnelsen er at det er tilstrekkelig 
med boliger i denne delen av kommunen i planperioden.  

iv. Søndre Fosterud (gnr 26 bnr 16, 14, 3):  
Kåre Høyer og Ås Venstre ønsker å endre den delen av eiendommen 

som har arealformål næring til bolig. Dette var del av arealinnspillet 
«Søndre Fosterud stor» som ikke ble sendt på høring, jf. vedtak i 
kommunestyret 20.10.2022. Arealinnspillet anbefales ikke tatt med i 

denne rulleringen av kommuneplanen. Begrunnelsen er at boligformål i 
denne delen av kommunen ikke er i tråd med arealstrategien for 

boligbygging.  
c. Næring:  

i. Haugenveien 3: Arkitektene Astrup og Hellern for Birger N. Haug 

eiendom foreslår et nytt næringsområde som er i tråd med 
arealstrategi om fortetting i eksisterende næringsområde. 

Arealinnspillet anbefales ikke tatt med i denne rulleringen av 
kommuneplanen. Kommunedirektøren mener det ikke bør legges til 
rette for ytterligere næringsformål i nærheten av boligområdet i 

Haugenveien som allerede er belastet med eksisterende 
næringsaktivitet.  

ii. Nordby østre (gnr 105 bnr 3), sør for Vinterdalen langs E18: 
Grunneier Jo Aalerud ønsker at denne eiendommen må ses i 
sammenheng med en evt. utvikling av Vinterbro næringspark øst. 

Arealinnspillet anbefales ikke tatt med i denne rulleringen av 
kommuneplanen på grunn av at arealformålet for Vinterbro 

nøringspark øst opprettholdes som LNF, jf. vedtak i K-sak 32/22.  
d. Hensynssone:  
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i. Bjørn Økland foreslår at bekken ved Nordre Brekke sør for Ås sentrum 
bør inngå i hensynssonen bevaring av naturmiljø. 

Kommunedirektørens vurdering er at dette området ikke tas inn i 
hensynssonen fordi disse verdiene ivaretas av arealformålet LNF. 

e. Vern av Thirudmåsan:  

Ås SV mener området bør vurderes vernet fordi det har viktige 
naturkvaliteter. Arealinnspillet anbefales ikke tatt med i denne rulleringen 

av kommuneplanen. Kommunedirektørens vurdering er at arealformålet 
LNF ivaretar verdiene for dette området i tilstrekkelig grad.  

 

Planbestemmelsene 
 

Bestemmelser der det er gjort en del endringer er som følger:  
a. § 7.2 Overvann, bekker og flom: 

Bestemmelsen er korrigert for bl.a. å skille mellom bestemmelse for overvann 
og urbanflom og bestemmelse for bekker og flom.  

b. § 8 Parkering: 

Bestemmelsen er endret til at parkering skal avklares i reguleringsplaner, og 
at retningslinjene legges til grunn. I byggesaker hvor parkering ikke er 

avklart i reguleringsplan, legges retningslinjene til grunn for vurdering av 
parkeringsdekning. Minimumsnormen er inkludert og utgjør 30% av 
maksimumsnormen.  

c. § 9.1 Byggegrense mot vei og § 9.2 Holdningsklasse for avkjørsler.  
Disse bestemmelsene viser nå tydeligere hvilke veier dette gjelder.  

d. § 9.3 Byggegrense mot vassdrag.  
Denne bestemmelsen er noe endret, og er en oppmykning og tydeliggjøring 
sammenlignet med gjeldende planbestemmelser.  

e. § 13 Masseforvaltning. 
Bestemmelsen inkluderer nå massebalanse, gjenbruk av masser og krav om 

kvalitet på tilført masse. Ved omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skal det 
utarbeides matjordplan.  

f. § 16.5 Store trær.  

Definisjonen av store trær er endret til å samsvare med  Artsdatabankens 
definisjon av store trær. Det er diameter 40 cm målt i brysthøyde.  

g. § 18.2 Hybelifisering:  
Retningslinjene er nyansert så de i større grad viser hvordan retningslinjene 
vektlegges. Det skilles mellom om boligeier bor i boenheten eller ikke.  

h. § 18.3 Mikrohus:  
De fleste av høringsuttalelsene til denne paragrafen samt vedtak i K-sak 

32/22 mener kommunedirektøren dekkes av bestemmelsene, jf. notat vedlagt 
i saken. Det gjelder bl.a. at:  

i. Antall mikrohus begrenses til 10 i planperioden og ses på som et 

prøveprosjekt. 
ii. Sonen hvor det kan bygges mikrohus er avgrenset til eiendommer 

med formål bolig i Åsgård og Rustad skolekrets og øst for 
Korsegården i Brønnerud skolekrets.  

iii. Maksimalhøyden økes fra 4 meter til 4,3 meter for å bidra til god 

bokvalitet.  
i. § 18.4 Boligprogrammet:  

Bestemmelsen er endret til at boligantallet fastsettes i reguleringsplanen.  
Retningslinjen i paragrafen sier at boligprogrammet angir fordeling av 
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boligantall i byggeområdene. Det legges til grunn for vurdering av boligantall i 
reguleringsplanene.   

j. § 21 Forretninger:  
For denne bestemmelsen er retningslinjer tatt i bruk i større grad. Grunnen er 
at kommuneplanens bestemmelser ikke kan være for detaljerte når det 

gjelder innhold, størrelse mv. Det må tas i reguleringsplanene.  
k. § 22 Næringsbebyggelse:  

For denne bestemmelsen er retningslinjer tatt i bruk i større grad. Grunnen er 
at kommuneplanens bestemmelser ikke kan være for detaljerte når det 
gjelder hva slags type bedrift som kan tillates. Det må tas i 

reguleringsplanene.  
l. § 24.2 LNF spredt boligbygging (underformål b): 

Denne bestemmelsen er endret noe for å imøtekomme pbls krav til 
dokumentasjon av arealer for LNF – spredt boligbygging. Det er også et 

tydeligere skille mellom hvilke bestemmelser som gjelder eksisterende LNF 
spredt bebyggelse og framtidig LNF spredt bebyggelse.   

m. § 26 Sikringssone:  

Det er lagt inn en ny bestemmelse §28.2 Aktsomhetsområde for flom i tråd 
vedtak i K-sak 32/22 04.05.2022.   

n. §26.1 Nedslagsfelt drikkevann:  
Bestemmelsen bør være lik for begge kommunene som har nedslagsfelt til 
Gjersjøen. Denne bestemmelsen er derfor endret i tråd med bestemmelsene 

til Nordre Follo kommune.  
o. Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap:  

Det er gjort endringer i en rekke bestemmelser som gjelder disse temaene. 
Endringene er gjort i tråd med vedtak i K-sak 32/22 og øvrige anbefalinger. 
Det forutsettes at fylkeskommunen som har fremmet innsigelsene godtar 

kommunedirektørens anbefaling for hvordan innsigelsen tas til følge.  
p. § 35 Bestemmelsesområde – snødeponi: 

Bestemmelsen som er tatt ut som følge av endret arealformål i tråd med 
kommunedirektørens vurdering og anbefaling. 

 

I tillegg er det kommet en del uttalelser om å ta med temaer som berører 
saksbehandling og planprosesser i bestemmelsene. Det er det ikke anledning til 

jf. veiledning til kommuneplanens arealdel. Dette er lagt inn i planbeskrivelsen i 
en viss grad, og i noen tilfeller i retningslinjene. I tillegg er det gjort noen 
språklige endringer.  

 
Miljømessige konsekvenser: 

Forslag til kommuneplanens arealdel følger opp bærekraftsmålene i 
kommuneplanens samfunnsdel. Den legger bl.a. til rette for at flere kan gå, sykle 
og ta kollektivt som bidrar til å redusere klimautslippene. Forslaget bidrar i liten 

grad til nedbygging av dyrka og dyrkbar mark og verdifulle arealer for friluftsliv 
og naturmiljø. Arealregnskapet i planbeskrivelsen er oppdatert i tråd med dette. 

En rekke av bestemmelsene stiller tydeligere krav til forhold som angår barn og 
unge.   
 

Alternativer: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel 

for Ås kommune 2022-2034 med følgende endringer:  
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Konklusjon med begrunnelse: 
 

Kommuneplanens arealdel viser hvordan arealene i Ås kommune skal forvaltes 
og utvikles i hele kommunen. Den bygger på arealstrategiene i kommuneplanens 
samfunnsdel. Det vil si å:  

 Vektlegge boligbygging i de to prioriterte utbyggingsområdene Solberg 
grense mot Ski og Ås sentralområde. 

 Bevare dyrka og dyrkbar mark, naturmangfold, kulturminner og 
kulturmiljø samt arealer for friluftslivet, samt hindre arealbruk og tiltak 
som får negativ virkning på vannmiljøet.  

 Prioritere gang-, sykkel- og kollektivtrafikk i etablering og utforming av 
vei- og gatenett i Ås sentrum og på Solberg. 

 Være pådriver for et godt kollektiv- og sykkelveitilbud i kommunen og 
mellom kommunen, nabokommuner og Oslo.  

 Stille kvalitets- og miljøkrav til utviklingen i vekstområdene og øvrige 
boligområder. 

 Tilrettelegge for arbeidsplasser i alle deler av kommunen etter ABC-

prinsippet om rett virksomhet på rett plass. 
 

Kommuneplanens arealdel har vært gjennom en omfattende rullering der 
strategiene for framtidig arealforvaltning- og utvikling er tydeliggjort i 
samfunnsdelen, og der plankart og planbestemmelser er rullert og korrigert i 

tråd med dette. Kommunedirektøren mener at forslaget til kommuneplanens 
arealdel med plankart, temakart, planbestemmelser og planbeskrivelse er et 

godt grunnlag for den videre bærekraftige samfunns- og arealutvikling i Ås 
kommune, og anbefaler at den vedtas. 
 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

 
Umiddelbart 


