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Rullering av kommuneplanen  

HØRINGSUTTALELSER TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL:  

Kommunedirektørens oppsummering, vurdering og anbefaling  
Pr. 02.05.2022 

Ord- og fargeforklaring:  

KD = Kommunedirektøren 

KPS = Kommuneplanens samfunnsdel 

Tas ikke inn i KPS 

Tas inn i KPS  

 

 Doknr 
p360 
21/02664 

Fra Gruppe KPS - uttalelser oppsummert Kapt KDs vurdering og anbefaling 

1. 1 137 Ås SV Pol. Det må komme fram hvilke planer som er vedtatt og hvilke 
planer som skal utarbeides.  

 
Dette kommer fram i planstrategien. Dekkes tilstrekkelig i KPS.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

2. 2 114 Ås Land-
brukslag 

Org Kap. 1.1 Sammen om miljø, mangfold og muligheter. 
Rydde opp begrepsbruk når det gjelder jord: (..)  ta vare på 
verdifulle naturressurser og matjord (s.6) 
(..) unngå nedbygging av høyproduktiv matjord i alle deler 
av kommunen (s. 15) 

Kapt 
1.1 

KDs anbefaling: Dyrka og dyrkbar jord i tråd med NIBIOs definisjon brukes 
konsekvent i KPS. 

3. 3 151 NMBU NMBU Universitetsbyen Ås 
Dersom "Universitetsbyen Ås" skal brukes som begrep, må 
det forankres politisk hos Ås kommune og NMBU. Det bør 
evt. utarbeides en omdømme- og identitetsbyggingsplan 
med tilhørende strategi og merkevarebygging.  

Kapt 
1.1 

KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
 

4. 4 151 NMBU NMBU Viktig spørsmål å stille: Hvor skal NMBU og Ås kommune 
være om 12 år? Det er viktig å være visjonær og tenke 
stort. Det er et håp om at det i kommunen og universitet 
utnytter hverandres kompetanse og muligheter i framtiden.  
Målet er at Ås og campus skal videreutvikles som en 
universitetsby med attraktive rammer for et godt og 
bærekraftig liv og virke.  

Kapt 
1.1  

KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
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5. 5 8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU 1.1.2 Folkehelse 
Nytt kulepunkt (etter “legge til rette…”): Implementere 
områder(/arealer) for urbant landbruk i Ås kommune som 
legger til rette for deltakelse, integrering, 
kompetanseutvikling og helsefremmende tiltak. 

Kapt 
1.1.2  

KDs anbefaling: Urbant landbruk kan bl.a. bidra til sosiale møteplasser, økt 
kunnskap om dyrking av mat, grønnstruktur og naturmangfold. Urbant 
landbruk legges inn i KPS som del av kapittel 6.   

6. 6 137 Ås SV Pol. Studenter bør oppmuntres til å melde flytting til Ås.  Kapt 
1.2 

KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
 

7. 7 137 Ås SV Pol. Det er en bekymring at det legges til rette for stor vekst i 
kommunen. Det må ikke legges opp til en høyere vekst enn 
del kommunedirektøren la opp til i sitt opprinnelige forslag.  

Kapt 
1.2.1 

Befolkningsveksten baserer seg på boligprogrammet og SSB/Kostras 
beregninger om forventet vekst. På dette grunnlaget må kommunen ta 
høyde for en vekst på mellom 1,1% og 1,9% i perioden 2020-2035. 
KDs anbefaling: Tas til orientering.  

8. 8 153 Statsforvalt
er Oslo og 
Viken 

Reg. 
mynd. 

Folkehelse: 
Det må sikres at de som jobber med ulike planer er kjent 
med hverandres jobber, slik at det blir en helhet med tanke 
på folkehelse.  

Kapt 
1.2.2 

Ås kommunes plan- og folkehelseforum skal bidra til at folkehelse blir et 
tema i alle overordnede plansaker generelt og i reguleringssaker spesielt.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 
 

9. 9 147 NV Nordre 
Follo 

Org 1.2.2 Folkehelse i Ås 
Det bør tilføres enda et punkt i punktlisten: “Ta vare på 
naturområder nært tettsteder som arena for 
hverdagsaktivitet, turer og friluftsliv”. 

Kapt 
1.2.2 

Dekkes tilstrekkelig i arealstrategi 18.2. og mål 23.  
Grunnlaget for de seks punktene i kapittel 1.2.2. bygger på indikatorer i 
folkehelseprofilen og funn til folkehelseoversikten, samt innspill fra 
innbyggere.  
KDs anbefaling: Tas ikke med i KPS.  

10. 1
0 

 
Viken FK Reg. 

mynd. 
Medvirkning og samarbeid 
1. Savner større fokus på medvirkning i planarbeidet. 
2. Anbefaler veileder Barn og unge i plan- og byggesak, 

metode Gjestebud samt veileder Folketråkkveilederen.  

Kapt 
2.1 

1. Dekkes tilstrekkelig i kapittel 2.1.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

2. Veiledning tas til orientering.  

11. 1
1 

151 NMBU NMBU Klima 
I tillegget til samarbeidet om kommunens klima- og 
energiplan, har NMBU en egen miljøhandlingsplan 2021-
2026. Her er det satt mål for sirkulær økonomi, transport, 
energi, bygg og forvaltning av utearealer. På områdene 
innovasjon, arealforvaltning, gang-, sykkel- og 
kollektivtrafikk er NMBU avhengig av et samarbeid med 
kommunen. Samarbeidet med Statens vegvesen og 
fylkeskommunen er viktig for å få sammenhengende 
sykkelveier i kommunen og regionen.  

Kapt 
2.1 

KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
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12. 1
2 

151 NMBU NMBU Kultur og frivillighet 
Studentsamfunnet er en av de viktigste bidragsyterne for 
kulturtilbudet i Ås. Legge til rette for felles aktivitet som 
BUA-funksjon med utlån av utstyr som kan koble studenter, 
stipendiater, gjesteforskere og innbyggere. Legge til rette 
for "To good to go" (redusere matsvinn) for innbyggere og 
ansatte. Samarbeide om med kommune, fylke og frivillige 
organisasjoner om NMBUs arealer som tur- og 
rekreasjonsområder.  Videreutvikle eksisterende 
samarbeidsprosjekter.  

Kapt 
2.1 

KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
 

13. 1
3 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org NMBU er en sentral samfunnsaktør i Ås kommune som må 
anerkjennes.  
I skjæringspunktet mellom kommunen som 
samfunnsutvikler og NMBU som kunnskapsprodusent, må 
det samarbeides for å stimulere til samskaping.  
Det etterlyses tiltak for NMBU, virksomheten og 
menneskene som er knyttet til institusjonen, som bl.a. å bli 
invitert til og involvert i planprosesser.  

Kapt 
2.1 

KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
 

14. 1
4 

151 NMBU NMBU Samarbeid og samskaping 
Det er et ønske om et mer strategisk og langsiktig 
samarbeid med kommunen. Mulighetsstudien for Campus 
Øst legges til rette for det.  
Det bør kartlegges og dokumenteres aktuelle 
temaer/områder/næringer hvor NMBU og Ås kommune 
kan og bør ha en felles kommunikasjonsstrategi for å nå 
felles mål om f.eks. etablering av kunnskapsbedrifter i 
kommunen.  
Samarbeid om bedre kollektivtilbud, utvikling av Ås og 
campus, studentvelferd - dette bør synliggjøres i en felles 
plan.  

Kapt 
2.1 

KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
 

15. 1
5 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Mål 1: Fysiske møteplasser er vel så viktig som de digitale 
løsninger i dialogen med innbyggerne.  

Kapt 
2.1 

Dekkes tilstrekkelig i mål 1 med tilhørende strategier.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

16. 1
6 

137 Ås SV Pol. Kommunens rolle overfor frivilligheten oppleves som til 
dels svak, tilfeldig og lite forutsigbar. Samfunnsdelen kan 
utvikles for å sikre bedre samhandling med frivillige 
organisasjoner og aktiviteter.  

Kapt 
2.1 

Dekkes tilstrekkelig i kapittel 2.1. Følges bl.a. opp i Frivilligmelding for Ås 
kommune 2020-2023.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  
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17. 1
7 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU 2.1.1 Mål og strategier 
Nytt punkt 1.8: Ås kommune tar initiativ til å opprette 
Pådriv Ås (www.paadriv.no). 

Kapt 
2.1 

KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
 

18. 1
8 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU Nytt punkt 1.9: Ås kommune skal lage en egen strategi for 
urbant landbruk “Ås kommunes plan for urbant landbruk”. 

Kapt 
2.1 

Vurderes ved rullering av planstrategien.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

19. 1
9 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU 2.1 Sammen for å nå målene 
Det skal opprettes et samarbeid mellom Ås kommune og 
NMBU der Ås kommune inngår en avtale om 
studentutveksling og praktikantplasser i ulike sektorer i 
kommunen. Ås blir en testkommune der forskere og 
studenter kan teste ut ulike løsninger (for by- og 
landskapsutvikling). Ref. bærekraftsmål 17. - jf. pkt 2.1.1. 

Kapt 
2.1  

KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
 

20. 2
0 

143 Foreningen 
bevaring 
natur- og 
rekreasjon 
Bæk 

Org 2.1 Samarbeid for å nå målene 
Samarbeid løftes fram som ett av de viktigste punktene i 
den nye kommuneplanen. Dette er et område hvor Ås 
kommune ut fra erfaring har et sterkt forbedringspotensial. 
Det savnes en tydeligere identifikasjon av tiltak for 
innbyggermedvirkning (pkt. 1.4) og for å sikre 
påvirkningsmuligheter (pkt. 1.5). Det foreslås at det 
utarbeides en egen strategi for innbyggermedvirkning. 
Kommunen utfordres til å oppfordre innbyggerne til en 
kritisk tilnærming og ha lav terskel for å gi tilbakemelding 
på kritikkverdige forhold. 

Kapt 
2.1 

Dekkes tilstrekkelig i kapt. 2.1. 
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 
 

21. 2
1 

12 Indre 
Østfold 
kommune 

Komm
une 

Det er viktig å fokusere på sirkulær økonomi. Det bør 
samarbeidet regionalt om å avsette arealer til masse- og 
snøhåndtering. Har sammenfallende ansvarsområder og 
interesser for bl.a. utviklingen ved NMBU, regional 
infrastruktur og mobilitet.  

Kapt 
2.2 

KDs anbefaling: Tas til orientering.  

22. 2
2 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Sirkulær økonomi trekkes fram som spesielt viktig, og det er 
et ønske om et økt ambisjonsnivå. Det pekes på tiltak som 
f.eks. deling og gjenbruk.  

Kapt 
2.2 

Dekkes tilstrekkelig i kapittel 2.2. Følges opp handlingsprogram og 
økonomiplan, handlingsplan for klima og energi og kommunens 
anskaffelsesstrategi.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  
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23. 2
3 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU Slik følges det opp i aktuelle planer:  
Nytt punkt: Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær 
økonomi (Departementene, 2021b). 

Kapt 
2.2 

KDs anbefaling: Tas inn i KPS vedlegg 1 under kapittel Nasjonale føringer. 

24. 2
4 

168 Viken FK Reg. 
mynd. 

Masseforvaltning 
Det anbefales at kommunen tar opp masseforvaltning som 
tema i kommuneplanens samfunnsdel. F.eks. som del av 
mål 3 om sirkulær økonomi. Forslag til strategi: 3.4 
Etterspørre gjenbruk av overskuddsmasser.  

Kapt 
2.2 

Kommunen bør bruke sin rolle som planmyndighet og tiltakshaver for å øke 
etterspørsel etter gjenbrukte byggeråstoff og overskuddsmasser fra 
offentlig sektor. 
KDs anbefaling: Tas inn i KPS som en ny strategi 3.4: Etterspørre gjenbruk 
av byggeråstoff og overskuddsmasser i aktuelle tiltak.  
 

25. 2
5 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Mål 3:  
1. Det er ønske om høyere ambisjoner som inkluderer den 

sosiale dimensjonen i sirkulær økonomi.  
2. Fokus på matsvinn etterlyses.  
3. Det er et ønske om en prosess som involvere flere parter 

i arbeidet med kommunens satsing på sirkulær økonom.  

Kapt 
2.2 

1. Ved å ta FNs 17 bærekraftsmål aktivt i bruk i KPS, dekkes den sosiale 
dimensjonen. Konkretiseres på tiltaksnivå.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

2. Matsvinn følges opp i handlingsplan for klima og energi.   
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

3. KDs anbefaling: Tas til etterretning.  

26.  150 Trygve 
Roll-
Hansen 

Privat 1. Uttalelse ang. småhusplanen. 
2. Uttalelse ang. rammer for areal- og transportplanlegging.   
3. Uttalelse ang. bussnett.  
4. Uttalelse ang. mikrohus. 
5. Uttalelse ang. boligpriser. 
6. Uttalelse ang. finansiering av infrastruktur.  

Kapt 
2.2 

1. Tas som del av områdereguleringsplan for småhusbebyggelse. 
2. Kommunene har arealmyndighet, men må forholde seg til statlige og 

regionale rammer og føringer. Områdereguleringsplanen for Ås 
sentralområde åpner for opptil 50 000 m2 med formål kontor, forretning 
og næring.  

3. Dekkes tilstrekkelig i kapt. 6, strategi 18.3 
4. Dekkes tilstrekkelig i kapt. 9 samt planbestemmelse §18.3. 
5. Tar til orientering 
6. Kommunen, utbyggere og eventuelt andre myndigheter, vil sammen 

sørge for å opparbeide og/eller sikre opparbeidet infrastrukturtiltak som 
er nødvendige for gjennomføringen av planvedtaket, og som følger av 
områdereguleringens planløsning, rekkefølgekrav og øvrige krav i 
planens reguleringsbestemmelser, jfr. Områdemodell for gjennomføring 
og finansiering av felles offentlig infrastruktur i Ås sentralområde, 
vedtatt i kommunestyret 24.11.2021. 

KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

27. 2
6 

 

153 Statsforvalt
er Oslo og 
Viken 

Reg. 
mynd. 

Kompetanse i kommunen 
Det kommer ikke fram at kommunen har en strategisk 
kompetanse- og rekrutteringsplan, jf Kompetanseløft 2025, 
Helsedirektoratet.  

Kapt 
2.3 

Ås kommune har en overordnet kompetanseplan som er grunnlaget for 
søknad på tilskuddsmidler hvert år. Den vil synligjøres i temaplan helse og 
mestring når den er ferdig utarbeidet. Rekrutteringsplan vurderes ved 
rullering av planstrategien.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.   
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28. 2
7 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Mål 5 og 6: 
Her bør transparens legges inn. Det er viktig at kommunale 
prosesser er tilgjengelig for innbyggerne. Eks. I 
kommuneplanprosessen  har det vært vanskelig å finne 
informasjon om hvor og hvordan man kan delta i høringen.  

Kapt 
2.4 
Kapt 
2.5 

Dekkes tilstrekkelig i mål og strategier for digitalisering og kommunikasjon. 
Følges opp via digitaliseringsstrategi og kommunikasjonsstrategi. KDs 
anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

29. 2
8 

137 Ås SV Pol. Kap 2/mål 6 legge til under «Slik følges det opp»: Plan for 
klimatilpasning. 

Kapt 
2.5 

I tråd med vedtatt planstrategi tas klimatilpasning opp som tema i ROS-
analyse for beredskap samt andre aktuelle temaplaner som berøres av 
klimaendringen. Eks. Hovedplan for vann og avløp. KDs anbefaling: Tas ikke 
inn i KPS.  
 

30. 2
9 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU 2.6 Samfunns- sikkerhet og beredskap 
Nytt punkt 6.7: Aktivt utvikle områder til urban 
matproduksjon for opplæring av befolkningen i Ås 
kommune for økt forståelse og kompetanse for 
matproduksjon. 

Kapt 
2.6 

KDs anbefaling: Urbant landbruk kan bl.a. bidra til sosiale møteplasser, økt 
kunnskap om dyrking av mat, grønnstruktur og naturmangfold. Urbant 
landbruk legges inn i KPS som del av kapittel 6.   

31. 3
0 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Mål 7: 7.5: Arbeide målrettet med erstattes med Arbeide 
aktivt med.  

Kapt 
2.6 

KDs anbefaling: Målrettet opprettholdes.  

32. 3
2 

103 Odd 
Kristian 
Hamborg 

Privat Mål 13(..) personer med nedsatt funksjonshemming (..) 
Dette målet må tas med i endelig plan. Et slikt mål må også 
ses i sammenheng med 1-5/2007 - Aktiv omsorg (..)   

Kapt 3 KDs anbefaling: Tas til orientering.  

33. 3
3 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Mål 8-13:  
1 av 4 i studenter i Norge har barn. Det er viktig at 
kommunen har sterke tjenester som møter deres behov.  

Kapt 3 KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.  Studentvelferd er en av strategiene.  
 

34. 3
4 

161 Råd 
funksjons-
nedsettelse 

Pol. Aktivitetstilbudet til voksne funksjonshemmede er blitt 
redusert og det bes om at det blir forbedret.  

Kapt 3 Aktivitetstilbudet på Moer er primært er et tilbud for eldre innbyggere. 

Tilbudet ble redusert i forbindelse med innsparinger og vedtatt i 

budsjettbehandlingen i 2021. Høsten 2022 planlegges å dreie tilbudet noe 

for igjen å kunne tilby aktivitetstilbud til flere. 

Aktivitetstilbudet i Skoleveien 4 er et tilbud til personer med rus og eller 

psykiske utfordringer. Dette tilbudet ble redusert i forbindelse med 

reduksjon i økonomiske rammer i 2021. Det er det samme antall 

innbyggere som får tilbud her, men de får færre timer pr. uke. 

Videre avklaring skjer i HP og ØP. 

KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  
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35. 3
5 

161 Råd 
funksjons-
nedsettelse 

Pol. Det er viktig at det gis tilgang til boliger for 
funksjonshemmede der det bygges og skal bygges ut 
betydelig. Eks. Ås sentralområde og Solberg.  

Kapt 3 Følges opp med bestemmelser i kommuneplanen §3 og i aktuelle 
reguleringsplaner.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

36. 3
6 

161 Råd 
funksjons-
nedsettelse 

Pol. Det må framskaffes/bygges boliger som gjør at 
vanskeligstilte har anledning til å anskaffes seg bolig.  

Kapt 3 Følges opp i Temaplan boligpolitikk, og i  bestemmelse i kommuneplanen 
(§ 5.4) og i reguleringsplaner.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

37. 3
7 

161 Råd 
funksjons-
nedsettelse 

Pol. Kommuneplanen gir svært lite informasjon om de 
funksjonshemmedes situasjon i Ås, eks. hvordan det blir 
ivaretatt i skole og barnehage.  

Kapt 3 Dekkes tilstrekkelig i mål 13 med tilhørende strategier.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.   

38. 3
8 

137 Ås SV Pol. Mennesker med funksjonsnedsettelse må følges opp videre 
i planer og strategier. 

Kapt 3 Tjenestene er individuelt tilpasset avhengig av bistandsbehovet. Det er 
derfor ikke behov for en egen plan rettet mot denne brukergruppen.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

39. 3
9 

161 Råd 
funksjons-
nedsettelse 

Pol. Rådet mistet i 2020 tilgang til saksbehandler som kan 
vurdere UU i utbyggingsplaner. Dette må det gjøres noe 
med. 

Kapt 3 Ergoterapeut/saksbehandler har bistått rådet i spørsmål om universell 
utforming. Ut fra administrasjonens vurdering, prioriteres ikke dette. Det 
er gitt en orientering om dette tidligere.   
KDs vurdering: Må tas som del av handlingsprogram og økonomiplan. Tas 
ikke inn i KPS. 

40. 4
0 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU 3.1 Mål og strategier 
Nytt punkt 9.3: Etablere en skolehage med universell 
utforming for opplæring av elever i grunnskole og 
barnehager. 

Kapt 3 Virksomhet grunnskole jobber målrettet med skolehage og har et 
kompetansehevingstilbud til skolene om skolehage i samarbeid med NMBU 
der ansatte fra alle skolene deltar. 
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

41. 4
1 

161 Råd 
funksjons-
nedsettelse 

Pol. Det bør utarbeide konkrete planer for hvordan FN-
konvesjonen legges til grunn for utvikling av tjenester til 
denne målgruppen. Dette bør tydeliggjøres i mål 13, og i 
målene for Helse og mestring.  

Kapt 3 
Kapt 4 

Tjenestene er individuelt tilpasset avhengig av bistandsbehovet. Det er 
derfor ikke behov for en egen plan rettet mot denne brukergruppen. Evt. 
behov vurderes ved rullering av planstrategien.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

42. 4
2 

153 Statsforvalt
er Oslo og 
Viken 

Reg. 
mynd. 

Helse- og omsorgstjenester 
Reformen Leve hele livet er ikke nevnt i samfunnsdelen 
utover i vedlegget i planen. Det forventes at kommunen 
innen utgangen av 2021 skal ha vedtatt planer politisk om 
hvordan denne reformen løses lokalt.  
Det vises til Helsedirektoratets "Handlingsplan for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023." og at 
den bør nevnes i samfunnsdelen. 

Kapt 4 KDs anbefaling: Leve hele livet vil inngå i temaplan Helse og mestring, men 
dette er en reform som er overgripende i hele kommunen og beskrives 
derfor  i KPS. Det øvrige tas til orientering.  
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43. 4
4 

161 Råd 
funksjons-
nedsettelse 

Pol. Personer med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming 
bør nevnes under målene for Helse og mestring. Alle 
voksne med utviklingshemming får tjenester fra dette 
kommunalområdet.  

Kapt 4 Tjenestene er individuelt tilpasset avhengig av bistandsbehovet. Det er 
derfor ikke behov for å nevne det under alle aktuelle tjenesteområder.  
KS anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

44. 4
6 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU 4.1 Mål og strategier 
Nytt punkt 13.3 Etablere en sansehage ved Moertunet med 
spiselige planter og blomster (i samarbeid med NMBU - 
studentprosjekt). 

Kapt 4 Sansehage er etablert på Moertunet. Evt. samarbeid kan vurderes som del 
av prosjektet. 
KS anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 
 
  

45. 4
7 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org 14.2 bør deles i to punkter for å tydeliggjøre dette med 
psykisk helse pga økende psykisk helse også blant 
studenter.  

Kapt 4 KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder. Studentvelferd er en av strategiene.  
 

46. 4
8 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Mål 14-15: 14.7: Tilrettelegge for boformer med mer 
sosiale fellesfunksjoner 
Håper det blir fulgt opp i en egen plan fordi det krever 
omfattende planlegging. Det bør ses i sammenheng med 
mål 15 om institusjonene. Det bør hentes erfaring fra andre 
kommuner hvor det er sett på hvordan studenter og eldre 
kan gi hverandre økt livskvalitet ved å bo sammen. Dette 
bør inn i kommuneplanen. 

Kapt 4 Mulighetene for å bruke ledige arealer på institusjoner til  studentboliger 
utredes. Samarbeid om tiltaket og mulighet for møter på tvers av alder er 
en del av dette. 
KS anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

47. 4
9 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU Mål 14 
Nytt punkt 14.6 Etablere og styrke samarbeid med NMBU 
og studentorganisasjoner. 

Kapt 4 KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
  

48. 5
0 

168 Viken FK Reg. 
mynd. 

Friluftsliv 
1. Til mål 23 er det naturlig å vise til FNs bærekraftsmål 3 

God helse og livskvalitet.  
2. Kommunen bør vurdere om en strategi til mål 23 er å 

vurdere statlig sikring av evt. nye områder for å ivareta 
og tilrettelegge viktige friluftslivsområder for 
innbyggerne.  

3. Kommunen kan med fordel framheve friluftslivet i 
kapittel 4 Helse og mestring og kapittel 5 Kultur og 
frivillighet.  
 

Kapt 4 
Kapt 5 

1. FNs bærerkraftmål 3 God helse tas inn i KPS under mål 23.  
2. Statlig sikring av friluftsområder må inngå i kommunedelplan for idrett, 

friluftsliv og nærmiljø som skal utarbeides.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

3. Dekkes tilstrekkelig i kapittel 6 og mål 23. Dette legger grunnlaget for at 
tjenestene kan bruke aktuelle friluftsområder.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.   
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49. 5
1 

137 Ås SV Pol. Kap 5/mål 17 
1. Tillegg 17.1: «blant annet sommerskole» 
2. Tillegg 17.3: «Etablere fysisk og økonomisk tilgjengelig 

tilbud» 

Kapt 5 1. Sommerskoleaktivitet er en del av tilbudet om fritidsaktiviteter og 
gjennomføres når det er økonomisk dekning for det. 

2. Kommunens lokaler for kultur- og fritidsaktiviteter skal være tilrettelagt 
for alle. Eventuelt behov for egenbetaling fra brukerne avhenger av de 
budsjettmessige forholdene i kommunen, samt lag og foreningers behov 
for inndekning av kostnader. 

KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.   
 

 

50. 5
2 

143 Foreningen 
bevaring 
natur- og 
rekreasjon 
Bæk 

Org 5. Kultur og frivillighet 
Det etterlyses en større refleksjon rundt hva kultur er, 
hvordan den kan integreres som en grunnleggende verdi i 
kommunens brede virksomhet og hvilken betydning 
kommunen ønsker den skal ha for lokalsamfunnet. 
Kulturkapitlet oppfattes som knapt. Det stilles spørsmål ved 
hvor egnet de utvalgte bærekraftsmålene 3 og 4 er for å gi 
visjoner og mål som kulturfeltet fortjener. Den største 
innvendig er fraværet av kulturminner og kulturmiljø i 
kapitlet. I en kommuneplan bør kulturminner også 
synliggjøres som kulturbærende verdier. Kulturminner og 
kulturmiljø integreres i kapittel 5, eventuelt får et eget 
kapittel. Det defineres tiltak for å identifisere og sikre 
kulturminnenes plass i kommunens kultur- og miljøpolitikk. 
Temaplan for kulturminner og kulturmiljø (pkt. 6.1) tas også 
med under pkt. 5.1. Det bør utarbeides en felles strategi 
knyttet opp både mot kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel som identifiserer hvordan kulturminner, nybygg og 
transformasjon kan virke sammen for å nå 
bærekraftsmålene. 

Kapt 5 En refleksjon og utdyping av hva kultur er og betydningen den har i 
samfunnet vil inngå i temaplanen for kultur. I og med at det ikke er noen av 
bærekraftsmålene som omhandler kultur spesielt er mål nr.3 som 
omhandler helse og livskvalitet og nr.4 som omhandler utvikling, opplæring 
og livslang læring tatt med som relevante også for kultur og frivillighet. 
Det er viktig at kulturminner, kulturmiljø rike kulturhistorie synliggjøres. 
Det foreslås at dette tas inn i planen på følgende måte: 
Slik gjøres det: Nytt punkt etter 17.2: Ta vare på og formidle kommunens 
kulturhistorie. 
Slik følges det opp i aktuelle planer: Temaplan for kulturmiljø 
KDs anbefaling: Nytt punkt etter 17.6 tas inn samt plan for kulturmiljø 
under «Slik følges det opp i aktuelle planer.   

51. 5
3 

160 Ås søndre 
prosti 

Org Mål 17 kan omformuleres: 
«Ås kommune har et godt og inkluderende kultur- og 
fritidstilbud for alle alders- og målgrupper, legger til rette 
for et mangfold av tro og livssyn, har felleslokaler som 
samler lag og foreninger, samt et godt opplæringstilbud i 
kunst- og kulturfag i kulturskolen, uavhengig av økonomi og 
sosiale forhold».  

Kapt 5 Ettersom ulike tros- og livssynsgrupperinger er av de målgrupper som 
omfattes av målet ses det ikke som nødvendig å omtale dette spesifikt. 
Dersom alle ulike målgrupper skal nevnes blir dette for omfattende, 
samtidig som det er en stor mulighet for at noen vil mene at de er utelatt. 
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.   
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52. 5
4 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Mål 17: Den internasjonale kommunen og deres 
innbyggere bør inkluderes i planen. For å motvirke 
ekskludering, er kultur viktig i seg selv men også som er 
verktøy i kommunens strategiske arbeid.  
17.1: UKA: Ås kommune bør alltid være behjelpelig og 
anerkjenne dette initiativet. Studenter må inn i dette 
punktet. 

Kapt 5 Dekkes tilstrekkelig i mål 17. Kultur og aktiviteter som utledes av 
studentsamfunnet og universitetet er en viktig del av det som skjer i 
kommunen. Dette vil bli behandlet i temaplan for kultur. 
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

53. 5
5 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU 5. Kultur og frivillighet 
Slik følges det opp:  
Nytt punkt: Ås kommunes plan for urbant landbruk. 

Kapt 5 Vurderes ved rullering av planstrategien.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 
 

54. 5
7 

160 Ås søndre 
prosti 

Org Et eget punkt kan legges til under «»: 17.5:  
Legge til rette for at kirkene og andre tros- og 
livssynssamfunn kan være en ressurs i nærmiljøet. 

Kapt 5 Endringsforslaget tas inn i arbeidet med temaplan for kultur. 
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

55. 5
8 

160 Ås søndre 
prosti 

Org 5. Kultur og frivillighet 
Følgende tekst bør føyes til: «Kulturfeltet favner mange 
tjenester og aktiviteter. I Ås består det av bibliotekene, en 
kulturskole, kulturhus, kinoer, kirker og kulturarrangement. 

Kapt 5  Nærmere beskrivelser og omtaler av kulturlivet og ansvarsfeltet kultur vil 
bli en del av temaplanen for kultur. 
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

56. 5
9 

114 Ås Land-
brukslag 

Org Avklare begrepsbruk dyrka jord og dyrkbar jord.  Kapt 6 KDs anbefaling: Dyrka og dyrkbar jord i tråd med NIBIOs definisjon brukes 
konsekvent i KPS.  

57. 6
0 

143 Foreningen 
bevaring 
natur- og 
rekreasjon 
Bæk 

Org 6. Arealforvaltning 
1. Det savnes en klar strategi for hvordan alternative 

næringer kan etableres og sikres, gjerne i forbindelse 
med hagebruk, natur, kultur, håndverk og 
matproduksjon. 

2. Det savnes en refleksjon om hvilke prosedyrer 
kommunen legger opp til for å sikre at 
kvalitetsprogrammet virkelig legges til grunn for 
arealforvaltningen og aktivt brukes inn i nye prosjekter. 
Det er ønske om et tydelig fokus på kulturminneverdier i 
programmet, gjerne også koblet opp mot ambisjonen om 
å videreutvikle stedenes særpreg. 

Kapt 6 1. Vurderes ved rullering av næringsstrategien.  
2. Utbygger skal gjøre rede for hvordan temaene i kvalitetsprogrammet 

følges opp. Der det er aktuelt og mulig skal det fastsettes bestemmelser. 
Kulturminnene er utredes, drøftes og evt. sikres i reguleringsplan-
prosessen.  

KDs vurdering: Tas ikke inn i KPS.  

58. 6
1 

66 Oslofjorde
ns Frilufts-
råd 

Org 6. Arealforvaltning 
Se tiltakene i Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord 
med et aktivt friluftsliv:  
Innsatsområde 6.1: Tiltak 40 
Innsatsområde 6.3: Tiltak 54 

Kapt 6 Ås kommune følger opp Miljødirektoratets arbeid med å få gjennomført 
tiltakene. Det gjelder særlig tiltakene T4, T14, T24, T25, T40 der 
kommunene er satt som hovedansvarlig.  
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c
7c27f18/t-1571b.pdf 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf
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Innsatsområde 7: Tiltak 59 KDs anbefaling: Det tas inn noe tekst om Oslofjorden i kapittel 6, og det 
vises til tiltaksplanen i vedlegg 1.  
 

59. 6
2 

168 Viken FK Reg. 
mynd. 

6. Arealstrategi 
RP-ATP fastsetter Ås sentralområde som regional by og 
prioritert vekstområde. I høring av planprogrammet 
frarådet fylkeskommunen videre utvikling av Solberg, da en 
vekst nord i kommunene er i strid med RP-ATP. Det ble 
anbefalt å se på utviklingen på Solberg i samarbeid med 
Nordre Follo kommunes strategi for utbyggingen "innefra 
og ut". En slik tilnærming ser ikke ut til å foreligge.  

Kapt 6 KDs anbefaling: Tas til orientering.  

60. 6
3 

154 Direktorat 
mineralfor
valtning 

Reg. 
mynd. 

DirMin har oppfordret kommunen som del av høringen av 
planprogrammet om at det bør gjøres opp status på 
kommunens tilgang til byggeråstoff, herunder hvordan 
overskuddsmasser skal håndteres.  Det er for at kommunen 
skal kunne gjøre en vurdering av om eksisterende 
plangrunnlag i tilstrekkelig grad bidrar til å sikre god og 
langsiktig forvaltning av kommunens mineralressurser. Og 
på det det grunnlaget formulere strategier for bruk og 
gjenbruk av masser i lokal og regional sammenheng. Dette 
er ikke fulgt opp i samfunnsdelen.  

Kapt 6 Det er lagt inn en ny bestemmelse § 30.4 Sikring av mineralressurser.  
KDs anbefaling: Det er lagt inn en strategi om gjenbruk av byggeråstoff og 
overskuddsmasser i kapt. 2.2, mål 3. Tiden fram til neste rullering  vil bli 
brukt til å bedre kunnskapsgrunnlaget i samarbeid med fylkeskommunen 
og nabokommunene.  
  

61. 6
4 

114 Ås Land-
brukslag 

Org Kap. 6. Arealforvaltning. 
Det bør ryddes opp i begrepsbruk: (..)  å sikre dyrka mark, 
(..) bevare jordbruksarealer.  

Kapt 6 KDs anbefaling: Dyrka og dyrkbar jord i tråd med NIBIOs definisjon brukes 
konsekvent i KPS. 
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62. 6
5 

168 Viken FK Reg. 
mynd. 

Kulturminner, kulturmiljø og kulturarv 
1. I RP-ATP legges det vekt på at kulturminner og 

kulturmiljøer kan aktiveres som kvaliteter i 
tettstedsutviklingen. Det er viktig at en oppdatert 
kulturminneplan inngår i kommunens planverk.   

2. Kulturminner og kulturmiljøer er ikke-fornybare 
ressurser som bør bevares og brukes i utviklingen i og 
utenfor vekstområdene, jfr. RP-Kulturminner og 
kulturmiljøer.  

3. Bevaring og gjenbruk av eksisterende bygninger og 
bygningsmiljøer kan bidra til å redusere 
klimagassutslippene. Det bes om at det tas med i det 
videre arbeidet med å skape en så energieffektiv og 
klimavennslig bygningsmasse som mulig.  

Kapt 6 1. Temaplan for kulturminner og kulturmiljø (kulturmiljø) er under 
utarbeidelse og er tatt med under «Slik gjøres det (..) 

2. Er vurdert som del av områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. 
Kulturmiljøplanen dekker områder innenfor og utenfor  vekstområdene.  

3. Er dekket av Handlingsplan for klima og energi.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

63. 6
6 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (1) 

NMBU Det bør settes mål om urbant landbruk fordi:  
- Kommunen har et mål om å ha et levekraftig og 
framtidsrettet landbruk. Urbant landbruk som del av dette 
vil ta i bruk Nasjonal strategi for urbant landbruk og det 
utvider begrepet og potensialet i landbruk.  
- Urbant landbruk styrker folkehelsen, bidrar til at ulike 
grupper deltar i samfunnet, bidrar til å sikre 
overvannshåndtering ved styrtregn, sikrer et større 
biologisk mangfold med pollinerende arter og 
grønnstrukturer, øker muligheten for kortreist mat og 
mindre bruk av bil.  

Kapt 6 KDs anbefaling: Urbant landbruk kan bl.a. bidra til sosiale møteplasser, økt 
kunnskap om dyrking av mat, grønnstruktur og naturmangfold. Urbant 
landbruk legges inn i KPS som del av kapittel 6.   

64. 6
7 

114 Ås Land-
brukslag 

Org Arealer som i kommuneplanen foreslås endret fra LNF til 
bolig bør på et tidlig stadium konsekvensutredes av NIBIO 
for å kartlegge potensialet for dyrket jord.  

Kapt 6 Dette er tema i konsekvensutredningen (KU) av arealinnspill til 
kommuneplanen basert på NIBIOs kunnskapsgrunnlag. KU utføres av 
kommunen selv eller av et konsulentselskap.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

65. 6
8 

151 NMBU NMBU Den grønne aksen Ås stasjon - Årungen 
Ref. Helhetsplan for Campus Ås 2010-20100 og Campusplan 
2018-2023-2040 

Kapt 6 KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
 



13 
 

 Doknr 
p360 
21/02664 

Fra Gruppe KPS - uttalelser oppsummert Kapt KDs vurdering og anbefaling 

66. 6
9 

151 NMBU NMBU Innovasjon og næringsutvikling 
1. NMBU ønsker at det settes søkelys på å legge til rette for 

kunnskapsintensive og arbeidskrevende virksomheter i 
Ås sentrumsområde.  

2. NMBU vil bidra med å lage en oversikt over de firmaer 
som er knyttet til NMBUs fagområder. Dette må kobles 
til Follorådets prosjekt "Utvikle grønn klynge for grønn 
omstilling". 

Kapt 6 KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
  

67. 7
0 

151 NMBU NMBU Korsegården-Sentralkrysset 
Videreutvikle og synliggjøre en inviterende 
transportetapper fra Korsegården til campus og sentrum. 
Dvs å knytte kollektivtilbudet på E6 sammen med øvrig 
tilbud.  

Kapt 6 KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
 

68. 7
1 

151 NMBU NMBU Ås stasjon - togavganger og matebusser 
Samarbeid om:  
1. Videreutvikle Ås stasjon som et trafikknutepunkt, få økt 

antall togavganger  
2.  Et (førerløst) matebusstilbud og mikromobilitet (små og 

ofte elektriske kjøretøy som elsparkesykkel, segway, 
enhjuling, hoverboard og skateboards). 

Kapt 6 KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
 

69. 7
2 

147 NV Nordre 
Follo 

Org Samfunnsdelen bør utvides til å favne bredere om hensynet 
til natur - da i relasjon til reduksjon av klimagassutslipp, 
vern av myr, fokus på økologisk bærekraft og bevaring av 
nærnatur som fremmer folkehelsen. 

Kapt 6 Dekkes i kapittel 7.  
KDs anbefaling: Avsnitt i kapittel 7 flyttes til kapittel 2.6 Sikkerhet og 
beredskap. Det er fordi at kommunens klima og energiplaner ikke tar opp 
dette temaet og fordi det skal dekkes av relevante planer som f.eks. 
kommunens hovedplan for vann og avløp. Det vises til i kapittel 7 hvor i 
KPS klimatilpasning dekkes.  

70. 7
3 

66 Oslo-
fjordens 
Friluftsråd 

Org De prioriterte temaene fra statsforvalteren bør hensyntas: 
strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne 
strukturer, bærekraftig arealutvikling.  

Kapt 6 Dekkes tilstrekkelig i samfunnsdelen kapittel 6 og i planbestemmelsene.  
KDs vurdering: Tas ikke inn i KPS. 

71. 7
4 

66 Oslo-
fjordens 
Friluftsråd 

Org Følge opp "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord 
med et aktivt friluftsliv": 

Kapt 6 Ås kommune følger opp Miljødirektoratets arbeid med å få gjennomført 
tiltakene. Det gjelder særlig tiltakene T4, T14, T24, T25, T40 der 
kommunene er satt som hovedansvarlig.  
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c
7c27f18/t-1571b.pdf 
KDs anbefaling: Det tas inn noe tekst om Oslofjorden i kapittel 6, og det 
vises til tiltaksplanen i vedlegg 1.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf
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72. 7
5 

137 Ås SV Pol. Kap 6/Mål 16: 
Kommunedirektøren bes innarbeide  
1. ambisiøse mål for naturnøytralitet  
2. ambisiøse mål for blå-grønne strukturer i 

bestemmelsene. 

Kapt 6 1. Naturnøytralitet 
KDs anbefaling: Arealnøytralitet inkluderes i mål 18, og det legges inn 
tekst om arealnøytralitet i kapittel 6. 

2. Dekkes tilstrekkelig i mål 23 og strategi 23.3 samt bestemmelsene § 7.2 
Overvann, bekker og flom. KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.   

73. 7
6 

119 Student-
samskip Ås 

Org Mål 18:  
Næringsutvikling må få større plass. Det er fordi det henger 
sammen med Campus Øst-prosjektet. Dette prosjektet må 
få gode forutsetninger slik at det utvikler seg til et område 
som gagner NMBU, studentene, næringslivet og 
innbyggerne.  

Kapt 6 KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
 

74. 7
7 

153 Statsforvalt
er Oslo og 
Viken 

Reg. 
mynd. 

Arealstrategi 18.1: Bør følges opp ved at vern prioriteres 
foran vekst utenfor de prioriterte vekstområdene.  
 
 

Kapt 6 Følges opp i arealstrategi 18.2. 
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

75. 7
8 

153 Statsforvalt
er Oslo og 
Viken 

Reg. 
mynd. 

Vannmiljø: 
Det bes om at miljømålene for vannkvalitet og utfordringer 
med å nå målene i større grad blir omtalt.  
Arealstrategien bør være tydeligere på vannmiljø for å 
hindre arealbruk og tiltak som får negativ virkning på 
vannmiljøet.  

Kapt 6 Det er nevnt i avsnitt fire i kapittel 6, dekket i planbestemmelsene med § 9 
Byggegrense til vassdrag og supplert med tekst i planbeskrivelsen. KDs 
anbefaling: Det tas med noe mer tekst om vannforvaltning i kapittel 6 samt 
en egen strategi under 18.2. 

76. 7
9 

153 Statsforvalt
er Oslo og 
Viken 

Reg. 
mynd. 

Overvann:  
Anbefales å konkretisere sentrale prinsipper for lokal 
håndtering av overvann også i arealstrategien 
(tretrinnsstrategien, gjenåpning og restaurering av 
vassdrag, ivaretakelse av kantvegetasjon).  

Kapt 6 Dekkes i Hovedplan for vann og avløp.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.    

77. 8
0 

66 Oslo-
fjordens 
Friluftsråd 

Org Det savnes et egne mål og strategier for FNs bærekraftsmål 
14 Liv under vann. Ås kommune har en kystsone og 
oppfordres til å ta dette målet i bruk.  
 

Kapt 6 KDs anbefaling: FNs bærekraftsmål nr. 14 tas inn i kapt.6.  

78. 8
1 

10 NMBU/ma
ster urbant 
landbruk 

NMBU Begrunnelse for at urbant landbruk bør være et tema i 
kommuneplanen og som del av fortetning av Ås 
sentralområde: Identitet, fortid, nåtid og framtidens Ås:  
Bidrar til: Attraktive boligområder, overvannshåndtering. 
Klima. Folkehelse, naturmangfold, matsikkerhet.  

Kapt 6 KDs anbefaling: Urbant landbruk kan bl.a. bidra til sosiale møteplasser, økt 
kunnskap om dyrking av mat, grønnstruktur og naturmangfold. Urbant 
landbruk legges inn i KPS som del av kapittel 6.   
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79. 8
2 

9 NMBU/ma
ster urbant 
landbruk 

NMBU Å legge til rette for urbant landbruk kan gi følgende 
gevinster: Oppfylle internasjonale forventninger i form  av 
bærerkraftig by- og stedsutvikling. Oppfylle nasjonale 
forventninger: Oppfylle kommunens egne oppgaver og mål: 
Bærekraftig og attraktiv byutvikling, økosystemtjenester 
tilknyttet grønnstruktur, næringsutvikling og 
entreprenørskap, estetikk, forberdre luft, jord, vann og 
støy, klimatilpasning og beredksap, redusere klimagasser, 
lek, matproduksjon, naturmangfold, pollinering, 
frøsprdning, opprettholde bevaringsverdige arter, 
læringsarena og mestring, inkludernde sosiale møteplasser, 
folkehelse.  

Kapt 6 KDs anbefaling: Urbant landbruk kan bl.a. bidra til sosiale møteplasser, økt 
kunnskap om dyrking av mat, grønnstruktur og naturmangfold. Urbant 
landbruk legges inn i KPS som del av kapittel 6.   

80. 8
3 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU Slik følges det opp:  
Nytt punkt: Ås kommunes plan for urbant landbruk. 

Kapt 6 Vurderes ved rullering av planstrategien.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

81. 8
4 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU 6. Arealforvaltning 
Slik følges det opp: 
Nytt punkt: Nasjonal strategi for urbant landbruk. 

Kapt 6 KDs vurdering: Tas inn i KPS i vedlegg 1. 

82. 8
5 

137 Ås SV Pol. 1. Det må stilles krav til fellesarealer og møteplasser med 
vekt på Ås sentrum og Vinterbro. 

2. Ambisjonene i kvalitetsprogrammet bør løftes inn i 
samfunnsdelen.  

Kapt 6 1. Dekkes tilstrekkelig i mål 23 og strategi 23.1. Skal følges opp i temaplan 
for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.  

2. Dekkes tilstrekkelig i KPS og i planbestemmelsene til arealdelen.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

83. 8
6 

137 Ås SV  Pol. Etablere mål og metoder for å sikre naturnøytralitet. Kapt 6 KDs anbefaling: Arealnøytralitet inkluderes i mål 18, og det legges inn tekst 
om arealnøytralitet og arealregnskap i kapittel 6. 
 

84. 8
7 

137 Ås SV Pol. Legge til under tiltak: strategi for landbruk og skogbruk Kapt 6 Landbrukskontoret bruker andre relevante kommunale planer aktivt: 
Kommuneplan, plan for naturmangfold, næringslivsstrategi.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

85. 8
8 

137 Ås SV Pol. Mikrohus bør nedskaleres til et prøveprosjekt for å vurdere 
hvordan dette vil virke.  

Kapt 6 Mikrohus er nedskalert til 10 mikrohus i skolekretsene Åsgård, Brønnerud 
og Kroer, jfr bestemmelsen 18.3. Er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

86. 8
9 

137 Ås SV Pol. Sentrumsnære butikker og kafeer bør opprettholdes for å 
sikre sosiale møteplasser som disse utgjør.  

Kapt 6 Dekkes tilstrekkelig i mål 23, strategi 23.1 og 2. Følges opp som del av 
områdereguleringsplanen for Ås sentralområde.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

87. 9
0 

137 Ås SV Pol. Særpreg, grønne arealer og uberørt natur må sikres. Kapt 6 Dekkes tilstrekkelig i mål 18, strategi 18.2 samt mål 23 med tilhørende 
strategier. Følges opp i reguleringsplaner. 
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KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.   

88. 9
1 

137 Ås SV Pol. Tilrettelegging for syklende og gående er viktig.  Kapt 6 Dekkes tilstrekkelig  mål 18, strategi 18.3. Følges opp i Handlingsplan for 
sykling og gange.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

89. 9
2 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Det etterlyses tydeligere føringer for hvordan kommunen 
kan utvikle kultur og tilhørighet til et sted, også kalt 
stedsutvikling/place making.  

Kapt 6 Kan vurderes som del av Temaplan kultur som skal utarbeides.  
KDs vurdering: Tas ikke inn i KPS.  
 

90. 9
3 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU 8.1 Mål og strategier 
Nytt punkt: 18.7: Alle nye byggeprosjekter skal legge til 
rette for separatsystemer der gråvann, svartvann og  
overvann behandles separat.  

Kapt 6 Er utenfor krav til Tek.17, og utfordrer krav til vann og avløp når kommune 
skal overta anlegg. Må vurderes i den enkelte reguleringsplan.   
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

91. 9
4 

133 Rødt Ås Pol. Endre 18.1 Prioriterte utbyggingsområder i 
kommuneplanens samfunnsdel til:  
(..) Ås skal være en arealnøytral kommune utenfor disse 
disponerte områdene. (..). Sist, men ikke minst, sikre at 
arealnøytralitet gjelder for alle naturområder innenfor 
områder regulert til bebyggelse, slik at hundremeterskoger 
og parker heller ikke bygges ned.  

Kapt 6 KDs anbefaling: Arealnøytralitet inkluderes i mål 18, og det legges inn tekst 
om arealnøytralitet i kapittel 6. 
 

92. 9
5 

10 NMBU/ma
ster urbant 
landbruk 

NMBU 18.6: Vurdere muligheten for å samle opp regnvann 
og/eller resirkulere gråvann inn igjen i bygget eller til 
omkringliggende grøntstruktur for alle offentlige og større 
private bygg. Hvis dette vurderes til å være 
uhensiktsmessig, skal det vedlegges en 
utredning som forklarer hvorfor det ble bortprioritert. 

Kapt 6 Er utenfor krav til Tek.17, og utfordrer krav til vann og avløp når kommune 
skal overta anlegg. Må vurderes i den enkelte reguleringsplan.   
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 
 

93. 9
6 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU Nytt punkt 18.8: Etablere grønne tak og vegger på alle 
kommunale bygg som tiltak for overvann, støy og økt 
grøntandel. 

Kapt 6 Det kreves grønne tak i alle reguleringsplanene i Ås sentrum.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

94. 9
7 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Mål 22: Her er det et ønske om at Ås kommune tøyer 
grensene:  
1. Videreutvikle bildelingsløsninger i samarbeid med NMBU 

og SiÅS.  
2. Utvikle transportmetoder med lavt økologisk fotavtrykk.  
3. Prioritere syklende og gående høyest.  

Kapt 6 1. Ligger inne som et tiltak i klimabudsjettet.  
2. Følges opp i strategi 18.3.  
3. Følges opp med strategi 18.3 
4. Følges opp med strategi 18.3  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 
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4. Jobbe politisk opp mot stat og jernbane, settes inn som 
eget punkt 22.5. 

95. 9
8 

137 Ås SV   Nytt kapittel om naturmangfold Kapt 6 KDs anbefaling: Naturmangfold synliggjøres noe mer i innledningen til 
kapittel 6.   

96. 9
9 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (2) 

NMBU Urbant landbruk viser seg å være positivt på en rekke 
områder i samfunnet: oppvekst og opplæring, helse og 
mestring. Kultur og frivillighet, arealforvaltning, teknisk 
infrastruktur. Derfor bør urbant landbruk tas inn i 
kommuneplanen: eks. ved etablering av nye parker og 
møteplasser, tilgang til skolehager for skoler og 
barnehager, dyrking av mat i læreplanen, bruke spiselige og 
pollinatorvennlige vekster på kommunens grøntarealer.  
Urbant landbruk: kan bidra til å håndtere kraftig nedbør, 
øke grønne korridorer og sammenhengende arealer, bidra 
til mindre nedbygging og oppsplitting av naturområder, og 
øke naturmangfoldet. Urbant landbruk bidra til å styrke 
folkehelsen via fysisk aktivitet i hverdagen for alle 
aldersgrupper, sørlig barn og unge. Det kan bidra til et 
inkluderende aktivitetstilbud der alle kan delta uavhengig 
av ressurser. Det bidrar også til gode møteplasser som 
fremmer sosial inkludering.  

Kapt 6 KDs anbefaling: Urbant landbruk kan bl.a. bidra til sosiale møteplasser, økt 
kunnskap om dyrking av mat, grønnstruktur og naturmangfold. Urbant 
landbruk legges inn i KPS som del av kapittel 6.   

97.  147 NV Nordre 
Follo 

Org Kommunen må ha arealnøytralitet som mål. Kapt 6 KDs anbefaling: Arealnøytralitet inkluderes i mål 18, og det legges inn tekst 
om arealnøytralitet og arealregnskap i kapittel 6. 
    

98.  66 Oslo-
fjordens 
Friluftsråd 

Org Arealendringer er den største trusselen mot 
naturmangfold. Begrepet arealnøytralitet bør inkorporeres 
og tas i bruk i bestemmelser og retningslinjene.  

Kapt 6 KDs anbefaling: Arealnøytralitet inkluderes i mål 18, og det legges inn tekst 
om arealnøytralitet og arealregnskap i kapittel 6. 
 

99.  133 Rødt Ås Pol. Det foreslåtte arealregnskapet vitner om at kommunene 
ikke vektlegger natur og jordbruk nok i kommuneplanen. 

Kapt 6 KDs anbefaling: Arealnøytralitet inkluderes i mål 18, og det legges inn tekst 
om arealnøytralitet og arealregnskap i kapittel 6. 
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100.  147 NV Nordre 
Follo 

Org Arealregnskapet bør korrigeres. Kapt 6 KDs anbefaling: Arealregnskapet korrigeres i tråd med vedtatt arealdel av 
kommuneplanen.  

101.  133 Rødt Ås Pol. Innføre et naturbudsjett: Et styringsverktøy for å sikre 
naturverdiene i kommunen basert på naturregnskapet.  

Kapt 6 KDs anbefaling: Arealnøytralitet inkluderes i mål 18, og det legges inn tekst 
om arealnøytralitet og arealregnskap i kapittel 6. 
 

102.  133 Rødt Ås Pol. Innføre et naturregnskap: Å differensiere mellom ulike 
typer arealer av LNF mv. jf FN og NINA.  

Kapt 6 KDs anbefaling: Arealnøytralitet inkluderes i mål 18, og det legges inn tekst 
om arealnøytralitet og arealregnskap i kapittel 6. 

103. 1
0
0 

137 Ås SV Pol. 18.1 ta vekk fotnoten Kapt 6 KDs anbefaling: Fotnoten bør stå for å synliggjøre definisjonen av et godt 
kollektivtilbud.  

104. 1
0
1 

137 Ås SV Pol. 18.1 tillegg på slutten «og sosial infrastruktur» (skole, bhg, 
div). 

Kapt 6 Dekkes tilstrekkelig i kapittel 3 Oppvekt og opplæring.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

105. 1
0
2 

137 Ås SV Pol. 18.2 «utenfor vekstområdene» tas ut og dyreliv legges til.  Kapt 6 KDs anbefaling: «Utenfor vekstområdene» opprettholdes.  Dyreliv dekkes 
av naturmangfold  og tas ikke inn i KPS.  

106. 1
0
3 

79 Fiskeridirek
toratet 

Reg. 
mynd. 

1. BK-mål nr.14 Liv under vann er særlig viktig. 
2. Oppfordrer til interkommunal planlegging for 

sjøområdene.  
3. Kommunen bør i sin næringsutvikling vurdere hvorvidt 

det kan være aktuelt å legge til rette for marine 
næringer, jfr. nasjonale forventinger. Det gjelder 
tilrettelegging for fritidsfiske, annen rekreasjonsbruk, 
økoturisme, reiseliv, kystkultur, kulturlandskap mv. 
Arealstrategi 18.5: Utvikling av nærings- og 
forretningsvirksomhet bør settes i gang i samarbeid og 
dialog med nabokommunene. 

4. Arealstrategi 18.2: Vurdere om det er aktuelt å utarbeide 
en tiltaksplan mot plast og marin forsøpling. Bør ses i 
sammenheng med avfallshåndtering og hovedplan for 
vann og avløp. 

Kapt 6  1. KDs anbefaling: BK-mål 14 legges inn i kapittel 6.  
2. Dekkes tilstrekkelig i kapittel 2.1 og kapittel 6. KDs anbefaling: Tas ikke 

inn i KPS.  
3. Vurderes ved rullering av næringsstrategien.  

KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  
4. Vurderes ved rullering av planstrategien og hovedplan for vann og avløp.   

KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 
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107. 1
0
4 

133 Rødt Ås Pol. Få fram arealnøytralitet som målsetting: 
1. Mål 18, Kap. 6 Arealforvaltning, slik at det lyder «Ås er 

et arealnøytralt nullutslippssamfunn….» 
2. Erstatte «Bevaring» som mål i 18.2 med 

«Arealnøytralitet». 
3. Utforme et nytt punkt 18.6: Naturregnskap: Utrede 

mulighetene for et eget naturregnskap og 
naturbudsjett for Ås kommune. 

Kapt 6 1. KDs anbefaling: Tas inn i målet.  
2. KDs anbefaling: Arealnøytralitet inkluderes i mål 18, og det legges inn 

tekst om arealnøytralitet og arealregnskap i kapittel 6. 
3. Dekkes av punkt 2 over.  

108. 1
0
5 

153 Statsforvalt
er Oslo og 
Viken 

Reg.my
nd. 

Avløp:   
1. Avdekkende forhold i 2021 må være en del av underlaget 

for fastsetting av mål og strategier for avløpsstruktur.  
2. Det bør inn egne mål for avløpsinfrastrukturen. 

Arealstrategiene må være tydelige på at videre 
planlegging skal sees i sammenheng med 
avløpsinfrastrukturens kvalitet og kapasitet samt behov 
for tiltak.  

3. Kommunen må ha en oversikt over den geografiske 
utbredelsen av og størrelsen på tettbebyggelsen ved 
dagens situasjon og på lang  sikt. Jfr. definisjon av 
tettbebyggelse i forurensingsforskriften § 11-2, k.  

Kapt 6 1. KDs anbefaling: Tas til orientering.   
2. Er dekket i strategi 20.4. Er ikke dekket i mål 20. KDs anbefaling: Avløp 

inkluderes i mål 20.   
3. Er tilstrekkelig dekket i kommunens hovedplan for vann og avløp. KDs 

anbefaling: Tas til orientering.  

109. 1
0
6 

153 Statsforvalt
er Oslo og 
Viken 

Reg. 
mynd. 

Naturmangfold tilknyttet vann og naturmangfold må 
nevnes i arealstrategien.  

Kapt 6 KDs anbefaling: BK-mål nr.14 Liv under vann tas med i kapittel 6.  
Naturmangfold og vannmiljø er nevnt i arealstrategi  18.2. KDs anbefaling: 
Tas ikke inn i KPS.  

110. 1
0
7 

151 NMBU NMBU Areal og mobilitet 
1. Kommunen bør ta tydelige grep som prioriterer gange, 

sykkel og kollektiv transport. Dette anbefales gjort 
gjennom revisjon av veinormen.  

2. I sentrumsområdet og ved universitetet bør veiene 
utformes som gate hvor myke trafikanter prioriteres like 
høyt som kjøretøyene. Fv 152 bør utformes som en 
bygate i byområdet. Det bør være bykryss med 
signalanlegg, trerekker, sykkelfelt og fortau. Jfr. Statens 
vegvesens håndbok N100, kategorien høytrafikkert gate. 
Det bør vurderes en parkgate mellom jernbanestasjonen 
og tuntreet på campus. 

Kapt 6 
Kapt 8 

KDs anbefaling: Det er skrevet et eget kapittel om Campus Ås og NMBU 
som synliggjøre viktigheten av samarbeid med kommunen for å få til 
ønsket utvikling på en rekke områder.   
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111. 1
0
8 

58 Brekkeskog 
vel 

Org Bekymring for sprengt veikapasitet og anbefaler å sette 
endelig byggegrense der bebyggelsen går i dag nord for 
Brekke gård. Med de allerede planlagte boligområdene i 
sentrum, kan det forventes mye trafikk langs de smales 
veiene i området dør for Ås sentrum. Det antas at mange 
som bor i periferien av sentrum vil bruke bil.  

Kapt 6 
Kapt 8 

Følges opp i områdereguleringsplanen for Ås sentralområde og 
detaljreguleringsplaner.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

112. 1
0
9 

147 NV Nordre 
Follo 

Org 7 Klima 
1. Inkludere "Unngå nedbygging av myr". 
2. I dette kapittelet bør det  henvises til hvor i 

samfunnsdelen klimatilpasning er tatt opp. 
3. Plan for naturmangfold bør inkluderes i listen under mål 

19.  

Kapt 7 1. Dekkes tilstrekkelig i Plan for naturmangfold. KDs anbefaling: Tas ikke inn 
i KPS.  

2. KDs anbefaling: I kapittel 7 vises det til hvor klimatilpasning tas opp (2.6).  
3. KDs anbefaling: Plan for naturmangfold legges inn i listen under mål 19. 

113. 1
1
0 

66 Oslo-
fjordens 
Friluftsråd 

Org 7. Klima 
Tiltak ihht til Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord 
med et aktivt friluftsliv 
Innsatsområde 1: Utslipp av avløpsvann: Tiltak 1,2,3,4,5,7 
Innsatsområde 2: Vegetasjonsbelte: Tiltak 12, 14 

Kapt 7 Ås følger opp Miljødirektoratets arbeid med å få gjennomført tiltakene. Det 
gjelder særlig tiltakene T4, T14, T24, T25, T40 der kommunene er satt som 
hovedansvarlig.  
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c
7c27f18/t-1571b.pdf 
KDs anbefaling: Det tas inn noe tekst om Oslofjorden i kapittel 6, og det 
vises til tiltaksplanen i vedlegg 1.  

114. 1
1
1 

168 Viken FK Reg. 
mynd. 

Klima 
1. Målet om å redusere klimagassutslippene er noe lavere 

enn for Viken. I regional planstrategi 2020-2024 er det et 
hovedmål at klimagassutslippene skal reduseres med 
minst 80% innen 2030 sammenlignet med 2016.  

2. Transport: I det videre arbeidet må kommunen 
understøtte kollektivtransport, tilrettelegge for sykkel- og 
gange og fossilfri bilbruk i tilknytning til Ås 
sentralområde. Mål om utskiftning av den fossile 
bilparken, tilrettelegging for lade- og fyllstasjoner for 
fossilfri transport, samt etterspørre varer og tjenester 
basert på fossilfri transport.   

3. Sirkulær økonomi: Det krever at kommunen utarbeider 
konkret mål og delmål for hvordan sirkulær økonomi skal 
ivaretas. Legge prioriterte avfallsfraksjoner, 
materialgjenbruk og ombruk- og reparasjon til grunn for 
strategi for avfallsreduksjon og redusert ressursbruk.  

Kapt 7 KDs anbefalinger:  
1. Mål i klima- og energiplanen opprettholdes da det vurderes som 

ambisiøst nok. Vurdering av målet tas ved rullering av klima- og 
energiplanen.  

2. Dekkes tilstrekkelig i mål og delmål med tilhørende tiltak for 
innsatsområdet transport i kommunens klima- og energi plan med 
klimabudsjett.  

3. Er ivaretatt i eget mål og strategier i kommuneplanen. Ved rullering av 
klima- og energiplan samt klimabudsjettet bør tiltak om sirkulærøkonomi 
i større grad tas inn. Viktig at dette ses i sammenheng med FolloRens 
strategiplan.  

4. Dekkes tilstrekkelig i mål og delmål med tilhørende tiltak for 
innsatsområdet stasjonær energi som inkluderer fornybar energi.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf


21 
 

 Doknr 
p360 
21/02664 

Fra Gruppe KPS - uttalelser oppsummert Kapt KDs vurdering og anbefaling 

4. Energieffektivisering: Det regnes med at kommunen i sin 
energiplanlegging legger til grunn de statlige 
forventningene og inkluderer informasjon om 
energisystem, energiforsyning og forbruk av energi. 

115. 1
1
2 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Et tilleggspunkt om at Ås kommune skal jobbe aktivt for å 
integrere miljø- og klimatenkning i alle deler av kommunen.  

Kapt 7 Dette er tema i klima og energiplanen og naturmangfoldplanen, samt 
grunnlaget for klimabudsjettet. Planene gjelder hele kommunen og er 
tverrsektorielle. 
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

116. 1
1
3 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Det savnes høyere ambisjoner for klimagassreduksjon. 
Klarer Ås å bli verdens største netto nullutslippskommune? 

Kapt 7 Det ligger inne tiltak i klimabudsjettet (FS5) om at kommunen skal utrede 
hva det vil koste å nå målsettingen om å være klimanøytral i 2050. Arbeidet 
mot netto nullutslipp vil ha økonomiske konsekvenser, og når det skal være 
gjennomført vil ha mye å si for kostnaden. Netto nullutslipp oppnås når det 
er balanse mellom klimagassutslippene og opptaket av klimagasser. Da må 
man fjerne minst like mye CO2 fra atmosfæren som det slippes ut.  
KDs anbefaling: Ås kommunes mål i klima- og energiplanen opprettholdes 
da det vurderes som ambisiøst nok. Vurdering av målet tas ved rullering av 
klima- og energiplanen.  
 

117. 1
1
4 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU Nytt punkt: Ås kommunes plan for urbant landbruk. Kapt 7 Vurderes ved rullering av planstrategien.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

118. 1
1
5 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU 7.1 Mål og strategier 
Nytt punkt: 17.5 (de to neste punktene forskyves): Etablere 
urbant landbruk i bebygde strøk. 

Kapt 7 KDs anbefaling: Urbant landbruk kan bl.a. bidra til sosiale møteplasser, økt 
kunnskap om dyrking av mat, grønnstruktur og naturmangfold. Urbant 
landbruk legges inn i KPS som del av kapittel 6.   

119. 1
1
6 

143 Foreningen 
bevaring 
natur- og 
rekreasjon 
Bæk 

Org 7. Klima 
De mest klimavennlige bygningene er de som allerede er 
bygget. De mest klimavennlige utbyggingsprosjektene er de 
som i minst mulig grad gjør inngrep i landskap eller krever 
store fysiske investeringer i infrastruktur. Dette er faktorer 
vi gjerne skulle sett formulert i kommuneplanen. 

Kapt 7 Tiltak i klima og energiplanen gir føringer for kommunens egen drift: Når 
kommunen skal prosjektere nye bygg eller gjennomføre større 
rehabiliteringer, skal det i forkant utredes om gjenbruk og transformasjon 
av stående bygningsmasse vil være et bedre alternativ enn riving og 
nybygg, både for klima/miljø.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  
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120. 1
1
7 

137 Ås SV   Nytt mål under klima (18) 
Innarbeide et eget mål om klimatilpasning (nytt mål 18) 
18.1: Arbeide systematisk med klimarisiko og tilpasse 
samfunnet et endret klima 
Nytt slik følges det opp: handlingsplan for klimatilpasning 

Kapt 7 Klimatilpasning/beredskap inngår i kapittel 2.6 Det vises til dette kapittelet 
i kapt. 7. Klimatilpasning/beredskap skal inngå i aktuelle planer som ROS-
analysen, Hovedplan for vann og avløp og reguleringsplaner. Evt. plan må 
vurderes ved rullering av planstrategien. 
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

121. 1
1
8 

147 NV Nordre 
Follo 

Org 8 Teknisk infrastruktur 
Plan for naturmangfold bør inkluderes i listen under mål 23. 

Kapt 8 KDs anbefaling: Plan for naturmangfold inkluderes i listen under mål 23. 

122. 1
1
9 

66 Oslofjorde
ns Frilufts-
råd 

Org 8. Teknisk infrastruktur 
Tiltak ihht Helhetlige tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord 
med et attraktivt friluftsliv 
Innsatsområde 7: Byggeforbud: Tiltak 59 

Kapt 8 Ås kommune følger opp Miljødirektoratets arbeid med å få gjennomført 
tiltakene. Det gjelder særlig tiltakene T4, T14, T24, T25, T40 der 
kommunene er satt som hovedansvarlig.  
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c
7c27f18/t-1571b.pdf 
KDs anbefaling: Det tas inn noe tekst om Oslofjorden i kapittel 6, og det 
vises til tiltaksplanen i vedlegg 1.  

123. 1
2
0 

66 Oslofjorde
ns Frilufts-
råd 

Org Det er utfordrende å finne parkeringsplasser nord for 
Breivoll. Det oppfordres til at kommunen oppretter 
parkering for turgåere i Nebbaområdet og skilter godt til 
parkering og kyststi. 

Kapt 8 Det oppfordres til å benytte sykkel, gange og kollektiv dersom dette er 
mulig. Parkering til slike utfartsområder bør være tema i kommunedelplan 
for idrett, friluftsliv og nærmiljø. 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  

124. 1
2
1 

98 Søndre 
Follo 
Rense-
anlegg IKS 
(SFR) 

Komm
une 

Avløp 
1. Fremmedvann er direkte årsak til 95% av overløp til 

resipienter. Dette er en felles utfordring som må løses via 
et samarbeid med involverte parter.  

2. Å ha kapasitet til å håndtere avløpsvann fra innbyggere 
og næringsliv er helt grunnleggende.  

3. Avløpsvann og slam er en ressurs som må brukes mer til 
produksjon av biogass og gjødselprodukter. 
Renseanlegget samarbeider med NMBU og NIBIO om 
dette.  

4. SFR har planer om å starte strømproduksjon basert på 
biogass og utreder også strømproduksjon basert på 
avløpsvannet.   

Kapt 8 1. Dekkes av Hovedplan for vann og avløp.  
2. Dekkes av Hovedplan for vann og avløp.  
3. Dekkes av Handlingsplan for klima og energi.  
4. Dekkes av Handlingsplan for klima og energi.  
KDs anbefaling: Tas til orientering.  
 

125. 1
2
2 

137 Ås SV Pol. Kap 8/Mål 23 
Legge til «naturområder, skog og landbruksområder,» og 
på slutten «og naturhensyn 

Kapt 8 Dekkes tilstrekkelig av mål 18 og mål 23.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf
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126. 1
2
3 

114 Ås Land-
bruks-lag 

Org Kongeveien fra Ås kirke til Nordby har stor belastning, bl.a. 
på grunn av all trafikken til og fra avfallsmottaket på 
Bølstad, og etableringen av næringsvirksomheten på Egget. 
Begge virksomheter medfører stor grad av tungbiltrafikk. 
Situasjonen forsterkes av manglende gang/sykkelvei på 
strekningen fra Ås kirke til Melby. Strekningen har mye 
gang/ sykkeltrafikk blant annet til og fra NMBU. Slik det er 
nå må skolebarn kjøres med buss til/fra skole. 

Kapt 8 Dette er en fylkesvei og tiltak her må avklares i fylkeskommunens 
handlingsprogram for samferdsel. I tiltaksplan for sykling, gange og 
trafikksikkerhet som utarbeides i år ligger det flere tiltak som angår 
strekningen. Dekkes tilstrekkelig i strategi 18.3. 
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 
 
 

127. 1
2
4 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Mål 23:  
Kommunen bør regulere og verne om sammenhengende 
skogområder i nærhet til sentrum. Det bør satses på 
restaureringsøkologiske prosjekter og forskning sammen 
med NMBU. Vollskogen er et potensielt område for dette.  

Kapt 8 Dekkes tilstrekkelig av arealstrategi 18.2 og mål 23 med tilhørende 
strategier. Følges opp i aktuelle temaplaner og reguleringsplaner.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

128. 1
2
5 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU Nytt pkt 20.5:  
Bilfritt sentrum. Deler av Skoleveien, deler av Ra-veien og 
deler av Rådhusplassen stenges for biltrafikk. 

Kapt 8 Moerveien fra Skoleveien til Rådhusplassen er regulert som bilfri og 
Rådhusplassen er regulert delvis bilfri. 
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

129. 1
2
6 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU Nytt pkt 20.6:  
Opprette grønne korridorer i bilfrie gater. 

Kapt 8 Moerveien fra Skoleveien til Rådhusplassen er regulert som bilfri og 
Rådhusplassen er regulert delvis bilfri. Deler av planområdet er regulert til 
grønnstruktur.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

130. 1
2
7 

10 NMBU/ma
ster urbant 
landbruk 

NMBU 21.3: Ha med en økolog, eller en person med tilsvarende 
fagbakgrunn, tidlig i planleggingsprosessen av alle 
offentlige og større private nybygg. 

Kapt 8 Reguleringsplaner legges fram i kommunens plan- og folkehelseforum. Her 
er bl.a. miljørådgiver og landbrukskontoret representert.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

131. 1
2
8 

137 Ås SV Pol. Nytt punkt: 23.3: Sikre helhetlig blågrønne strukturer for å 
ivareta hensyn til friluftsliv, naturmangfold, vilt og 
folkehelse. 

Kapt 8 Dekkes tilstrekkelig i kapittel 1.2.2, strategi 18.2, strategi 23.3.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

132. 1
2
9 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Mål 21: 21.4: Nytt punkt om matsvinn og bruke 
delingsløsninger for å redusere avfall.  

Kapt 8 Dekkes tilstrekkelig i strategi 19.6 og følges opp i strategi for FolloRen. 
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.   

133. 1
3
0 

10 NMBU/ma
ster urbant 
landbruk 

NMBU 22.5: Vurdere muligheten for grønne tak og vegger, samt 
urbant landbruk i alle offentlige og større private nybygg. 
Hvis dette vurderes til å være uhensiktsmessig, skal det 
vedlegges en detaljert utredning som forklarer hvorfor det 
ble bortprioritert. 

Kapt 8 Det kreves grønne tak i alle reguleringsplanene i Ås sentrum.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 



24 
 

 Doknr 
p360 
21/02664 

Fra Gruppe KPS - uttalelser oppsummert Kapt KDs vurdering og anbefaling 

134. 1
3
1 

137 Ås SV Pol. Nytt punkt 23.4: sikre en bærekraftig skog og 
landbruksforvaltning 

Kapt 8 Dekkes tilstrekkelig i mål 18 og strategi 18.2. 
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

135. 1
3
2 

114 Ås Land-
brukslag 

Org Mål 22 - 22.2 Forbedre den kommunale veistandarden. 
Det skal utarbeides en veiplan for Ås kommune. Flere av 
kommunens grusveier er i dårlig forfatning, særlig i 
Vestbygda. Det bes derfor om at disse veiene tas med i 
disse planene og at de gis prioritet. 

Kapt 8 Dette følges opp i Temaplan vei og i oppfølging av verbalvedtak i 
kommunestyret om at det skal utarbeides en oversikt over grusveier.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.   

136. 1
3
3 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU Ås kommune skal sikre gode vedlikeholdsplaner for å ta 
vare på eksisterende bygg og infrastruktur. Gjenbruk skal 
alltid vurderes i forbindelse med vedlikehold, restaurering 
og i forbindelse med opprettelse av nye strukturer (bygg, 
infrastruktur, annet). 

Kapt 9 Dekkes tilstrekkelig av mål 24 og strategi 24.2. Følges også opp i aktuelle 
planer.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

137. 1
3
5 

153 Statsforvalt
er Oslo og 
Viken 

Reg. 
mynd. 

Boligsosiale forhold: 
Det kommer ikke fram av samfunnsdelen hvordan 
kommune skal sikre at familier har mulighet til å kjøpe 
boligene, bl.a. er ikke muligheten med startlån nevnt.  
Det vises til forventningsbrevet som omtaler den nasjonale 
strategien "Alle fortjener et trygt hjem".  
Kommunale utleieboliger er ikke nevnt i samfunnsdelen, 
hverken om kommunen har det eller omfanget av det.  

Kapt 9 Dekkes tilstrekkelig i kapittel 9 og følges opp i Boligpolitiske plan for Ås 
kommune.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

138. 1
3
6 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Mål 24:  
1. Ønsker at kommunen er mer ambisiøs.  
2. Ønsker også økt satsing på ordninger for deling og 

gjenbruk samt arealeffektivisering.  
3. BREEAM-NOR Outstanding bør settes som standard ved 

alle nybygg.  

Kapt 9 1. Vurderes til å være ambisiøs nok.  
2. Dekkes i tilstrekkelig grad av klima- og energiplanen, indirekte utslipp. 

Ved rullering av klimabudsjett og klima- og energiplan bør disse temaene 
ses i større sammenheng med sirkulærøkonomi.  

3. Tiltak i klima og energiplanen omtaler tema som skal utredes før 
byggeprosjekter skal legges fram til politisk behandling, blant annet om 
byggene skal miljøsertifiseres. Sertifiseringer er kostnadsdrivende og 
avgjøres derfor politisk i hvert prosjekt. Kommunen kan ikke stille slike 
krav til private utbyggere.   

KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

139. 1
3
7 

119 Studentsa
mskip Ås 

Org Mål 25:  
1. Krav til universell utforming, sirkulære løsninger og 

nullutslippsbyggeplasser.  
2. Foregangskommune i nye måter å tenke studentboliger 

på.  

Kapt 9 1. Universell utforming følges opp i plan-bestemmelsene. Sirkulær økonomi 
dekkes av mål 3 og følges opp i aktuelle temaplaner. 
Nullutslippsbyggeplasser dekkes i tilstrekkelig grad i klima og energiplan 
og retningslinje i planbestemmelsene.   

2. Mulighet for studentboliger i kommunens institusjoner utredes.  
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3. Kommunen bør vurdere konsekvensen av og muligheten 
for å regulere utleiemarkedet.  

3. Boligpolitisk plan for Ås kommune har et tiltak om å se på muligheten for 
å regulere utleiemarkedet.  

KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

140. 1
3
9 

137 Ås SV Pol. Det savnes en tydeligere målsetting om å legge til rette for 
alternative boformer.  

Kapt 9 Dekkes tilstrekkelig i kapt. 9, avsnitt 2 og i målet og strategiene. Følges bl.a. 
opp i arbeidet med bestemmelser om mikrohus og i aktuelle 
reguleringsplaner.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS. 

141. 1
4
0 

137 Ås SV Pol. Det ønskes at det tilrettelegges for prøveprosjekt med 
mikrohus, eldresamfunn og former for kollektiv/ 
boligsosiale boliger, med føringer for at dette ikke er 
utelukkende boliger for de med mindre betalingsevne.  

Kapt 9 Mikrohus er lagt inn i planbestemmelsene §18.3. Antall mikrohus i 
planperioden er begrenset til 10 på bebygde tomter i skolekretsene Åsgård, 
Brønnerud og Rustad. Dette er i samsvar med K-vedtak 20.10-2021, sak 
62/21 punkt 10.  
KDs anbefaling: Tas ikke inn i KPS.  

142. 1
4
1 

8 NMBU/urb
ant land-
bruk (3) 

NMBU 9.1 Mål og strategier 
Nytt punkt 22.5: Integrere sirkulær økonomi og 
blågrønneområder (grønne tak, grønne vegger, 
separatsystemer, åpen vannrensing / behandling). 

Kapt 9 Dekkes tilstrekkelig av mål 3 med tilhørende strategier samt mål 23. Følges 
opp i aktuelle reguleringsplaner.  
KDs vurdering: Tas ikke inn i KPS.  

143. 1
4
2 

80 Mattilsynet Reg. 
mynd. 

Rammer og føringer for planarbeidet:  
Følgende tas inn som generelle henvisninger:  
1. Det vises til Drikkevannsforskriften og plikten kommunen 

har som følge av denne:  
a. §26 første ledd: Kommunen har plikt til å 

vurdere restriksjoner for å beskytte 
drikkevannskilder, og så i forbindelse med 
planarbeid etter pbl.  

b. §26 tredje ledd: Kommunen har plikt til å ha 
oversikt over samtlige vannforsyningssystem.  

c. §17: Kommunen har plikt til å være registrert i 
hos Mattilsynet.  

2. Det foreslås at kommunen tar inn henvisning til de 
nasjonale målene for vann og helse. 

3. Dersom det åpnes for bygging utenfor tettbygde strøk, 
må det sikres tilstrekkelig drikkevannsforsyning. For 
boliger innenfor forsyningsområdet til etablerte 
vannverk, må det sikres at vannverket har tilstrekkelig 
kapasitet.   

Vedleg
g 1 

1. Dekkes av Hovedplan for vann og avløp. 
2. Dekkes av Hovedplan for vann og avløp.  
3. Dekkes tilstrekkelig i mål 20 med tilhørende strategier.  

KDs anbefaling: Tas til orientering.  
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144. 1
4
3 

168 Viken FK  Reg. 
mynd. 

Det minnes om kunnskapsgrunnlaget for regional 
planstrategi, Vi i Viken. Det er organisert etter FNs 17 
bærerkaftsmål. Det minnes om oppdatert regional plan for 
vannforvaltning som vil gjelder for perioden 2022-2027. 

Vedleg
g 1 

KDs anbefaling: Rapport legges inn i vedlegg 1 under nasjonale føringer, 
årstall på regional plan korrigeres.  

145. 1
4
4 

153 Statsforvalt
er Oslo og 
Viken 

Reg. 
mynd. 

Vannforvaltning:  
Anbefaler at Regjeringens Helhetlige tiltaksplan for en ren 
og rik Oslofjord med et attraktivt friluftsliv blir omtalt i 
samfunnsdelen. Økt fokus på tiltak for å forbedre 
Årungenvassdraget med Østensjøvann og Årungen. 

Vedleg
g 1 

KDs anbefaling: Helhetlige tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et 
attraktivt friluftsliv legges inn i vedlegg 1 under regionale føringer.  

146. 1
4
5 

147 NV Nordre 
Follo 

Org Vedlegg 1: 
Punktene fra nasjonale forventinger som bør føres inn på 
side 34, vedlegg 1, er som følger: 
• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant 
annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig 
ressursforvaltning 
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• Å skape et trygt samfunn for alle 

Vedleg
g 1 

KDs anbefaling: De fire utfordringene legges inn i vedlegg 1 under 
nasjonale føringer.  

147.  153 
 

Statsforvalt
er Oslo og 
Viken 

Reg 
mynd 

Det vises til nasjonal jordvernstrategi.  Vedleg
g 1 
 

KDs anbefaling: Tas inn i vedlegg 1 under nasjonale føringer.  

148. 1
4
6 

168 Viken FK Reg. 
mynd. 

Miljø 
1. Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et 

aktivt friluftsliv" savnes i Vedlegg 1.  
2. Regional plan for Glomma vannregion 2016-2021 bør 

endres til Regional plan for vannforvaltning for Innlandet 
og Viken vannregion 2022-2027.  

3. Vannområdesamarbeidet kan nevnes i kapittel 2.1 
Sammen for å nå målene som en pågående 
samfunnstjeneste og i kapittel 6 Arealforvaltning som en 
viktig forutsetning.  

Vedleg
g 1 
Kapt 
2.1 
Kapt 6 

1. KDs anbefaling: Tas inn i KPS vedlegg 1.   
2. KDs anbefaling: Endres i tråd med uttalelsen.  
3. KDs anbefaling: Tas inn noe tekst i kapittel 6.  

 


