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Rullering av kommuneplanen 2022-2034 

HØRINGSUTTALELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL:  

AREALFORMÅL, PLANKART OG PLANBESKRIVELSE 

Kommunedirektørens oppsummering, vurderinger og anbefalinger 

Pr. 06.05.2022 

INNHOLD:  

- Fargekoder og ordforklaring  s. 1 

- Arealformål, alfabetisk  s. 2-37 

- Planbeskrivelse   s.38-39 

- Plankart    s.39-43 
 

Fargekoder og ordforklaring: 

Skille mellom ulike 
arealinnspill/arealformål 

Skille mellom ulike 
arealinnspill/arealformål 

Endring i arealformål og plankart/tas til etterretning 

Ingen endring/tas til orientering 
KD = kommunedirektøren 
KPA: Kommuneplanens arealdel 
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 Doknr 
p360 
21/ 
02664 

Høringsinstans Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelse 
Kategori 1 

Uttalelser 
Kategori 2 

KDs vurdering og anbefaling 

1.  218 Nordre Follo 
kommune 

Komm #2 Østensjøveien 60 
Før detaljregulering av områder for deponering av 
rene masser på Thirud gjennomføres, ønsker Nordre 
Follo å ha dialog med Ås, både om avgrensing av 
deponeringsområdet, naturverdier og 
friluftslivhensyn. Det må etter Nordre Follos syn 
gjøres en kartlegging av naturtyper og en 
tematisering av friluftsliv, slik at en sikrer at 
deponering av masser ikke går på bekostning av 
viktige naturverdier og viktige friluftslivhensyn.  

Arealformål #2 
Østensjøveien 
60 

Viser til vedtak i K-sak 62/21, samt vedtak i K-sak 32/22. 
 
KDs anbefaling: Tas til etterretning og følges opp i arbeidet 
med reguleringsplan. 

2.  167 
 

Viken 
fylkeskommune 
(VFK) 

Reg 
mynd 

#2 Østensjøveien 60 
Forholdet til undersøkelsesplikten er delvis avklart i 
forbindelse med tidligere forslag til regulering. Tiltak 
må justeres slik at kulturminnene ikke berøres.  

Arealformål #2 
Østensjøveien 
60 

Viser til vedtak i K-sak 62/21, samt vedtak i K-sak 32/22. 
 
KDs anbefaling: Tas til etterretning og følges opp i arbeidet 
med reguleringsplan. 
 

3.  153  Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

#3 Kvestad gård 
Før det treffes en beslutning om å gjøre inngrep i en 
forekomst av en utvalgt naturtype, må 
konsekvensene for den utvalgte naturtypen 
kartlegges.  

Arealformål #3 Kvestad 
gård 

Viser til vedtatt reguleringsplan R-309 for Kvestad gård pr. 
21.03.2018.   
 
KDs anbefaling: Tas til orientering.  

4.  153 
 

Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

#4 Bølstad  
Det er uheldig med lagring av snø i tilknytning til et 
nedlagt snødeponi, og det bes om at dette tas ut av 
planbestemmelsene. Et snødeponi i området er 
søknadspliktig etter forurensingsloven § 11. SFOV 
understreker at det  trolig ikke vil kunne gis tillatelse 
til et snødeponi her. Det frarådes at kommunen 
avsetter dette området til snøpdeponering og 
kommune bes om å finne andre arealer for 
håndtering av snø. 

Arealformål 
 

#4 Bølstad  En reguleringsplan for snødeponi her vil sannsynligvis ikke bli 
godkjent av SFVO. Samtidig har kommunen 
v/kommunalteknikk startet et prosjekt for å se på arealer til 
mottak og deponi av masser og snø som kommunen har 
ansvar for.  
 
KDs anbefaling: Arealformål #4 Bølstad tas ikke med videre i 
KPA.  
 

5.  218 Nordre Follo 
kommune 

Komm Nordre Follo kommune støtter Ås kommunes 
arealstrategier og mål i kommuneplanens 
samfunnsdel som sier at veksten skal konsentreres til 
prioriterte vekstområder, og at man skal bevare 
jordbruksarealer, naturmangfold, vannmiljø, 

Arealformål Arealstrategi KDs anbefaling: Tas til orientering.  
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 Doknr 
p360 
21/ 
02664 

Høringsinstans Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelse 
Kategori 1 

Uttalelser 
Kategori 2 

KDs vurdering og anbefaling 

kulturminner og kulturmiljø samt arealer for 
friluftslivet utenfor vekstområdene. 

6.  153 
 

Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

ATP, arealstrategier 
Arealdisponeringen som foreslås strider mot 
strategiene på noen punkter. Kommune bør 
revurdere denne disponeringen slik at den er i tråd 
med nasjonale føringer og egne arealstrategier.  

Arealformål Arealstrategi KDs anbefaling: Tas til orientering.  

7.  143 Foreningen for 
bevaring av natur- 
og rekreasjons-
områder Bæk 

Org Arealstrategi 2:  
Bevaring er en uheldig formulering. Bevaring av ulike 
grunnleggende verdier, inkludert naturmangfold og 
kulturminner, kan umulig kun være forbeholdt 
områder utenfor vekstområdene? En slik strategi vil 
vært selvmotsigende i forhold til resten av planen og 
sterkt kritikkverdig i forhold til klima, miljø, trivsel, 
identitet og hensynet til fremtidige generasjoner. 

Arealformål Arealstrategi I prioriterte vekstområder skal som hovedregel vekst gå 
foran vern. Men er det viktige lokale verdier så skal dette 
også bevares. Dette avklares i reguleringsplanene.  
 
KDs anbefaling: Formuleringen i arealstrategi 2 
opprettholdes.  

8.  167 Viken 
fylkeskommune 
(VFK)  

Reg 
mynd 

ATP 
Ås kommune har utarbeidet et godt planforslag med 
tydelig kobling mellom samfunnsdelen og arealdelen 
på mange områder. Høringsdokumentene er 
omfattende med mange gode intensjoner. Det gode 
og grundige arbeidet med sentrumsplanen 
kommunen har gjennomført de siste årene, har vært 
helt i tråd med Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus (RP-ATP). VFK savner noen av de 
gode grepene fra planarbeidet knyttet til 
sentrumsplanen for Ås sentrum i kommuneplan-
rulleringen. 

Arealformål ATP Områdereguleringsplanen for Ås sentralområde er lagt til 
grunn for kommuneplanens arealdel. I 
dimensjoneringsgrunnlaget for boligbehov er utviklingen av 
boliger i sentrum lagt til grunn.  
 
KDs anbefaling: Tas til orientering.  

9.  167 
 

Viken 
fylkeskommune 
(VFK)  

Reg 
mynd 

Det anbefales at kommunen følger faglige råd for 
øvrig, slik de framkommer i saksframstillingen. 
Fylkesrådet ønsker tett dialog og samarbeid med Ås 
kommune for å finne omforente løsninger på 
innsigelsespunktene og de faglige rådene. 

Arealformål ATP Det føles opp bl.a. med dialogmøte med fylkeskommunen 
16.03.2022 i forbindelse med innsigelsene.   
 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  
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 Doknr 
p360 
21/ 
02664 

Høringsinstans Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelse 
Kategori 1 

Uttalelser 
Kategori 2 

KDs vurdering og anbefaling 

10.  218 Nordre Follo 
kommune 

Komm ATP 
Nordre Follo stiller seg kritisk til Ås kommunes 
prioritering av Solberg som et vekstområde ettersom 
området er utenfor kriteriene til et prioritert 
vekstområde etter regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. 

Arealformål ATP 
Solberg 

KDs anbefaling: Tas til orientering.   

11.  153 
 

Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

ATP 
1. Arealstrategiene peker på Ås sentrum og Solberg 

som prioriterte utbyggingsområder. Dette er ikke i 
tråd med RP-ATP. Veksten i Solbergområdet bør 
derfor begrenses i henhold til den regionale 
planen. 

2. Det bes om at kommunen gjennomfører en ny 
utregning, der de nye arealene som er lagt inn i 
planen er med. Slik det står nå ser det ut som at 
hovedvekten av nye arealer til bolig utenfor 
prioriterte vekstområder større enn 11%.  

Arealformål ATP 
Solberg 

Det gjøres en ny beregning før endelig plan skal behandles.  
KDs anbefaling: Tas til orientering.  

 

12.  153 
 

Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

Flere områder av Oslofjorden har stor tilførsel av 
nitrogen. Avløp er viktig i planlegging av boliger, 
fritidsboliger og næring. Planlagt arealforvaltning og 
utbygging må ses i sammenheng med 
avløpsstrukturens kvalitet og kapasitet og evt. behov 
for tiltak. Dette ser ikke ut til å være vurdert i KU, og 
en helhetlig vurdering av planforslagets påvirkning 
på avløpsstrukturen savnes. 

Arealformål Avløp I konsekvensutredningen av arealinnspillene er tilgang og 
avstand til bl.a. vann- og avløp vurdert. Kvalitet og kapasitet 
er ikke vurdert i denne sammenhengen. Dette følges opp 
kommende rulleringer av kommuneplanen. Men 
Infrastruktur til vann og avløp er simulert og vurdert i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner. 
Kommunens to renseanlegg legger økt  befolkningsvekst i 
eierkommunene til grunn for  framtidig kapasitet ved 
anleggene.   
 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  
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 Doknr 
p360 
21/ 
02664 

Høringsinstans Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelse 
Kategori 1 

Uttalelser 
Kategori 2 

KDs vurdering og anbefaling 

13.  153 
 

Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

Det kommer fram av planforslaget at det innenfor 
byggegrensen er planlagt om lag 4900 boenheter. 
Det framkommer ikke hvilket/hvilke renseanlegg 
avløpet fra nye boliger skal gå til. Det bes om at 
planarbeidet redegjør for avløpsstrukturen, bl.a. 
dimensjonering for anlegg som avløp fra 
planforslaget fører til. Det må i den forbindelse 
vurderes hvilken tettbebyggelse avløpet fra 
områdene hører til. Kommunen må derfor ha en 
oversikt over den geografiske utbredelsen av 
tettbebyggelsen, størrelsen på den, både ved dagens 
situasjon og på lang sikt.  

Arealformål Avløp Rulleringen av kommunens hovedplan for vann og avløp 
inkluderer dette.   
 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  

14.  167 Viken 
fylkeskommune 
(VFK) (plan) 
 

Reg 
mynd 

Drøbakveien 135 (B8) 
Boligbygging her vil føre til endret bruk av avkjørsel 
direkte ut på Fv. 152, en fylkesvei med meget streng 
holdningsklasse. Veimyndigheten har tidligere uttalt 
at utbygging her vil være i strid med kommune-
planens holdningsklasse for fylkesvei 152. 

Arealformål Drøbakveien 
135 (B8) 

Det vises til tidligere avslått dispensasjonssøknad, jfr. 
kommunens vedtak av 05.12.2021 i sak 10/19 samt 
statsforvalterens behandling av klagen i brev datert 
08.02.2021, samt rammer for lokal areal- og 
transportplanlegging. 
KDs anbefaling: Arealformål for Drøbakveien 138 
opprettholdes som LNF.  

15.  167 
 

Viken 
fylkeskommune 
(VFK) (samferdsel) 

Reg 
mynd 

Drøbakveien 135 (B8) 
Tilrettelegging for bolig på Drøbakveien 135 frarådes 
med henvisning til SFOVs stadfesting av kommunens 
vedtak om avslag i dispensasjonssøknad for 
eiendommen. VFK viser også til at veimyndighet for 
fylkesveien tidligere har uttalt at utbygging på denne 
eiendommen vil være i strid med kommuneplanens 
holdningsklasse for fylkesvei 152. 

Arealformål 
 

Drøbakveien 
135 (B8) 

KDs anbefaling: Som over.  

16.  153 Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

SFOV merker seg at kommunen tidligere har avslått 
en dispensasjon fra gjeldende plan for fradeling av 
en tomt i dette området. Grunnet begrenset omfang 
av bolig har ikke SFOV innsigelse til dette feltet.  

Arealformål Drøbakveien 
135 (B8) 

KDs anbefaling: Som over.   

17.  136 Eli Moe Priv Det er behov for å legge inn lokal støyskjerming av 
E18 for å spare beboerne på Holstad når ny E18 blir 
bygd.  

Arealformål E 18 KDs anbefaling: Det vises til vedtatt reguleringsplan (R-286). 
Dialog om lokal støyskjerm må tas med  Statens vegvesen. 
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 Doknr 
p360 
21/ 
02664 

Høringsinstans Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelse 
Kategori 1 

Uttalelser 
Kategori 2 

KDs vurdering og anbefaling 

18.  153 
 

Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

Furumoveien (B6) 
SFOV motsetter seg ikke at det foreslåtte området 
omdisponeres til boliger, men mener at den tiltenkte 
utnyttelsesgraden er for høy. Kommunen frarådes 
derfor å gå videre med forslaget før det legges opp til 
en lavere utnyttelse som forankres juridisk. 

Arealformål Furumoveien 
(B6) 

Arealinnspillet skisserer 40 boenheter. I et boligområde så 
langt fra Ås sentrum bør det tilrettelegges for romslige 
boliger og uteområder. Det tilsier 25 boenheter. Dette 
fastsettes endelig i reguleringsplanen.   
 
KDs anbefaling: Arealformålet Furumoveien (B6) 
opprettholdes som bolig med inntil 25 boenheter som legges 
inn i boligprogrammet.  

19.  61 Advokat Tore-
Arnfinn Ødegård 
for Per 
Thorvaldsen 

Priv Haugenveien (BN1) 
Kommunestyret har ikke foretatt noen vurdering av 
hvordan en endring fra boligformål til næringsformål 
vil påvirke verdien av boligeiendommene.  

Arealformål Haugenveien 
(BN1) 

Det er foreslått å endre arealformål bolig til næring i 
Haugenveien. Dette er i tråd med arealstrategi xx. Blir dette 
realisert vil det bl.a. få privatøkonomiske konsekvenser for 
boligeierne. Kommune skal i sin planlegging ikke vektlegge 
privatrettslige forhold. KDs vurdering er imidlertid at de 
samfunnsmessige konsekvensene ved at dette ikke endres til 
næring er mindre enn konsekvensene denne endringen vil få 
for de som bor der. Den blir uforholdsmessig stor og bør 
vektlegges.   
Eierne av boligene var ikke informert om forslaget om å 
endre arealet fra formål bolig til næring. Alle kan spille inn 
forslag til arealendringer  til kommuneplanen uten at 
grunneier-er er informert. KD mener imidlertid at dialog med 
grunneiere er en forutsetning for å få til gode prosesser som 
grunnlag for endring av arealformål.   
 
KDs vurdering: Haugenveien (BN1) opprettholdes som  
arealformål bolig i tråd med kommuneplanen 20215-2027. 

20.  69 Tor Christian 
Guttormsen 

Priv Haugenveien (BN1) 
Det er et ønske at beboerne her blir prioritert 
framfor næringslivet. Kommunen burde i større grad 
fulgt opp når næringsvirksomhetene har gått utover 
vedtatt reguleringsplan.  

Arealformål  Haugenveien 
(BN1) 

KDs anbefaling: Som over. 
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 Doknr 
p360 
21/ 
02664 

Høringsinstans Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelse 
Kategori 1 

Uttalelser 
Kategori 2 

KDs vurdering og anbefaling 

21.  106 Advokat Døvik AS 
for Solaug 
Emberland 

Priv Haugenveien (BN1) 
Arealinnspill om å endre formål bolig til næring må 
avvises. Forslaget fra Maya eiendom kom 12.11.2020 
etter høringsfristen 25.05.2020. Konsekvensene av 
en slik endring som vil berøre mulighet til å endre 
eiendommen og pris på eiendommen ved evt. salg er 
ikke vist.  

Arealformål Haugenveien 
(BN1) 

Begrunnelsen for at arealinnspillet ble tatt med etter 
høringsfristen, er at det er etterspørsel etter næringsarealer i 
kommunen og det området er i tråd med arealstrategien for 
utvikling av næringsarealer i Ås. KD var imidlertid ikke klar 
over at dette arealinnspillet ikke ble gitt i samråd med 
boligeierne i Haugenveien.   
 
KDs anbefaling: Som over.  

22.  111 Anne Synnøve 
Bøen og Ståle 
Haaland 

Priv Haugenveien (BN1) 
Forslaget om å endre formål fra bolig til næring må 
tas ut før 2.gangsbehandling. Hvis dette 
opprettholdes, vil det være umulig å få solgt 
eiendommene til markedspris for bolig. 
Konsekvensene av å endre formål til bolig er lite 
omtalt og kommunen burde i større grad ha sjekket 
ut i hvilken grad eieren av boligene var med på 
forslaget. Ved evt. endring til næring, må alle 
boligeiendommene ses under et. Bestemmelser i 
vedtatt reguleringsplan er ikke fulgt opp/er omgått. 
Kommunen bør se på hvordan de informerer 
innbyggere som i stor grad blir berørt av forslag til 
kommuneplan. Det er fort gjort at folk ikke forstår 
hva som er i ferd med å skje.  

Arealformål Haugenveien 
(BN1) 

KDs anbefaling: Som over. 

23.  149 Knut Helge 
Reiersgård og 
Wenche Strøm 

Priv Haugenveien (BN1) 
Det anmodes om at arealinnspillet om å endre 
formålet fra bolig til næring ikke tas til følge. Hvis det 
ikke skjer, vil dette få konsekvenser for verdien på 
disse eiendommene. Det er  også satt restriksjoner 
på hva som kan gjøres på eiendommene. Det er 
kritikkverdig at hvem som helst kan komme med 
arealinnspill på annen manns eiendom uten at det 
blir sjekket om det foreligger noen form for avtale.  

Arealformål Haugenveien 
(BN1) 

KDs anbefaling: Som over. 

24.  52 Marit Sverdrup Priv Haugenveien (BN1) 
Området må kunne bestå av både boliger og næring 
som i dag.  

Arealformål Haugenveien 
(BN1) 

KDs anbefaling: Som over. 
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 Doknr 
p360 
21/ 
02664 

Høringsinstans Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelse 
Kategori 1 

Uttalelser 
Kategori 2 

KDs vurdering og anbefaling 

25.  62 Ulf Eirik Bragvin 
og Anita 
Simonsen 

Priv Haugenveien (BN1) 
Det bes om at dette arealforslaget ikke blir realisert. 
Det begrunnes bl.a. med at  boligene med stor 
sannsynlighet vil falle i verdi og få store personlige 
konsekvenser for de som bor der.  

Arealformål Haugenveien 
(BN1) 

KDs anbefaling: Som over. 

26.  171 Ås idrettsråd Org Idrett:  
Idretten må være delaktige i arbeidet og foreslår en 
arbeidsgruppe fra idretten i utarbeidelsen av 
kommunedelplanen for kultur, idrett og friluftsliv. 
Det understrekes at det er viktig at idretten ikke bare 
får komme med innspill til dokumenter og forslag 
utarbeidet av kommunens administrasjon, men at de 
deltar i prosessen med utarbeidelse av 
kommuneplanen. 

Arealformål Idrett Dette vurderes i forbindelse med utarbeidelse med  
kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø. 
 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  

27.  171 Ås idrettsråd Org Idrett 
Nye arealer til idrett må avsettes i arealplanen på 
grunn av behov for større arealer for å dekke dagens 
idrettsaktivitet og fremtidig behov. 
Det er viktig at det reguleres nye arealer til 
idrettsaktivitet for å dekke behovet for dagens 
aktivitet og fremtidig behov som kommer med 
befolkningsøkningen i kommunen, både i den 
nordlige delen av kommune og Ås sentralområde, 
inkludert områdene i sør mot Kroer. 

Arealformål Idrett Dette vurderes i forbindelse med utarbeidelse med 
kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø. 
 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  

28.  97 Follo 
Hestesportklubb 

Org Idrett 
Det er et ønske om at det legges til rette for en 
naturbane for trening av hest. Grunneier (Vinterbro 
næringspark) var positive til dette høsten 2021, men 
det er avhengig av hva kommunen vil med området. 
En utvidelse av næringsområdet vil ikke gi plass til 
naturbanen. 

Arealformål Idrett Dette er et tiltak som kan vurderes i forbindelse med 
utarbeidelse med kommunedelplan for idrett, friluftsliv og 
nærmiljø.  
 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  

29.  171 Ås idrettsråd Org Idrett 
Areal som er avsatt til idrett må forbli regulert til 
dette. Eks. er grusplassen nedenfor tennisbanen, 
grusbanen ved Ås stadion der det i dag er 
modulskole.  

Arealformål Idrett Områder som er regulert til formål idrett skal opprettholdes 
inntil annet evt. vedtas.  
 
KDs anbefaling: Tas til orientering.  
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Uttalelser 
Kategori 2 
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30.  116 Sjøskogenveien 
AS 

Org Kjøpesenter 
Arealformål Kjøpesenter er dekkende for 
eiendommen Sjøskogveien 1a og b og 3. Det har 
vært drevet som del av Vinterbro senter i over 25 år. 

Arealformål Kjøpesenter Skogveien 1a og b samt 3 er ikke å definere som arealformål 
kjøpesenter. Arealformålet endres til opprinnelig arealformål 
næring.  
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

31.  167 
 

Viken 
fylkeskommune 
(VFK)  

Reg 
mynd 

KULA 
Det er flere arealinnspill i høringsutkastet som 
berører KULA-området. Det må gjøres en ny 
vurdering om disse innspillene er i tråd med 
forvaltningen av området. 

Arealformål KULA KULA står for Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. 
KD har ikke vært kjent med dette kunnskapsgrunnlaget ved 
konsekvensutredning og vurdering av arealinnspillene. KULA 
vil bli et nytt kunnskapsgrunnlag ved neste rullering av 
kommuneplanen.  
Fylkeskommunen har kommet med innsigelser til de 
arealformålene som er i konflikt med KULA. Dette er det tatt 
hensyn til ved at aktuelt arealformål er endret til LNF eller at 
det tas hensyn til KULA ved regulering av de aktuelle 
områdene.  
 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  

32.  82 Anne Birgit Lang Priv LNF 
Ønsker å bevare skog og friluftsområder til aktivitet 
og rekreasjon. 

Arealformål  LNF Dekkes tilstrekkelig av arealstrategi 18.2 og strategi 23.1 i 
KPS.  
 
KDs anbefaling: Tas til orientering.   

33.  151 NMBU NMBU LNF 
Det er et ønske om at områdene ved Brønnerud 
(tidligere brannstasjonstomta) ikke tilbakeføres til 
LNF. NMBU vil utrede om området kan være aktuelt 
for mulig framtidig utviklingsbehov for NMBU.  

Arealformål LNF 
Brønnerud 
«brannstasjon
s-tomta» 

Det forventes en utvikling på Campus Ås som tilsier at det vil 
være behov for slike arealer med en slik lokalisering.  
 
KDs anbefaling: Brønnerud (tidligere brannstasjonstomta) 
opprettholdes som arealformål off./privat tjenesteyting i 
tråd med kommuneplan 2015-2027. 

34.  151 NMBU NMBU LNF 
Forslag om å endre formål til LNF for Søråsjordet, 
Kjerringjordet og Åsmyra/Åsmåsan støttes. Det er 
imidlertid viktig at endret planstatus ikke begrenser 
mulighet til å kunne bruke arealene til kortsiktig og 
langsiktig forskning, demonstrasjon/undervisning, 
formidling og innovasjonsprosjekt.  

Arealformål LNF 
Søråsjordet 
Kjerringjordet 
Åsmåsan 

Anlegg som plasseres i LNF-område som er midlertidige og 
flyttbare kan det regnes som innenfor LNF-formålet.  
 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.   
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p360 
21/ 
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Høringsinstans Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelse 
Kategori 1 

Uttalelser 
Kategori 2 

KDs vurdering og anbefaling 

35.  49 NVE Reg 
mynd 

Gnr 109 Gnr 13 – Seiersten feriepark 
1. Område sør for Gjersjøen forslått endret til LNF:  

Arealet er berørt av aktsomhetssoner for skred i 
bratt terreng, kvikkleireskred og flom. Sikkerhet 
mht flom og skred må dokumenteres ivaretatt ihht 
TEK17. Områder utsatt for potensiell og/eller reell 
fare skal merkes som hensynssoner med 
bestemmelser. 

Vassdraget gjennom arealet med tilhørende 
vegetasjon må berøres i minst mulig grad.   

Arealformål LNF 
Seiersten 
feriepark  
Gnr 109 Bnr 
13  
 

1. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen (R-
216) er planområdet vurdert i forhold til risikofaktorer som 
trafikk, fare for flom eller ras, radonforekomst, støy, 
forurensning av vann og grunn og fare for eksplosjon. Det 
er ikke registrert forhold som skulle tilsi spesiell beredskap 
foruten sikring av atkomstvei.  

2. Reguleringsplanens bestemmelser §6.0 Spesialområde – 
bevaring av landskap og vegetasjon (S2): Det er ikke tillatt 
med inngrep i bekken/fuktdraget. 

KDs anbefaling: Tas til orientering.  
 

36.  130 Skar advokater for 
Ingar Seiersten 

Priv Gnr 109 Gnr13 – Seiersten feriepark 
Det er et ønske at arealformålet opprettholdes som 
næring. Av ulike grunner har ikke utviklingen i tråd 
med reguleringsplanen blitt gjennomført. Det er 
fordelaktig å beholde reguleringen til næring for 
framtidig utvikling og potensiell vekst for 
turistnæringen i kommunen. Det viser bl.a. de 
økende besøkstallene til Tusenfryd. Det er ingen 
framtidige, planlagte tiltak av betydning for 
utnyttelse av eiendommen til landbruksformål.  

Arealformål LNF 
Seiersten 
feriepark  
Gnr 109 Bnr 
13  

Bakgrunnen for at dette arealformål næring ble foreslått 
endret til LNF, var at reguleringsplanen ikke er realisert og at 
dette er et LNF-område som bør opprettholdes. KD ser 
imidlertid at kommunen har behov overnattingsløsninger 
som reguleringsplanen legger til rette for. KD mener derfor 
at dette formålet bør opprettholdes som arealformål næring 
i denne planperioden.   
 
KDs anbefaling: Arealformål næring for Gnr 109 Bnr 13, R-
216 Seiersten feriepark opprettholdes i tråd med 
kommuneplan 2015-2027. 
 

37.  101 Ellen og Karl 
Magnus Løken 

Priv Opprettholde - Brønnerud øst for E18  
Ønsker at arealet videreføres til formål bolig. 
Området har gangavstand til skole og kollektivtrafikk. 
Årsak til at dette området ikke har vært prioritert er 
etablering av massedeponi og opparbeidelse av 
jordbruksarealer på vestsiden av E6.  

Arealformål LNF 
Brønnerud øst 
for E18 (Gnr 
24 Bnr 1) 
 

Det vises til vedtak i kommunestyret 20.10.2021 sak 62/21.  
Det har ikke kommet fram vesentlig informasjon i høringen 
som tilsier at arealformålet skal endres til bolig. 
 
KDs anbefaling: Arealformålet for gnr 24 bnr 1 opprettholdes 
som LNF.  

38.  153 
 

Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

Nygård næringspark (BF1) 
SFOV er kritiske til at det legges til rette for flere 
typer virksomheter enn plasskrevende varer, som 
innebærer salg av hvitevarer, brunevarer og møbler i 
dette området.  

Arealformål Nygård 
næringspark 
(BF1) 

Det vises til vedtak i K-sak 32/22. Det foretas mekling.  
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Høringsinstans Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelse 
Kategori 1 

Uttalelser 
Kategori 2 

KDs vurdering og anbefaling 

39.  148 Folloregionens 
næringsforening 

Org Nygård næringspark (BF1) 
Det er en generell bekymring for at 
kunnskapsgrunnlaget er for dårlig til å ta en slik 
avgjørelse. Saken er i direkte motstrid til 
kommuneplanen og er ødeleggende for eksisterende 
handelsområder i hele regionen. Det er skremmende 
at både kommunens administrasjon og folkevalgte 
fortsetter å presse denne saken fremover når 
tilbakemeldingene fra både fylket, SVV, de andre 
kommunene i regionen og næringslivet er så 
negative gang på gang, uten at kunnskapsgrunnlaget 
blir tatt tak i. 

Arealformål Nygård 
næringspark 
(BF1) 

Som over 

40.  VFK Viken 
fylkeskommune 
(VFK)  

Reg 
mynd 

Nygård næringspark (BF1) 
For Nygård næringspark (BF1) er det foreslått ny 
bestemmelse knyttet til definisjonen av 
plasskrevende varer som inkluderer hvitevarer, 
brunevarer og møbler. VFK fraråder dette og mener 
kommunen bør styre en arealutvikling innenfor 
området BF1 som er i tråd med Regional plan for 
areal og transport og Regional plan for handel, 
service og senterstruktur i Akershus. Det betyr at 
handel med arbeidsplass- og besøksintensiv 
virksomhet skal lokaliseres i sentrumsområdene. 

Arealformål 
 

Nygård 
næringspark 
(BF1) 

Som over 

41.  145 Ruter AS Reg 
mynd 

Nytt arealinnspill – bussanlegg 

 Vinterbro næringspark øst (BN6): Deler av dette 
området kan benyttes til bussanlegg. 

 Holstad E18 (6N i KU): Området egner seg god til 
et bussanlegg. Bør vurderes tatt med i 
kommuneplanen.  
To nye arealinnspill:  

 Høyungen: Ligger sentralt plassert med kort vei til 
hovedveinettet og Nordre Follo renseanlegg 
(elektrisk energi/biogass). Foreslås til formål 
«Samferdselsanlegg/ bussanlegg».   

 Utsikten: Del av tidligere arealinnspill 6M.  

Arealformål Nytt 
arealinnspill 
Bussanlegg 

Det er viktig å sette av arealer til bussanlegg for å sikre 
busstilbudet i Follo. Arealinnspillene har imidlertid kommet 
for kort og Ruter anbefales å komme med et arealinnspill 
som er avklart med grunneier. Ruter kan vente på neste 
rullering eller starte en reguleringsplanprosess. Det må 
gjøres en grundigere jobb før det legges inn i KPA. 
 
KDs anbefaling: Arealformål til bussanlegg tas ikke inn i 
kommuneplanens arealdel ved denne rulleringen.  
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Kategori 1 

Uttalelser 
Kategori 2 

KDs vurdering og anbefaling 

42.  50 Marit Sverdrup Priv Nytt arealinnspill - bolig 
104/3 og 104/4 
Husene er i en slik forfatning at det er kostbart å 
sette dem  i stand. Det er derfor ønskelig å rive og 
bygge nytt. Ønsker å endre formål fra LNF til bolig? 

Arealformål Nytt 
arealinnspill 
Nordbyfaret 4 
Gnr 104 Bnr 3,  
4 

Det er ikke behov for flere boliger i denne delen av 
kommunen. Endring fra LNF til boligformål kan motivere til 
økt boligbygging. I tråd med forslag til planbestemmelser til 
kommuneplanen 2022-2034 kan det imidlertid gjøres noen 
endringer av eiendommer uten at det trenger å søkes om 
dispensasjon.  
 
KDs anbefaling: Arealformål for gnr 104 bnr 3 og 4 
opprettholdes som LNF.  

43.  75 Martin Johan 
Stamnestrø 

Priv Nytt arealinnspill  - bolig 
Lundbo 113/17 og 113/62 
Det bes om at arealformålet endres fra formål 
næring til bolig. Videreføres det som i dag må det 
ligge inne som framtidig formål slik som gjeldende 
kommuneplan gjør.  

Arealformål Nytt 
arealinnspill 
Nessetveien 
61 
Gnr 113 Bnr 
17, 62 
 

KD ønsker ikke å legge til rette for boligutvikling i dette 
området og vil opprettholde formål næring. Å endre 
arealformålet til fra framtidig til nåværende næring har kun 
en kartteknisk hensikt, og har ingen praktisk betydning.  
 
KDs anbefaling: Arealformål for gnr 113 bnr 17 og 62 
opprettholdes som næring.  

44.  54 Arkitektene 
Astrup og Hellern 
for Birger N. Haug 
eiendom AS 

Priv Nytt arealinnspill - næring 
Haugenveien 3  
Endre fra formål friområde til næringsformål med 
tillatt plasskrevende varehandel. 

Arealformål Nytt 
arealinnspill 
Haugenveien 3 

Arealinnspillet er i tråd med føringer om fortetting i 
eksisterende næringsområde. Samtidig anbefaler KD å 
opprettholde arealformål bolig i Haugenveien og ønsker ikke 
å belaste dette området ytterligere med trafikk til og fra et 
næringsområde. 
 
KDs anbefaling: Arealformål for Haugenveien 3 
opprettholdes som friområde. 

45.  154 Direktoratet for 
mineralforvaltnin
g 

Reg 
mynd 

Nytt arealinnspill - mineralressurser 
Det foreslås å utvide sikringssonen til å dekke det 
området som er søkt om utvidelse. Det kan være god 
grunn til å avklare arealet for utvidelse i god tid før 
uttak må realiseres. Det er et betydelig behov for 
byggeråstoff i regionen, og det er viktig at 
kommunen også ser behovet for uttak i en regional 
sammenheng. Planavklaring nå sikrer også en 
forutsigbarhet for driver.  

Arealformål Nytt 
arealinnspill 
Mineralressurs
er 

Hensynssonen H590_1 dekker hele området.  
KDs anbefaling. Uttalelsen tas til orientering.  
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KDs vurdering og anbefaling 

46.  20 Bjørn Økland Priv Nytt arealinnspill - landbruks- og kulturlandskap 
Nordre Brekke 
1. Det bør settes en endelig byggegrense der 

bebyggelsen går i dag nord for Nordre Brekke, 
også for fremtiden.  

2. Det anbefales å vurdere Brekke-gårdene under ett 
som et helhetlig landbruks- og kulturlandskap 
(svartstiplet i kart) og at  fragmentering unngås. 

Arealformål Nytt 
arealinnspill 
Nordre Brekke 

1. Utbyggingsgrensen for Ås sentralområde skal gå i grensen 
mellom formål bolig og LNF, jfr. kart i planbeskrivelsen. 
Kart i notatet det vises til i høringsuttalelsen er ikke det 
korrekte.  

2. Å opprettholde dette området som formål LNF vil ivareta 
disse verdiene.  
 

KDs anbefaling: Arealformålet opprettholdes som LNF.  
 

47.  20 Bjørn Økland Priv Nytt arealinnspill - hensynssone 
Nordre Brekke 
Ravine-løvskogen langs bekken ved Nordre Brekke 
bør inkluderes som hensynsone for bevaring av 
naturmiljø H560-2. Dette innebærer at jordene 
nærmest skogen ikke bebygges, men opprettholdes 
som fulldyrket åker. 

Arealformål Nytt 
arealinnspill 
Nordre Brekke  

Arealformål LNF ivaretar disse verdiene i tilstrekkelig grad.  
KDs anbefaling: Det etableres ikke en egen hensynssone 
langs bekken ved Nordre Brekke.    
 

48.  137 Ås SV Pol. Nytt arealinnspill - vern 
Thirudmåsan: Naturkvalitetene framheves, og det 
bør vurderes vern.   

Arealformål Nytt 
arealinnspill 
Thirudmåsan 

Arealformål LNF ivaretar disse verdiene i tilstrekkelig grad.  
KDs anbefaling: Arealformål opprettholdes som LNF, og det 
vurderes ikke vern av Thirudmåsan. 

49.  134 Jo Aalerud Priv Nytt arealinnspill - Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Ønsker at teigen av eiendommen Nordby østre 
(105/3) blir vurdert sammen med det foreslåtte 
næringsområde. Begrunnelse: Å se hele området 
under et, næringsområdet kan knyttes sammen med 
infrastrukturen ved Nygård og teigen har beskjeden 
verdi som landbrukseiendom. 

Arealformål Nytt 
arealinnspill 
Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Det vises til vedtak i K-sak 32/22. 
Innsigelsen til Vinterbro næringspark tas til følge, og denne 
teigen er derfor ikke aktuell å vurdere ved denne rulleringen. 
KDs anbefaling: Innspillet tas ikke med ved denne 
rulleringen.   
 

50.  108 Civitas for Harald 
T. Nilsen og Ole 
Falk Fredriksen 

Priv Nytt arealinnspill - boliger  
Ved/på Vinterbrosenteret: Det er behov for 
leiligheter i denne delen av kommunen. Med 
referanse til andre prosjekter kan det f.eks. bygges 
100 boliger i 3 etasjer og utearealer med gode 
kvaliteter på taket av parkeringsområdet.  

Arealformål Nytt 
arealinnspill 
Vinterbrosent
eret 

Det er tilstrekkelig med boliger i dette området i 
planperioden, jfr. områdereguleringsplan for Tømrernes 
feriehjem og reguleringsplan for Askehaug gård.  
KDs anbefaling: Det åpnes ikke for flere boliger i denne delen 
av kommunen i planperioden.  

51.  117 Ås Venstre Pol. Søndre Fosterud liten (B7) 
For tomta Søndre Frosterud liten er det ønske om at 
næringsdelen av tomta omgjøres til boligformål. 

Arealformål Nytt 
arealinnspill 
Søndre 

På grunnlag av rammer for lokal areal- og 
transportplanlegging, bør det ikke legges til rette for 
boligbygging her. Endring av arealformål fra næring til bolig  
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Uttalelser 
Kategori 2 

KDs vurdering og anbefaling 

Fosterud liten 
(B7) 
 

har ikke vært på høring. Hvis dette skal tas med i 
kommuneplanen, må det ut på en ny høring.  
 
KDs anbefaling: Arealformål for «Søndre Fosterud liten» 
opprettholdes som næring.  

52.  99 Bullfighter 
Eiendom AS 
v/Kåre Høyer 

Priv Søndre Fosterud - liten (B7) 
Det bes om at arealinnspillet inkludere 
næringsområdet og at dette endres til formål bolig.  

Arealformål Nytt 
arealinnspill 
Søndre 
Fosterud liten 
(B7) 
 

På grunnlag av rammer for lokal areal- og 
transportplanlegging, bør det ikke legges til rette for 
boligbygging her. Endring av arealformål fra næring til bolig  
har ikke vært på høring. Hvis dette skal tas med i 
kommuneplanen, må det ut på en ny høring.  
KDs anbefaling: Arealformål for «Søndre Fosterud liten» 
opprettholdes som næring. 

53.  64 Nordre Follo 
renseanlegg IKS 

Komm Gnr 107 Bnr 475 
Endre arealformålet i kommuneplanen så den er i 
tråd med eiendommen. 

Plankart Nytt 
arealinnspill 
Nordre Follo 
renseanlegg 

Dette området inngikk i reguleringsplanen med en mindre 
vesentlig endring av reguleringsplanen i 1997. Arealformålet 
i kommuneplan  endres i tråd med dette. Endring legges inn 
som korrigering av kart i planbeskrivelsen.   
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.   

54.  137 Ås SV Pol. Det bør ikke legges opp til større næringsarealer i 
denne planperioden.  

Arealformål Næring KDs anbefaling: Tas til orientering.  
 

55.  147 Naturvernforbund
et i Nordre Follo 

Org Nærings- og forretningsvirksomhet må bygge på et 
godt kunnskapsgrunnlag med et regionalt perspektiv. 
Å etablere slik virksomhet i disse områdene før man 
har godt nok kunnskapsgrunnlag med hensyn på det 
regionale behovet, vil være svært uheldig. 

Arealformål Næring Det er satt i gang et prosjekt «Regional analyse av 
næringsarealer i Follo» i samarbeid med Nordre Follo 
kommune, Frogn kommune og Viken fylkeskommune (VFK).  
 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  
  

56.  63 Mona Camilla 
Jansen 

Priv Opprettholde - Brekkeveien sør 
Kommunen bes om å vurdere dette arealet på nytt 
da det egner seg svært så godt som boligområde. 
Samtidig inneholder konsekvensutredning med ROS-
analyse feilaktig informasjon. Det gjelder temaene 
kvikkeleireskred, friluftsliv, klimaendringer.  

Arealformål Opprettholde 
Brekkeveien 
sør (2 i KU) 

Det vises til vurdering som er lagt til grunn for vedtak i 
kommunestyret 20.10.2021 sak 62/21.  
Det har ikke kommet fram vesentlig informasjon i høringen 
som tilsier at arealformålet skal endres til bolig. 
KU skal beskrive virkninger for miljø og samfunn og er basert 
på en rekke kunnskapsgrunnlag. Dette er en skjønnsmessig 
vurdering. Funn fra KU og ROS må føles opp mer detaljert 
ved evt. regulering. På dette grunnlaget mener KD at 
vurderingene som er gjort i KU og ROS er riktige.   
Det har ikke kommet fram vesentlig informasjon i høringen 
som tilsier at arealformålet skal endres til bolig. 
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KDs anbefaling: Arealformålet for arealinnspill Brekkeveien 
sør opprettholdes som LNF. 
 

57.  107 Advokat Døvik AS 
for Stine og 
Vegard Treider 
Arnesen 

Priv Opprettholde - Holstad deponi E18 (4N i KU) 
Arealinnspillet om å endre formål til næring 
opprettholdes.  
Argumentene i KU ser ikke ut til å legge vekt på at 
området skal benyttes til deponi. Selv om området 
skal tilbakeføres til LNF, er det ikke gunstig forhold 
for dette i Norge. Dette bør vektlegges mer av 
kommunen. Kommunen har selv bedt om innspill i 
det aktuelle området. Det tar tid å planlegge 
næringsutvikling.  

Arealformål Opprettholde 
Holstad 
deponi E18 
(4N i KU) 

Det vises til vedtak i kommunestyret 20.10.2021 sak 62/21.  
Det har ikke kommet fram vesentlig informasjon i høringen 
som tilsier at arealformålet skal endres til bolig. 
 
KDs anbefaling: Arealformål for «Holstad deponi E18» 
opprettholdes som LNLF.  

58.  163 Casper Holstad Priv Opprettholde - Holstad (6N i KU) 
Innspillet til næringsareal 6N Holstad ønskes vurdert 
på nytt og tas inn i kommuneplanen. Arealinnspillet 
er ikke tatt med i høringen i påvente av E18 som 
ligger et stykke fram i tid. Tiden fram til igangsetting 
av E18 bør brukes til å avgrense området i 
sammenheng med veiprosjektets gjennomføring. 
Oppstart av parsell fra Nygårdskrysset til 
Holstadkrysset er satt til 2023-24. Planleggingen av 
næringsområdene ved Holstadkrysset bør kunne 
gjøres mer forutsigbart og ses i sammenheng med 
andre behov som f.eks. bussanlegg for Ruter.  

Arealformål Opprettholde 
Holstad E18 
(6N i KU) 

Det vises til vedtak i kommunestyret 20.10.2021 sak 62/21.  
Det har ikke kommet fram vesentlig informasjon i høringen 
som tilsier at arealformålet skal endres til bolig. 
 
KDs anbefaling: Areaformål for «Holdstad E18» 
opprettholdes som LNLF. 

59.  105 Advokat Døvik AS 
for Stine og 
Vegard Treider 
Arnesen 

Priv Opprettholde - Kongeveien 100/5 (18 i KU) 
Arealinnspillet om å endre formålet til bolig 
opprettholdes. En rekke boliger er bygget i nærheten 
som innebærer at argumenter i KU/ROS ikke er riktig. 
Det er en fortetting i området som det er naturlig å 
se dette området i sammenheng med. Det er sett 
bort fra skolebussen i området og busstopp på 
Bjerknes 1 km fra området. En utbygging her vil 
understøtte et videre busstilbud. Området er en del 
av gårdens ressursgrunnlag som her søkes utnyttet 

Arealformål Opprettholde 
Kongeveien 
100/5  

Det vises til vedtak i kommunestyret 20.10.2021 sak 62/21.  
KU skal beskrive virkninger for miljø og samfunn og er basert 
på en rekke kunnskapsgrunnlag. Dette er en skjønnsmessig 
vurdering. Funn fra KU og ROS må føles opp mer detaljert 
ved evt. regulering. På dette grunnlaget mener KD at 
vurderingene som er gjort i KU og ROS er riktige.   
Det har ikke kommet fram vesentlig informasjon i høringen 
som tilsier at arealformålet skal endres til bolig. 
 



16 
 

 Doknr 
p360 
21/ 
02664 

Høringsinstans Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelse 
Kategori 1 

Uttalelser 
Kategori 2 

KDs vurdering og anbefaling 

for opprusting av gården ellers. Området er ikke 
dyrkbart. Infrastruktur er i ferd med å etableres som 
formodentlig har kapasitet til flere.  

KDs anbefaling: Arealformålet for Kongeveien 100/5  
opprettholdes som LNF.  
 

60.  104 Advokat Døvik AS 
for APQ Eiendom 

Priv Opprettholde - Kongeveien 127 (1N i KU) 
Ønsker at formålet endres til næring. Det baserer seg 
på trafikk, dyrka/dyrkbar mark og tidligere 
saksbehandlingsfeil.  

Arealformål Opprettholde 
Kongeveien 
127 (1N i KU) 

Det vises til vedtak i kommunestyret 20.10.2021 sak 62/21. 
Det har ikke kommet fram vesentlig informasjon i høringen 
som tilsier at arealformålet skal endres til bolig. 
  
KDs anbefaling: Arealformålet for Kongeveien 127 
opprettholdes som LNF.  

61.  71 Karine 
Laachesæter 

Priv Opprettholde - Korsegården øst (3N i KU) 
Det bes om at dette arealet endres til formål næring. 
Begrunnelse: Kan ikke se at jordvernet er nærmere 
begrunnet eller avveid mot andre samfunnshensyn. 
Ås produksjon Lab as i Gamleveien 2 ønsker å 
ekspandere. Matjord kan flyttes. Det er ikke mulig å 
drive regningssvarende landbruksdrift. 
Ås/Korsegården-området er i RP-ATP et prioritert 
vekstområde.  

Arealformål Opprettholde 
Korsgården 
øst (3N i KU) 

Det vises til vedtak i kommunestyret 20.10.2021 sak 62/21.  
 
Det har ikke kommet fram vesentlig informasjon i høringen 
som tilsier at arealformålet skal endres til bolig. 
 
KDs anbefaling: Arealformålet opprettholdes som LNF.  

62.  172 Cathrine Glende Priv Opprettholde - Krosser, sør (31 i KU) 
Arealinnspillet bør tas med i kommuneplanen. Det 
vises til at det er foreslått å legge til rette for spredt 
boligbygging i Kroer og Brønnerud. Det foreslåtte 
arealet passer godt i den sammenheng fordi det er:  
• Innenfor regulert område for LSB. 
• 6-800 meter til Kroer skole, barnehage, 
samfunnshus, fotballbane og ballbinge. 
• Belyst gang og sykkelvei til Kroer skole og Ås 
sentrum 
• 2-300 meter til bussholdeplass Kroer kirke. Avgang 
til og fra Ås stasjon hvert 30 min. fra 05:26 til 17:30 
• Kommunalt vann/avløp i tomtegrense 
• Fiber i tomtegrense 

Arealformål Opprettholde 
Krosser, sør  
(31 i KU) 

Viser til vedtak i kommunestyret 20.10.2021 sak 62/21.  
Det har ikke kommet fram vesentlig informasjon i høringen 
som tilsier at arealformålet skal endres til bolig. 
 
KDs anbefaling: Arealformålet opprettholdes som LNF.  
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• Et ønsker om å utvikle dette som et gårdstun for å 
ivareta og samkjøre med eksisterende bebyggelse og 
kulturlandskapet i Kroer. 
• Miljøtilpasset, med fokus på fornybare energikilder 
og gjenbruk vil være kjernefokus i utviklingen av 
området. 
• Bebyggelsen vil bestå av små og store enheter 
tilsvarende Kroers eksiterende gårdstun. Dette vil 
ivareta mangfoldet ved å kunne tilby boenheter i 
flere prisklasser. 

63.  100 Bygghuset AS Priv Opprettholde - Nordre Brekke liten 
Det er ingen konkrete planfaglig grunner til at dette 
arealinnspillet ikke er tatt med i høringen bortsett fra 
at kommune mener at boligprogrammet er oppfylt 
med planlagt utbygging i sentrum. Argumenter som 
taler for boligformål her: Utfordringer med jordvern 
løses ved jordflytting, det skal primært bygges 
leiligheter i sentrum. Småhusbebyggelse i dette 
området vil møte etterspørsel etter boliger for 
småbarnsforeldre.  

Arealformål  Opprettholde 
Nordre Brekke 
liten (6 i KU) 

Det vises til vedtak i kommunestyret 20.10.2021 sak 62/21. 
Det har ikke kommet fram vesentlig informasjon i høringen 
som tilsier at arealformålet skal endres til bolig.  
 
KDs anbefaling: Arealformålet opprettholdes som LNF.  

64.  94 Torbjørn 
Danielsen 

Priv Rustadporten (B5) 
Med hensyn til biomangfoldet, klima og friluftsliv 
henstilles og oppfordres det til at Rustadporten tas 
ut som et framtidig boligområde. Det gjøres ut fra 
betraktninger etter å ha bodd i nærheten av og brukt 
området mye.  

Arealformål Rustadporten 
(B5) 

Det vises til vedtak i K-sak 32/22. Arealformål for Rustad 
endres til bolig. Det foretas mekling.  
 
 
 
 

65.  137 Ås SV Pol. Tvilsom til utbygging/delvis utbygging ved Rustad. Arealformål Rustadporten 
(B5) 

Som over 

66.  167 
 

Viken 
fylkeskommune 
(VFK)  

Reg 
mynd 

Rustadporten (B5), Furumoveien (B6) 
Boligbygging som fører til økt personbiltrafikk på Fv. 
1358 Kroerveien bør det ikke legge til rettes for. Det 
er av hensyn til skolevei som krysser fylkesveien. 
Bebyggelse i B5 vil føre til at gående og syklende må 
krysse fylkesveien.  

Arealformål Rustadporten 
(B5) 
Furumoveien 
(B6) 

Som over 
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67.  65 Bane NOR SF Reg 
mynd 

Rustadporten (B5), Solberg (B4) 
Forutsetter at føringer i samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging legges til grunn for framtidig 
arealbruk.  
Rustadporten (B5) og Solberg (B4) ligger langt fra 
etablerte sentrumsområder og knutepunkt er ikke i 
tråd med nasjonale og regionale mål og føringer. 
Kommunen bes derfor revurdere behov og vilkår for 
disse områdene.  

Arealformål Rustadporten 
(B5) 
Solberg sør 
(B4) 

Som over 

68.  122 Jan Henry Sjølli Priv Solberg sør (B4) 
Det må opprettholdes som LNF fordi: Nærområde for 
friluftsliv, god bonitet som bidra til CO2 binding, 
ligger utenfor utbyggingsgrensa for Solberg, grense 
mot Ski, allerede vedtatte planer for en 
befolkningsvekst på 45% i Solberg, eksisterende 
infrastruktur har ikke kapasitet til et nytt 
boligområde.  

Arealformål Solberg sør 
(B4) 

Det vises til vedtak i K-sak 32/22. Arealformål for «Solberg 
sør» opprettholdes som LNF. 

69.  77 Joar Solberg Priv B4 Solberg sør 
Positivt med bygging av eldreboliger på Solberg sør.  

Arealformål Solberg sør 
(B4) 

Som over 

70.  78 Peter Mikael 
Sederholm på 
vegne av åtte 
boenheter.  

Priv B4 Solberg sør 
Seniorboligkonseptet er positivt og bør utvikles 
sentrumsnært ved et kollektivknutepunkt. Det bør 
ikke plasseres på Nygårdsåsen fordi:  
Innflyttingen til Solberg er meget høy, planlagt 
befolkningsøkning er estimert til 45 % de neste 5 
åren og det anses ikke være behov for flere boliger i 
planperioden. 
Holstadmarka er viktig turterreng og en grønn lunge 
for innbyggerne på Solberg og Finstad.   
Solberg Skole bruker deler av området på friminutter 
og i skoletid. 
Adkomsten til området er via smale veier uten fortau 
gjennom boligstrøk. Veiene er skoleveier for 
barneskolen. 
Øvrig infrastruktur som VA og el er sannsynligvis ikke 
dimensjonert for en utbygning i denne skala. 

Arealformål Solberg sør 
(B4) 

Som over 
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Området ligger langt fra kollektivknutepunkt og 
utenfor utbygningsgrensen for Solberg. 
Gjennom å åpne for boligutbygging er det ikke 
garantert at seniorbolig-konseptet vil realiseres – til 
det vil planbestemmelser være for grove. 
Konseptet som foreslått er 15 meter høyt, og vil 
være en vesentlig endring av dagens situasjon, og vil 
ruve i landskapet – i dag gjør trær dette, til dels, men 
ikke boliger. 

71.  167 Viken 
fylkeskommune 
(VFK)  

Reg 
mynd 

B4 Solberg sør 
Avstanden til sentrum innebærer at mange med stor 
sannsynlighet vil velge å kjøre bil til daglige 
servicefunksjoner. Utbygging her vil dermed føre til 
uønsket økning i personbiltrafikken på Fv. 154 
Søndre Tverrvei og Fv. 1378 Nordbyveien. Dette 
påvirker framkommelighetene negativt. En stadig 
utbygging og tilrettelegging for aktivitet på begge 
sider av Fv. 154 vil føre at veiens funksjon som 
avlastning vei og hovedadkomst for kjørende 
svekkes. Denne veien bør derfor danne en naturlig 
grense for framtidig bebyggelse videre sør- og 
vestover.  

Arealformål Solberg sør 
(B4) 

Som over 

72.  137 Ås Sosialistisk 
Venstreparti 

Pol. Solberg sør (B4) 
Tas ut eller halveres.  

Arealformål Solberg sør 
(B4) 

Som over 

73.  124 Thorvald Sverdrup Priv Solberg sør (B4) 
Tilleggsopplysninger:  
Boligkonsept tilpasset pensjonister, i leiligheter 
tilknyttet et stort klimatisert fellesareal for sosialt liv 
og aktiviteter. Småhusbebyggelse for barnefamilier 
med nærhet til turterreng, kollektivakse, barnehage, 
skole. Leiligheter i nærheten av jernbanen bør 
planlegges for de som ofte har behov for tog. 
Grunnforholdene tilsier at dette er god byggegrunn.  
Her kan det etableres gangvei fra planlagt bro over 
Tverrveien, gangvei mellom Nygårdsåsen og den nye 
broen.   

Arealformål Solberg sør 
(B4) 

Som over 
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74.  167 Viken 
fylkeskommune 
(VFK)  

Reg 
mynd 

Søndre Fosterud - liten (B7) 
Ligger innenfor gul støysone, og det må planlegges 
godt for å oppnå tilfredsstillende støyforhold. 
Utbygging her vil føre til bilbasert boligbygging.  

Arealformål Søndre 
Fosterud - 
liten (B7) 

På grunnlag av rammer for lokal areal- og 
transportplanlegging, bør det ikke legges til rette for 
boligbygging her.  
 
KDs anbefaling: Arealformål for «Søndre Fosterud liten» 
opprettholdes som LNF.  

75.  153 Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

Søndre Fosterud liten (B7) 
Basert på hensyn til areal- og transport og 
naturmangfold bør kommunen vurdere å ta ut 
området. 

Arealformål Søndre 
Fosterud liten 
(B7) 

På grunnlag av rammer for lokal areal- og 
transportplanlegging, bør det ikke legges til rette for 
boligbygging her.  
 
KDs anbefaling: Arealformål for «Søndre Fosterud liten» 
opprettholdes som LNF.  

76.  167 Viken 
fylkeskommune 
(VFK)  

Reg 
mynd 

Søndre Fosterud liten (B7) 
Tilrettelegging for bolig på B7 Søndre Fosterud 
frarådes, da det vil kunne skape uheldig presedens 
og bidra til press på utbygging i et område med få 
eller ingen nåværende boliger. 

Arealformål 
 

Søndre 
Fosterud liten 
(B7) 

På grunnlag av rammer for lokal areal- og 
transportplanlegging, bør det ikke legges til rette for 
boligbygging her.  
KDs anbefaling: Arealformål for «Søndre Fosterud liten» 
opprettholdes som LNF. 

77.  131 Grindaker AS for 
Skanska 
eiendomsutvikling 
AS/BoKlok 

Priv Søndre Moer (BN3) 
Endre arealformål fra næring til bolig. Begrunnelse: 
Markedssituasjonen mv.  

Arealformål Søndre Moer 
(BN3) 

Det er tilstrekkelig med boliger i dette området i 
planperioden. Samtidig er det behov for slike typer 
næringsarealer. (Mellomkategori B: Virksomheter med 
allsidig virksomhetsgrad som håndverksbedrifter, og andre 
kombinasjoner av kontorer og lager.) 
 
KDs anbefaling: Arealformålet for «Søndre Moer» 
opprettholdes som næring. 

78.  11 Sameiet Søndre 
Moer B7 

Org Søndre Moer (BN3) 
Det anbefales at BN3 Søndre Moer ikke benyttes til 
næringstomt.  
Argumenter mot: Konstatert kvikkleire i grunnen. 
Arealet har en viktig dreneringsfunksjon med 
fordrøyningsbassenger og dreneringsrør som leder 
vann vekk fra boligområdet. Bekymret for hva 
bebyggelse på tomten vil få for denne funksjonen. 
Næring vil føre til økt trafikk med støy. Dette vil 
komme i tillegg til økt støy fra Follobanen når den får 
økt avganger. Det er et ønske at arealet tilbakeføres 

Arealformål Søndre Moer 
(BN3) 

Ulike hensyn må avklares som del av 
reguleringsplanarbeidet.  
KDs anbefaling: Arealformålet for «Søndre Moer» 
opprettholdes som næring. 
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til LNF. Alternativt næringsområde er krysset 
Bjørkeveien/Brekkeveien ved det nedlagte 
gartneriet.  

79.  59 Anne Elisabeth 
Poverud 

Priv Togrenda Askehaugveien (B3) 
Må ikke endres til boligformål da det berører 
kulturlandskapet, jordbruk og vår felles kulturarv. 
Belastningen på veinettet i Togrenda er økende. Det 
har vært og er mange gode boligprosjekter på 
Nordby. Det er tilstrekkelig.   

Arealformål Togrenda 
Askehaugveie
n (B3) 

Det vises til vedtak i K-sak 32/22. Arealformål for Togrenda 
Askehaugveien endres til LNF.  

80.  57 Asplan Viak as for 
Mora Invest AS 

Priv Togrenda Askehaugveien (B3) 
Forslagsstiller presiserer at å endre formål til bolig 
ikke er i konflikt med jordvern, tomten egner seg til 
boligbygging med varierte boligtyper som vil 
komplettere boligtilbudet i området.  

Arealformål Togrenda 
Askehaugveie
n (B3) 

Som over.  

81.  162 Espen Dahl 
Tomter 

Priv Togrenda Askehaugveien (B3) 
Støtter høringsuttalelsen til Per Gjerde (60) 

Arealformål Togrenda 
Askehaugveie
n (B3) 

Som over.  

82.  60 Per Gjerde Priv Togrenda Askehaugveien (B3) 
Det er motstand mot utbygging av dette området og 
det begrunnes med at området kan fortsatt dyrkes 
og brukes som beite, ivareta et kulturlandskap, tap 
av naturopplevelser, naturverdier, trafikkforholdene, 
infrastrukturen, utbygging av Tømrernes feriehjem.  

Arealformål Togrenda 
Askehaugveie
n (B3) 

Som over.  

83.  167 Viken 
fylkeskommune 
(VFK)  

Reg 
mynd 

Togrenda Askehaugveien (B3)  
Utbygging her vil sannsynligvis føre til mer 
personbiltrafikk på Fv. 1383 Askehaugveien. Det et 
ikke ønskelig. Veien er spesielt bratt siste del ned 
mot Fv. 156 Neseveien.   

Arealformål Togrenda 
Askehaugveie
n (B3) 

Som over.  

84.  167 Viken 
fylkeskommune 
(VFK)  

Reg 
mynd 

Togrenda Askehaugveien (B3), Vinterbro 
næringspark øst (BN6) 
Ås kommune er svært rik på spor fra fortiden. Dette 
kan føre til at områder for ny bebyggelse må 
reduseres i noen grad i forbindelse med 
reguleringsprosessen, evt. at en må regne med 
kostnader i forbindelse med arkeologiske 

Arealformål Togrenda 
Askehaugveie
n (B3) 
Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  
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undersøkelser. Det kan være aktuelt for B3 Togrenda 
Askehaugveien og BN6 Vinterbro næringspark øst.  

85.  43 Jon Gjerde Priv Togrenda Askehaugveien (B3) 
Kommunen bes om å revurdere dette feltet. Det 
kommer bl.a. til å utgjøre en trafikal risiko fordi 
kapasiteten på Askehuagveien allerede er sprengt.   

Arealformål  Togrenda, 
Askehaugveie
n(B3) 

Som over.  

86.  159 Grethe Kristian 
Sandvin 

Priv Togrenda, Askehaugåsen (B3) 
Det er bygget mye i dette området som har gått på 
bekostnings av dyrka mark, beitemarker og 
kulturlandskap. Det er mange som bruker området til 
å gå på tur. Veien er smal og svingete, kombinert 
med skole og barnehage. Siriusveien brukes mye når 
tunnelen er stengt. Utfordring med hybelifisering og 
mange bilder ved enkelte hus.  
Eplehagehus må bygges men ikke alltid. Hyttefeltet 
på Sporret skal det bygges hus der? Ikke bygg ned 
dyrka mark. Overfør folkemøter fra kulturhuset. Da 
er det flere som kan få det med seg.  

Arealformål Togrenda, 
Askehaugveie
n(B3) 

Som over.  

87.  95 Svenn Gjerde Priv Togrenda, Askehaugåsen (B3) 
Ønsker ikke at dette endres til formål bolig fordi:  
Området er dyrkbar mark, og et boligfelt her som vil 
omringe dyrka mark vil føre til utfordringer for 
landbruket (søppel, riding og turgåing over dyrka 
mark).  
Veien er i dag i overkant sterkt belasta. Særlig 
merkes dette når Nordbytunnelen er stengt. Mer 
boligbebyggelse i området vil øke belastningen.  
En opplevelse av at ny boligbygging tar lite hensyn til 
lokale forhold. 
Det oppleves som at veien fra å være imot en 
utvikling til det å si ifra til de som styrer utviklingen 
er alt for lang, og da blir det til at man tier - men ikke 
samtykker.  

Arealformål Togrenda, 
Askehaugveie
n (B3) 

Som over.  
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88.  16 Magdolna 
Solheim 

Priv Togrenda barnehage (B2) 
Området blir i dag brukt av barnefamilier i mangel av 
alternative lekeplasser i området. Hvis dette området 
blir bebygd med boliger, har barnefamilier ingen 
alternativer til lekeplasser i hele Togrenda. Hva er 
planen for lekeplasser i dette området nå? Ved 
utbygging av nye områder er det lovfestet størrelse 
på lekeplasser, men hva med etablerte boligområder 
som stadig bygges ut? 

Arealformål Togrenda 
barnehage 
(B2) 

KDs anbefaling: Arealformål endres til bolig. Hensyn til barn 
og unges interesser må tas ved regulering av området.  
 

89.  153 Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

Togrenda barnehage (B2) 
Dette områder omtales ikke i stor grad i 
høringsdokumentet og det stilles spørsmål ved 
hvorfor arealet ikke er konsekvensutredet. Det ligger 
en lekeplass i tilknytning til barnehagen. Det minnes 
om at barn og unges interesses må vurderes også på 
kommuneplannivå. Denne omdisponeringen må 
vurderes grundigere og at det i tillegg vurderes om 
endringen kan utløse krav om erstatningsareal.  

Arealformål Togrenda 
barnehage 
(B2) 

Som over.   

90.  17 Lars Opsahl Priv Togrenda barnehage (B2) 
Ved evt. endring til boligformål her, må det ved 
planlegging av tiltaket tas hensyn til at veien fra 
Toveien til Toveien 28  er smal og at den nåværende 
parkeringsplassen foran den nedlagte barnehagen er 
eneste snuplass for søppelbil, ambulanse, 
snømåking. Det bes også om at det tas hensyn til 
høyden på omliggende boliger når høydene på nye 
boenheter skal settes.  

Arealformål Togrenda 
barnehage 
(B2) 

Som over.  

91.  166 Anita Sandberg Priv Turstier 
Det er behov for turstier for hest/rytter, trygge 
tilganger til turstier, avklaring med grunneier om 
bruk av hest, kunnskap om hest som hobby og idrett, 
samt hest og menneskehelse. Det er ønske om dialog 
med hestesportklubben om utfordringer og 
muligheter. NMBU med landets største hesteklinikk 
må tas med i den sammenhengen.  

Arealformål Turstier - 
hestesport 

Dette vurderes i forbindelse med utarbeidelse med  
kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø  
 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  
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92.  143 Foreningen for 
bevaring av natur- 
og rekreasjons-
områder Bæk 

Org Tømrernes feriehjem og Askehaug reguleres til LNF, 
fritidsbebyggelse eller forblir uregulert i den neste 
planperioden, med underkategori bolig for de 
eiendommene det gjelder. Eventuelt foreslås det at 
det utredes hvorvidt hytteområdet bør underlegges 
H570. Dette vil være i tråd med signaler bl.a. gitt av 
Fortidsminneforeningen. 

Arealformål Tømrernes 
feriehjem og 
Askehaug 
Hensynssone 
Bevaring av 
kulturmiljø 

Det vises til meklingsmøtet det SFOV har trukket innsigelsen 
og arbeidet med områdereguleringsplanen fortsetter i tråd 
med kommunens vedtak. Vurdering av bruk av hensynssone 
må tas i forbindelse med reguleringen.  
 
KDs anbefaling: Tas som del av arbeidet med 
områdereguleringen for Tømrernes feriehjem.  

93.  143 Foreningen for 
bevaring av natur- 
og rekreasjons-
områder Bæk 

Org Den verdifulle Bæk gård ved Bunnefjorden reguleres 
til bevaring/H570, med mulighet for etablering av 
alternative stedstilpassede næringer knyttet opp mot 
stedets lange historie som landbruksareal eller 
allment rekreasjonsområde. 

Arealformål Tømrernes 
feriehjem og 
Askehaug 
Hensynssone 
Bevaring av 
kulturmiljø 

Som over.  

94.  143 Foreningen for 
bevaring av natur- 
og rekreasjons-
områder Bæk 

Org Karteskogen nord i planområdet er høstingsskog av 
en type som er nasjonalt truet. Skogsområdet har 
høy verneverdi og er i likhet med Bæk gård av 
regional verdi. Karteskogen bør innlemmes i det 
tilgrensede området H560 Bevaring av naturmiljø. 

Arealformål Tømrernes 
feriehjem og 
Askehaug 
Hensynssone 
Bevaring av 
naturmiljø 

Som over.  

95.  143 Foreningen for 
bevaring av natur- 
og rekreasjons-
områder Bæk 

Org Omtrent midt i planområdet løper bekkefaret og 
grøntområdet Bekkedalen. Dette er en etablert 
grøntkorridor av stor betydning for biologisk 
mangfold og dyrelivet, inkludert trekk for hjortevilt 
og gaupe og permanent lokalitet for amfibier som 
salamandre, padder og frosk. Det foreslås at 
Bekkedalen får hensynssone H560_3, Korridor av 
stor betydning. 

Arealformål Tømrernes 
feriehjem og 
Askehaug 
Hensynssone 
Bevaring av 
naturmiljø 

Som over.  

96.  143 Foreningen for 
bevaring av natur- 
og rekreasjons-
områder Bekk 

Org Enkelte strategier og reguleringsforslag får store og 
alvorlige negative konsekvenser. Dette bryter med 
de positive og vel gjennomtenkte overordnede 
målene som ellers preger forslaget til kommuneplan. 
Eks. Tømrernes feriehjem. Den foreslåtte 
reguleringsplanen for området er i strid med en 
rekke mål og tiltak i kommuneplanforslaget. 
Detaljreguleringens konflikt med mål, tiltak, 
bestemmelser og retningslinjer i utkastet til 

Arealformål Tømrernes 
feriehjem og 
Askehaug 
Reguleringspla
n i strid med 
målene i KP 

Som over 
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kommuneplan med vekt på: konsekvenser for klima 
og miljø, landskap, tilrettelegging for gang- og sykkel 
samt nærhet til trafikknutepunkt.  

97.  143 Foreningen for 
bevaring av natur- 
og rekreasjons-
områder Bæk 

Org Det forutsettes at berørte parter i saken varsles om 
eventuelle endringer i utkastet skulle skje før 
arbeidet med kommuneplanen er ferdigstilt eller går 
til videre behandling. 

Arealformål Tømrernes 
feriehjem og 
Askehaug 
Medvirkning 

De som har gitt høringsuttalelse til kommuneplanen vil bli 
varslet om når saksframlegg med vedlegg er offentliggjort. 
 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  

98.  153 Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

Vannforvaltning 
Nesten ingen av vannforekomster Ås oppnår 
miljømålet. Det er derfor viktig at forholdet til 
vannforskriften, miljøtilstand og miljømål er omtalt i 
planbeskrivelsen. Kommunen må synliggjøre 
hvordan arealdelen følger opp miljømålene i regional 
vannforvaltningsplan og hvilke virkninger 
planforslaget antas å ha på miljøtilstanden. Dersom 
planlagt arealbruk vil kunne påvirke miljømål, må det 
gjøres en vurdering av om vannforskriftens §12 
kommer til anvendelse. Forurensing til vann har vært 
utredningstema i KU av arealinnspillene, men det må 
gjøres en vurdering om §12 i vannforskriften 
kommer til anvendelse. 

Arealformål Vannforvaltnin
g 

Hensikten med Vanndirektivets §12 er å vurdere om ny 
aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan medføre 
at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes.  
I KU er ikke vanndirektivets §12 vært direkte tema, men  
vannmiljø i og langs vann og vassdrag vurdert etter følgende 
kategorier:  

- Kategori grønn: Ingen vann eller vassdrag.  

- Kategori gul: Registrert vann eller vassdrag, forhold kan 
avklares i reguleringsplan.  

- Kategori rød: Konflikt med arealbruk og vann eller 
vassdrag.  

KD mener dette er tilstrekkelig på kommuneplan-nivå, men 
vil ta til etterretning at vanndirektivet § 12 skal komme 
tydeligere fram ved kommende rulleringer.  
I tillegg er det lagt inn en ny § 9.3 Byggegrense for vassdrag 
som oppfølging av vanndirektivet. Dette er utdypet i 
planbeskrivelsen.  
I arealstrategi 18.2 er det lagt inn følgende: Hindre arealbruk 
og tiltak som får negativ virkning på vannmiljøet.   
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  

99.  35 Tore Liseter Priv Drøbakveien - utkjøring fra Rådhusplassen. Forslag til 
løsning.  

Arealformål Vei Dette er avklart i områdereguleringsplanen for Ås 
sentralområde og vil bli opprettholdt.  
 
KDs anbefaling: Tas til orientering.  

100.  97 Follo 
Hestesportklubb 

Org 1. Mangel på trygg gangvei mellom Egget og Melby 
begrenser bevegelsesfriheten til ryttere i området. 

2. Nygårdskrysset: Hvordan blir det å krysse E18 på 
hesteryggen etter utbygging av ny E18? 

Arealformål Vei Dette er tiltak som må avklares i fylkeskommunens 
handlingsprogram for samferdsel.  
 
KDs anbefaling: Tas til orientering.  
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3. Det bør planlegge for en trygg trase/gangvei fra vei 
ved vanntårnet på Nordby, ned bakken gjennom 
butikkområden ved Coop Bygg, over E18 til 
Nøstvedtmarka. 

101.  58 Brekkeskog vel Org Byggegrense 
Det er bekymring for sprengt veikapasitet og det 
anbefales 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.  

Arealformål Vei Utbyggingsgrensen for Ås sentralområde skal gå i grensen 
mellom formål bolig og LNF, jfr. kart i planbeskrivelsen.  
 
KDs anbefaling: Tas til orientering.  
 
 

102.  141 Christina Sogge Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Turområdet er trygt og tilgjengelig for hest. Det 
etablerte området etter at REMA 1000 ble etablert 
her, er fint og det vil bli ødelagt ved en evt. utvidelse 
av næringsområdet.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Det vises til vedtak i sak 32/22. Arealformål for «Vinterbro 
næringspark vest» opprettholdes som LNF. 
 
 

103.  139 Einar Eriksmoen Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Området brukes mye av ryttere og turfolk med og 
uten hund. Dette er det tryggeste stedet for hest og 
rytter.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

104.  126 Helen 
Grønneberg 

Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Det bes om at dette området opprettholdes slik det 
er til rekreasjon, tursti og friområde for ryttere og de 
som går på tur her med og uten hund. Det er mange 
som driver med hest i området. Det er rundt regnet 
150 hester som bruker og trenger dette området.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 
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105.  144 Linnea Sogge Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Har ridd i mange år i området og synes det er synd 
hvis man ikke kan ri der lengre på grunn av 
utbygging.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

106.  125 Marita Mobech Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Er skuffet over at kommunene tar enda mer av den 
lille skogen som er på Vinterbro. Det er veldig få 
steder som er trygge for ryttere. Runden som dette 
området inngår i er derfor viktig å ivareta.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

107.  129 Mette Ryen Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Forslag:  
1. At næringsområdet BN5 tas ut 
2. At regulert friareal på dette området avsettes som 
friareal i kommuneplanen, i tråd med vedtak fra 
forrige kommuneplan-behandling. 
3. At stier tegnes inn. Disse finnes på nyere tur- og 
orienteringskart fra 2021. Stiene er regulert inn, men 
ikke tegnet inn på reguleringsplan. Det innebærer 
ingen realitetsendring å tegne inn stiene, annet enn 
at det vil være tydeligere at det faktisk går stier her. 

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

108.  132 Sindre Saatvedt Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Ønsker å opprettholde området slik det er i dag av 
hensyn til bruken av  området av ryttere og turgåere.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

109.  153 Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Basert på at 2,5 daa av utvidelse på 4 daa klassifisert 
som dyrkbar jord allerede er omdisponer, legges det 
til grunn at jordverninteressene er marginale, og 
SFOV har derfor ikke vesentlige merknader til 
utvidelsen.   

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 
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110.  97 Follo 
Hestesportklubb 

Org Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Det er en bekymring for at turmulighetene med hest 
stadig begrenses. Samtidig er hestesport og 
hestenæringa i stor vekst i kommunen. Det er et 
ønske at kommunen blir kjent med og anerkjenner 
dette behovet og tar hensyn til det i planleggingen 
der det er mulig.  
Utvidelse av Vinterbro næringspark vest kan bidra til 
å ødelegge det som er igjen av turmulighetene i 
denne delen av Nordby. Stien blir benyttet både på 
ride- og leieturer, og er en av de få trygge og 
konfliktfrie riderundene.  

Arealformål  Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

111.  81 Sindre Murud Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Det protesteres mot at det bygges ned mere natur i 
dette området til for del for næring.  

Arealformål  Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

112.  21 Anne Poverud Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Det er et ønske om at ikke mer av Nordbymarka skal 
bygges ned til fordel for utvidelse av næringsbygg. 
Området er et mye brukt turområde med viktige 
naturkvaliteter. 

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

113.  41 Anne Poverud Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Utvidelse av næringsområdet vil berøre myra. Nei til 
bit for bit nedbygging.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

114.  123 Christina Denice 
Wulff-Pedersen 

Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Dette berører bl.a. deler av området hvor mange rir 
og går, samt at Nordby skole også bruker området.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

115.  87 Ingrid Skogseth Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Vurderingen om at dette området ikke skal tas med i 
kommuneplanen 2022-2034 støttes. Forslaget vil 
ødelegge viktige stier i nærområdet. Ny sti vil gå ut i 
myrlendt terreng. Befolkningsvekst i området tilsier 
at det er viktig å bevare friluftsområdet som det er.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 
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116.  91 Jasmina Maria Lie Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
De store forandringene i dette området de siste 
årene bekymrer både hesteeier og en som er glad i å 
ferdes i naturen. Tidligere var det trygt å ferdes her. 
Nå er det mye støy og utslipp fra pukkverk, 
lasebilpark og annen trafikk. Det er lagt til rette en 
gruset tursti som mange benytter. Det er krevende å 
krysse E18 over da Vinci-brua. Hest er en idrett som 
kommunen i større grad bør være oppmerksom på 
og legge til rette for.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

117.  109 Julianne Boysen Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Det er motstand mot at det bygges mer som gjør at 
man ikke kan ferdes i naturen. Er positive til 
alternativer om det legges til rette for at de med hest 
kan bruke stier og veier som ikke er asfaltert.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

118.  92 Kjerstin Ringdal Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Ønsker ikke at dette området endres til næring. 
Tilbakemeldingen er at kommunen må verne om de 
relativt begrensa rideveiene som er i området. Blir 
formålet endret til næring, oppfordres det til at det 
stilles krav om at det tilrettelegges for hest og rytter.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

119.  88 Lucky7 AS v/Tone 
Fondevik 

Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Det må ikke bygges mer som gjør det vanskeligere å 
ferdes i naturen, særlig fra hesteryggen. Det er 
nesten ingen muligheter til å trene hest i 
marka/skogen på grunn av utbyggingen i området. 
Det bes om at det tas hensyn til rideveier og at de 
opprettholdes og utvikles, særlig med tanke på 
kryssing av E18. 

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

120.  147 Naturvernforbund
et i Nordre Follo 

Org Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Utvidelsen av næringsparken Vinterbro vest vil 
ramme myr, et viktig naturmangfold og klima. 
Utbygging i myr må unngås. 

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 
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121.  67 Nicole 
Guttormsen 

Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Det bes om at dette området ikke endres fra formål 
friområde til næring.  Viser til tidligere 
reguleringsplanprosess der det ble besluttet å 
begrense området fordi tiltaket gikk hardt utover 
friluftsområder. Rema 1000 har ikke fulgt opp det de 
lovte siden reguleringsplanen ble vedtatt. En evt. 
utbygging her vil få konsekvensen for myra i 
området.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

122.  113 Odd Even Fossan Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Dette området var med i forrige rullering av 
kommuneplanen, men ble tatt ut og regulert til 
friområde. Synes det er rart at det som ble bestemt 
for noen få år siden, ikke betyr noe i dag. 
Utbyggingen er planlagt delvis over myrbelagt 
område. En utbygging vil føre inngripende endringer 
i terrenget ved omlegging av stier. Trolig feil i 
saksdokumenter, da området er et friområde og ikke 
LNF, iht. kommunekart, og bekreftelse fra 
kommuneadministrasjonen. 

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

123.  48 Olav Andreas 
Saltbones 

Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Bevar skogen på Nordby slik at de som bor der kan 
bruke den.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

124.  89 Tone Fondevik Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Covid-pandemien har vist at hesten og marka spiller 
en enda større rolle i hverdagen enn tidligere. Dette 
må hensyntas og tilrettelegges for.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 
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125.  68 Tor Christian 
Guttormsen 

Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Det bes om at dette området ikke endres fra formål 
friområde til næring. Det vises til motstand mot 
prosjektet i forbindelse med reguleringsplanen. Det 
er viktig å ta vare på myra i området. Det er et 
sammenhengende grøntområde. Rema 1000 kan 
utvikle seg innenfor eksisterende plan. De har ikke 
fulgt opp det de lovte siden reguleringsplanen ble 
vedtatt.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

126.  102 Vilde Wattum Priv Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Det er viktig at dette området fortsatt gir 
turmuligheter for de som driver med hest i området.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

127.  171 Ås idrettsråd Org Vinterbro næringspark vest (BN5) 
Ved planlegging av bolig- og næringsutbygging må 
det gjøres slik at det ikke hindrer adkomst til 
eksisterende arealer som benyttes til idrett- og 
friluftsliv. Eks. Follo Hestesportklubb som sammen 
med mange andre på Nordby er spesielt opptatt av å 
beholde skogen og det resterende «friområdet» 
rundt Vinterbro næringspark 

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5) 

Som over. 

128.  147 Naturvernforbund
et i Nordre Follo 

Org Vinterbro næringspark vest (BN5), Vinterbro 
næringspark øst (BN6) 
Inngrep i viktige naturområder må unngås, i tråd 
med kommunens plan for naturmangfold. Dette 
følges ikke opp i den planlagte nye næringsparken 
Vinterbro øst og utvidelsen av Vinterbro vest. 

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN5)  
Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Det vises til vedtak i K-sak 32/22. Arealformål for «Vinterbro 
næringspark øst» endres til LNF. 

129.  51 Marit Sverdrup Priv Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Skal dette området endres til næringsformål må det 
reduseres med 50% fra sør. Dagens næringsområder 

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
vest (BN6) 

Som over 
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er ikke fullt utnyttet, det blir veldig synlig fra øst og 
vest og området er i dag et rekreasjonsområde og 
har et biologisk mangfold som er verdt å ta vare på.  

130.  77 Joar Solberg Priv Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Er positiv til denne utviklingen særlig med tanke på 
ny E18 og at området ikke ligger i nærheten av 
boliger.  

Arealformål  Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  

131.  147 Naturvernforbund
et i Nordre Follo 

Org Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Omregulering av Nordbyåsen-skogen til Vinterbro 
næringspark øst må avvises. Det vil ramme et 
sjeldent og viktig område med gammel skog som Ås 
kommune må ta vare på. Det er flere rødlistede arter 
innenfor og tett inntil den planlagte næringsparken 
som vil bli rammet av utbyggingen, deriblant 
vedboende sopp og storsalamander (som er en 
ansvarsart for Ås kommune). Det er også ravinedaler 
i området som burde kartlegges. Selv en mindre 
utbygging i dette området ville ødelegge for viktige 
naturkvaliteter.Nybygging vil også medføre tap av 
verdifulle natur- og friluftsområder, samt en 
forringelse av tilgrensende turområder.  

Arealformål  Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  

132.  74 Paul Christiansen Priv Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Det er vanskelig å forstå forslaget ut fra at dette er et 
friluftsområde som stadig flere nye innbyggere i 
området vil bruke. Forslaget er lagt helt opp til 
kraftlinja og vil gripe inn i det mest brukte 
friluftsområdet. Det er også i konflikt med områder 
som er rikt på biologisk mangfold.  

Arealformål  Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  

133.  76 Siri Lie Olsen og 
Johan Aspelund 

Priv Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Endring av formål til næring fryktes å ødelegge et 
viktig område for det biologiske mangfoldet.  

Arealformål  Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  

134.  85 Ann Kristin 
Fuglestad 

Priv Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Er sterkt imot at ytterligere deler av Nordbyskogen 

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  
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skal bygges ut. Lokalbefolkningen ønsker å bevare 
det som er igjen av skog på Nordby.  

135.  128 Asplan Viak as for 
Tomtebanken 2 
AS 

Priv Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Det bes om at området i sin helhet innarbeides i 
kommuneplanen og at krav til utredninger tas inn i 
planbestemmelsene for området. Det er registrert at 
det er behov for et større kunnskapsgrunnlag. I 
høringsuttalelsen er det gjort en overordnet analyse 
av hvilke særlig viktige miljøverdier som er registrert 
i denne delen av kommune:  
Det er lite tilgjengelig næringsarealer i kommunen. 
Vinterbroområdet har en unik beliggenhet for 
næringsutvikling. Arealbrukskonflikt i det foreslåtte 
området er først og fremst knytta til naturmangfold 
og friluftsliv. En lokalisering av næring her vil uansett 
plassering innebære betydelig konflikt mellom 
utbygging og hensynet til natur- og miljøinteresser.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  

136.  154 Direktoratet for 
mineralforvaltnin
g 

Reg 
mynd 

Vinterbro næringspark øst (BN6) 
BN6 ligger kant i kant med uttaksområdet til 
Vinterbro. I KU er området farget grønt, men det er 
ikke tydelig hva slags forhold næringsområdet har til 
mineralressursene. Det ser ut til å mangle tekst ala 
dette: «Ingen avgrenset forekomst i dette området, 
men arealinnspill grenser mot dagens pukkverk. 
Formålet er ikke nedbygging, men utvinning av evt. 
ressurs.» Det anbefales at kommunen kompletterer 
KU slik at utbygging i BN6 ikke er til hinder for mulig 
utnyttelse av egne ressurser i planperioden.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  

137.  110 Extinction 
rebellion Norge 

Org Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Nordbyåsen er betydningsfullt for bevaring av 
biomangfoldet i Norge og må opprettholdes som 
LNF. Utbygging her er ikke i tråd med mål og 
strategier i kommuneplanens samfunnsdel.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  
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138.  135 Gårdmannsbråten 
Gård v/Arne 
Pedersen 

Priv Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Det frarådes å endre dette arealformålet til næring. 
Det begrunnes med: Eksisterende næring i området, 
boligbygging langs Søndre Tverrvei, risiko for fortsatt 
nedbygging av dyrket mark. Kommunen mangler en 
samlet næringspolitikk og bør prioritere arbeidet 
med en næringsplan før neste rullering av 
kommuneplanen. Hensynet til NMBU må få en 
sentral plass i en slik plan.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  

139.  121 Håvard Solberg Priv Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Den foreslåtte arealendringen av LNF-område i 
Nøstvedtmarka til næringsareal, innebærer: 
•Avvik fra kommuneplanens samfunnsdel (2022-
2024) om å sikre viktige natur- og friluftsområder 
mot nedbygging, jf. kap. 6 
•Brudd med de faglige anbefalingene i 
konsekvensutredningen 
•Ødeleggelse av området som Norconsult har 
vurdert som svært viktig for kommunens 
naturmangfold 
•Brudd med kommunedirektørens anbefaling 
•Brudd med statlige retningslinjer om å legge stor 
vekt på risiko- og sårbarhetsanalyser 
•Brudd med statlige retningslinjer om å beskytte 
viktig naturmangfold og friluftsområder 
•Nedbygging av et viktig (det eneste) og mye brukt 
friluftsområde i en del av Follo som har hatt stor 
befolkningsvekst og som også venter stor fremtidig 
befolkningsvekst 

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  

140.  83 Inger Andersen Priv Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Forslaget om å endre formål til næring må avvises. 
Kommunen har tilnærmet mangel på uberørte 
arealer. De to siste årene har vist hvor mye 
skogsområdene brukes til tur i alle kategorier.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  
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141.  86 Johannes Michael 
Øvergaard 

Priv Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Argumenterer for at området må beholdes som et 
LNF-område og at det evt. bør vurderes mer 
omfattende vern. Begrunnelsen er basert på 
rapporten Grønn infrastruktur i Ås kommune og 
rapporten Biologiske verdier i skogsområder ved 
Vinterbro. 

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  

142.  72 Ole Fredrik 
Nordby 

Priv Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Argumenter for å endre dette området til 
næringsformål: Arbeidsplasser for 6-700 personer, 
økt eiendomsskatt, det som er å betrakte som 
gammelskog med rødlistearter ligger ikke i det 
foreslåtte området, turområdet er nesten i sin helhet 
øst for høyspentledningen, elgtråkket går lengre sør 
(som vil forsvinne i ny viltovergang med ny E18), 
samlet næringsareal i Ås vil utgjøre 2,5% inkl NMBU.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  

143.  84 Ragnhild Sunde 
Stokke 

Priv Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Å bygge ned verdifull skog på Vinterbro til fordel for 
ny næringspark er en dårlig ide. Vi trenger all 
naturen vi har.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  

144.  133 Rødt Ås Pol. Vinterbro næringspark øst (BN6) 
N5 må beholdes som LNF-område i 
kommuneplanens arealdel. 

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  

145.  53 Steinar Flack Priv Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Næringsformål her er i strid med forslag til mål og 
strategier i kommuneplanens samfunnsdel ift. 
friluftsliv, naturmangfold, vilt og folkehelse. Det 
mangler en overordnet strategi for hvordan denne 
delen av Ås skal se ut i framtiden. Kommunen bør i 
større grad utnytte arealene vest for E18 i 
eksisterende næringspark.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  

146.  120 Studenttingets 
arbeidsutvalg 
NMBU 

Org Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Tilgang til skog og friluftsarealer er viktig for god 
folkehelse.  Derfor bør LNF-områder ikke endre 
formål. Det gjelder særlig N5 Vinterbro næringspark 
øst.  

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  
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147.  138 Torbjørn 
Danielsen 

Priv Vinterbro næringspark øst (BN6) 
En utbygging av dette området vil være i strid med 
dokumentasjon av biologiske verdier og foreslåtte 
retningslinjer i bestemmelsene.   
Næringsutvikling i kommunen bør legges til ledige 
arealer i allerede utbygde områder. Området bør 
bevares og det kommunen kan få på plass er frivillig 
vern. 

Arealformål Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  

148.  167 Viken 
fylkeskommune 
(VFK)  

Reg 
mynd 

Vinterbro næringspark øst (BN6) 
Næringsområde N5 vil ha en betydelig negativ 
konsekvens for friluftsopplevelsene i området.  

Arealformål 
 
  

Vinterbro 
næringspark 
øst (BN6) 

Som over.  

149.  73 Bunnefjorden 
Eiendom AS  

Priv Vinterbrobakken (B1) 
Området er lagt inn som rent boligformål. Det er ikke 
i tråd med innspillet som er et kombinert formål med 
dagligvare og boliger. I høringsforslaget, i KU og 
øvrige vedlegg mangler omtalen av næringsdelen. 
Det anmodes om at formål i plankart endres til 
kombinert bebyggelse- og anleggsformål, og at 
planbestemmelser og planbeskrivelse åpner opp for 
en kombinasjon av boliger og dagligvareforretning. 
Det står i høringsutkastet at antall boliger skal 
reduseres uten at det er beskrevet hvorfor. De 
anmodes  om at bestemmelsene oppdateres i tråd 
med innspill og KDs vurdering av innspillet.  

Arealformål Vinterbrobakk
en (B1) 

Det vises til vedtak i K-sak 32/22. Arealformålet for B1 
Vinterbrobakken sendes på en begrenset høring.  
 
 
 
 

150.  110 Extinction 
rebellion Norge 

Org Vollskogen 
Området er viktig for studentene. Det savnes 
involvering i prosjektet som lovet. Området bør 
opprettholdes som LNF. Utbygging her er ikke i tråd 
med mål og strategier i kommuneplanens 
samfunnsdel.  

Arealformål Vollskogen Arealformål bolig i dette området er vedtatt i gjeldende 
kommuneplan 2015-2027. Planprogrammet for 
reguleringsplanen er vedtatt.   
 
KDs anbefaling: Tas til orientering.  

151.  133 Rødt Ås Pol. Vollskogen 
Tilbakeføre Vollskogen til LNF-område i 
kommuneplanens arealdel. 

Arealformål Vollskogen KDs anbefaling: Som over  



37 
 

 Doknr 
p360 
21/ 
02664 

Høringsinstans Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelse 
Kategori 1 

Uttalelser 
Kategori 2 

KDs vurdering og anbefaling 

152.  120 Studenttingets 
arbeidsutvalg 
NMBU 

Org Vollskogen 
LNF bør ikke bygges ned, men heller videreutvikle 
utbygde områder.  
Vollskogen bør bestå som LNF. Jf. § 16 
Naturmangfold 

Arealformål Vollskogen KDs anbefaling: Som over  

153.  120 Studenttingets 
arbeidsutvalg 
NMBU 

Org §19: Boligbebyggelser 
Vollskogen ligger helt på kanten 2 km grensa fra Ås 
stasjon, samt på grensa til kollektivtransport. Dette 
kan føre til at de som flytter hit sannsynligvis vil 
bruke bil. Veistrekning til Meierikrysset er allerede 
tungt trafikkert. Støy fra studentboligene vil også i 
perioder kunne forstyrre nye beboere.   

Arealformål Vollskogen KDs anbefaling: Som over  

154.  120 Studenttingets 
arbeidsutvalg 
NMBU 

Org Vollskogen 
Hvis Vollskogen endrer formål til LNF, foreslås  det at 
det legges inn en hensynssone med særlig hensyn, jf. 
§30: Soner med særlige hensyn. Det finnes også 
bebyggelse fra steinalderen i Vollskogen. 

Arealformål Vollskogen KDs anbefaling: Som over  

155.  140 Gerd Asklund Priv Ås menighetshus 
Det støttes at Ås menighetshus bevares og at det 
lokaliseres der det er. Det gjør det lettere for 
brukerne da beliggenheten er sentral. Det er også 
mange andre som bruker bygget.  

Arealformål Ås 
menighetshus 

KDs anbefaling: Tas til orientering.   

156.  143  Foreningen for 
bevaring av natur- 
og 
rekreasjonsområd
er Bæk  

Org  Oppbygging, tema og punktangivelse i kapt.3 Forhold 
til gjeldende reguleringsplaner samsvarer ikke med 
den nåværende kommuneplanen. Det nye forslaget 
burde hatt henvisninger eller identifikasjoner av 
tilsvarende eller relevante deler i den nåværende 
planen. I stedet er det kun valgt å beskrive 
endringene. Det gjør det ikke enkelt å orientere seg i 
de to planene på en måte som gjør at de  som 
meningsberettigede lesere selv kan tolke og vurdere 
endringene og dermed gjøre seg opp egne meninger 
om endringene. 

Planbeskrive
lse  
   

Struktur  Det er gjort en omfattende revisjon av planbestemmelsene, 
der det i planbeskrivelsen er valgt å synliggjøre de 
paragrafene der det er gjort endringer eller lagt inn nye. Det 
vil si at de paragrafene som ikke er endret eller nye, er som 
planbestemmelsene i kommuneplanene for 2015-2027. 
Planbeskrivelsen revideres i tråd med vedtatte endringer av 
arealformål og planbestemmelser samt med øvrige innspill 
som kan bidra til at planbeskrivelsen blir mer lettlest og 
brukervennlig.  
  
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  
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157.  143  Foreningen for 
bevaring av natur- 
og 
rekreasjonsområd
er Bæk  

Org  Planbeskrivelsen  
«Hensikten med planbeskrivelsen er å sikre en 
tilstrekkelig og opplysende begrunnelse for 
planvedtaket». På enkelte felt er det langt igjen til at 
disse ambisjonene oppfylles.  
   

Planbeskrive
lse  
   

Hensikt   Som over.  

158.  167  Viken 
fylkeskommune 
(VFK)   

Reg 
mynd  

1. Høringsdokumentene kunne vært bearbeidet noe 
før de ble sendt på høring. Oversendt materiale er 
noe uoversiktlig. Behandlingen av planforslaget 
har derfor vært krevende  og det tas forbehold om 
misforståelser og/eller feil i uttalelsen.  

2. Plankartet må justeres vesentlig for å være 
entydig. Det er et demokratisk problem når 
kommuneplanen er vanskelig å forstå. Det 
anbefales at planen legges ut på 2.gangs høring 
med tydeligere beskrivelse av innholdet og 
konsekvensene av rulleringen både i plankartet og 
planbeskrivelsen.   

Planbeskrive
lse  
Plankart  
   

Struktur  
Kvalitet 

1. Det er forståelse for at det har vært komplekse 
dokumenter som er sendt på høring. Ved utsending av 
høringsdokumentene ble kvaliteten vurdert til å være god 
nok. Men den kan alltid bli bedre.   

2. Ved utsending av høringsdokumentene ble kvaliteten 
vurdert til å være god nok.  

KDs anbefaling: Tas til orientering.  

159.  14 Anne Elverum Priv Det er gjort en rekke korrigeringer i karet bl.a. der 
arealformål er feil. Den oversikten bør suppleres 
med følgende gnr/bnr, jfr HTM-sak 104/13. 

 53/59: Bjørkestubben 1 og 3 

 53/60: Bjørkestubben 5 og 7 

 53/61: Bjørkestubben 9 

 53/63: Liten del av denne: Veiareal fra Bjørkeveien 
og inn Bjørkestubben.  

Plankart Korrigering av 
arealformål 

Det ble i sak 104/13 gitt dispensasjon fra kommuneplanen 
om fradeling av tre boligtomter fra eiendommen gnr 53 bnr 4 
og 58.  
Det er ikke gitt at alle områder i kommunen der det ligger 
boliger i dag, skal ha arealformål bolig i kommuneplanen. Det 
kan signalisere et ønske om videre boligutvikling i områdene. 
Det er imidlertid ikke  ønskelig med boligutvikling i dette 
området i denne planperioden.  
 
KD anbefaling: Arealformålet opprettholdes som LNF.  

160.  143 Foreningen for 
bevaring av natur- 
og rekreasjons-
områder Bæk 

Org Plankartet viser at Tømrernes feriehjem på Bekk er 
underlagt hensynssone H81_2, altså 
gjennomføringssone med krav om felles planlegging. 
Det forutsettes at dette er riktig, selv om H810-2 i § 
32 Gjennomføringssoner (Planbestemmelser og 
retningslinjer, s.31) kun referer til Grenseveien, som 
er et annet område i kommunen. Det er av 
grunnleggende betydning at H810 videreføres for 

Plankart Gjennomførin
gssone 

Plankartet rettes opp i tråd med uttalelsen. 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  
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Tømrernes feriehjem. 
Samme sted refereres det til H810_1, med 
henvisning til Askehaugåsen. Så vidt en kan se er ikke 
denne koden gjengitt på plankartet. Det antas at 
dette kanskje referer til både Tømrernes feriehjem 
og Askehaugåsen? 

161.  143 Foreningen for 
bevaring av natur- 
og rekreasjons-
områder Bæk 

Org Det er avvik mellom tegnforklaringer i kartet og 
tekstdelen.  
 

Plankart Tegnforklaring 
og kart 

Farger i kart er annerledes enn tegnforklaring pga. 
gjennomsiktigheten i plankartet. Det endres slik at det blir 
samsvar mellom kart og tegnforklaring. 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  
 

162.  64 Nordre Follo 
renseanlegg IKS 

Komm Gnr 107 Bnr 475 
Endre arealformålet i kommuneplanen så den er i 
tråd med eiendommen. 

Plankart Nytt 
arealinnspill 
Nordre Follo 
renseanlegg 

Å endre arealformålet krever at det sendes på høring slik at 
grunneier og andre instanser blir hørt. Arealformålet kan 
endres ved en revisjon av reguleringsplanen eller spilles inn 
ved neste rullering av kommuneplanen.   
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

163.  153 Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

Det er utfordrende å finne bestemmelsesområdene 
#1-4. Disse kunne vært vist i et kart som vedlegg.  

Plankart Bestemmelses
områdene 

Det er laget et eget temakart, men det må få overskriften 
bestemmelsesområder. Områdene nummereres i tråd med 
bestemmelsene.  
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

164.  153 Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

I KU er det listet opp flere bolig- og næringsområder 
som ligger nær vassdrag  og der det er viktig å ikke 
slippe ut overvann eller forurensing. Der det ligger til 
rette for det, bes det om at vassdragsnære arealer 
avsettes som del av grønnstrukturen på 
arealplankartet.  

Plankart Vassdragsnær
e arealer 

For nye arealformål vurderes det til at de ikke ligger nært 
vassdrag. Dette skal uansett vurderes i reguleringsplaner.   
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

165.  153 
 

Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
(SFOV) 

Reg 
mynd 

1. Det er vanskelig å se forskjell på arealformålene 
naturområde eller friluftsområde i vann.  

2. Det legges til grunn av kommunen ut fra 
informasjon i Naturbase og artskart i tilstrekkelig 
grad sikrer verdifulle områder for naturmangfold 
knyttet til vann.  

Plankart Naturområde/
friluftsområde 
i vann 

1. Fargekodene er gitt av produktspesifikasjonen for 
arealplan og planregister.  Områdene navnsettes: VFV: 
Friluftsområde i vann og VNV: Naturområde i vann. 

KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  
2. KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  
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166.  167 
 

Viken 
fylkeskommune 
(VFK)  

Reg 
mynd 

§ 31.2 Båndlegging etter lov om kulturminner 
(H730_1-3) [båndleggingssoner] med temakart.  
I dag er det kjent ca. 450 arkeologiske 
kulturminnelokaliteter i kommunen med 
vernestatusen automatisk fredet. Å markere alle 
disse med hensynssoner og/eller rune-R vil gjøre en 
trykt utgave/pdf av selve plankartet uleselig. Det 
anbefale derfor at alle de automatisk fredete 
kulturminnene vises i temakartet «båndlegging etter 
lov om kulturminner» og at det ved tekstinformasjon 
på kommuneplankartet henvises til temakartet for 
H730. 

Plankart Aut.fredede 
kulturminner 

Temakartet skal vise det som er i kommuneplanen. Det blir 
derfor for detaljert å ta det inn i kommuneplanen. Denne 
informasjonen ligger som er kartlag i kartportalen.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

167.  167 Viken 
fylkeskommune 
(VFK)  

Reg 
mynd 

Det anbefales å vise alle de automatisk fredete 
kulturminnene i kommunens digitale kartløsning for 
kommuneplanen. For kulturminner med en viss 
størrelse bør kulturminnene vises som hensynssone 
d, (H730), mens lokaliteter av liten utstrekning kan 
vises som rune-R. 

Plankart Aut.fredede 
kulturminner 

Kulturminnelokaliteter i kommunen med vernestatus 
automatisk fredet ligger som et kartlag i kartportalene. Noen 
båndlagte kulturminner er tegnet inn i plankartet. Dette er 
videreføringer fra tidligere kart. Det vurderes ved neste 
rullering.  
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

168.  167 Viken 
fylkeskommune 
(VFK)  

Reg 
mynd 

Kommunen bør gjøre en generell kvalitetssjekk av 
plankartet med tanke på at alle strekninger av 
fylkesvei blir dekket av riktig hensynssone. Langs en 
fylkesvei som ikke er dekket av hensynssone i 
plankartet vil det være veglovens avstandsgrense 
som blir gjeldende. For eksempel er det ikke lagt inn 
hensynssone H130 langs fylkesvei 1358 Kroerveien. 

Plankart Hensynssone 
fylkesvei 

Det gjøres en kvalitetssjekk av plankartet slik at alle 
strekninger av fylkesvei blir dekket av riktig hensynssone. 
 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.   

169.  137 Ås SV Pol. LSB:  
Fargebruk og avgrensing kan lett gi feil signaler om 
planens intensjoner. Bør nyanserer ut fra dyrka mark 
og avkjørsel.  

Plankart Spredt 
boligbygging 

Fargene er gitt av produktspesifikasjonen for arealplan og 
planregister. I kartforslaget er dette  produktspesifikasjonen 
for arealformål spredt boligbebyggelse.  
KDs anbefaling: Arealformålet med fargekode for LSB 
opprettholdes.  

170.  90 Elvia Reg 
mynd 

Det er ikke behov for å inkludere høyspentkabler i 
planen. Opp til kommunen om de vil ta det med. Det 
er kraftledninger med tilhørende byggeforbudsbelte 
som er av betydning.  

Plankart Høyspentkable
r/kraftledning
er 

Sentralnettet til Statnett og regionalnettet til Elvia har fått 
hensynssone Energianlegg/høyspenningsanlegg H370_1. 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  
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 Doknr 
p360 
21/ 
02664 

Høringsinstans Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelse 
Kategori 1 

Uttalelser 
Kategori 2 

KDs vurdering og anbefaling 

171.  90 Elvia Reg 
mynd 

Transformatorstasjonene avsettes til arealformål 
«Bebyggelse og anlegg», underformål «Andre typer 
bebyggelse og anlegg, energianlegg kode 1510. 

 Nordby transformatorstasjon, 106/5 

 Holstad transformatorstasjon, 60/238 

 Ås transformatorstasjon, 42/1 (se kartutsnitt for 
avgrensing) 

Plankart Transformator
stasjoner 

Plankartet oppdateres i tråd med uttalelsen.  
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.   

172.  90 Elvia Reg 
mynd 

Nytt høyspenningsanlegg i kommunen og arealet er 
båndlagt.  

Plankart Hensynssone 
Høyspennings
anlegg 

Hensynssonen utvides til 30 meter jfr ny ryddesone.  
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

173.  167 Viken 
fylkeskommune 
(VFK) 

Reg 
mynd 

§ 30.3 I høringsforslaget er det fire geografisk 
adskilte hensynssoner som har samme identitet, 
H570_1. Dette kan være forvirrende for innbyggerne 
og er uheldig i saksbehandlingen. Hver enkelt 
hensynssone må gis en egen identitet i 
kommunekartet og nevnes særskilt i 
planbestemmelser, for eksempel slik: 
•H570_1 KULA-området Gamle Mossevei langs 
Gjersjøen i Ås (kulturlandskap) [vårt forslag, se over] 
•H570_2 KULA-området Heer – Froen – Nordby i Ås 
(kulturlandskap) [nå 570_1] 
•H570_3 Ås kirke med omgivelser (kulturlandskap) 
[nå H570_1] 
•H570_4 Frognmorenen i Ås med Korsegården 
(kulturlandskap) [nå H570_1] 
•H570_5 Kroer kirke med omgivelser 
(kulturlandskap) [nå H570_1] 
•H570_6 Ås menighetshus (bygning) [nå H570_2] 
•H570_7 Stallanlegg i Aschjemskogen (område) [nå 
H570_3] 
•H570_8 (etc.) 

Plankart Hensynssone 
Kulturminner 
og 
kulturmiljøer 

Plankart og bestemmelser oppdateres i tråd med uttalelsen.  
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  
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 Doknr 
p360 
21/ 
02664 

Høringsinstans Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelse 
Kategori 1 

Uttalelser 
Kategori 2 

KDs vurdering og anbefaling 

174.  18 NVE Reg 
mynd 

Det fremmes innsigelser til planen inntil 
aktsomhetsområde for flom er lagt inn som 
hensynssone i plankartet i områder med 
eksisterende og planlagt ny utbygging, og gitt 
tilhørende bestemmelser. Det anbefales at NVEs 
aktsomhetskart for flom brukes som første grunnlag. 
Forslag til bestemmelse: For alle planer og tiltak 
innenfor hensynssone for flom og erosjon skal 
sikkerhet dokumenteres ivaretatt i henhold til krav i 
pbl § 28-1 og TEK 17 § 17-2 med veiledning. 

Plankart Hensynssone 
aktsomhets-
område flom 

Plankartet oppdateres i tråd med uttalelsen.  
KDs anbefaling: Tas til etterretning.   

 


