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Rullering av kommuneplanen 

HØRINGSUTTALELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL: PLANBESTEMMELSENE  
Kommunedirektørens oppsummering, vurderinger og anbefalinger 
pr. 06.05.2022 
 
 

Fargekoder 

Ingen endring - tas til orientering 

Endring – tas til etterretning 
 
 
 

a.  Doknr 
p360 

Hørings- 
instans 

Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelser  
§ 

KDs vurdering og anbefaling 

2.  137 Ås SV Pol. Hogst i sårbare områder. 
Det er ikke ønskelig med flatehogst over 50 daa. Det bør 
derfor innføres meldeplikt for hogst over dette. 

§ 00 Skogeier er pliktig å følge lov, forskrift og retningslinjer og 
Norsk PEFC Skogstandard, og som også tømmerkjøper følger 
opp. Follo landbrukskontors erfaring etter mange år med an-
svar som kommunens skogoppsyn er at det i liten grad er er-
fart problemer med hogst i kommunen og svært skjelden 
brudd på forskriften om bærekraftig skogbruk eller sertifise-
ringskravene. Ut fra dette er det ikke grunn til å anta at det 
er nødvendig å innføre meldeplikt for hogst i det aktuelle 
området.  

Det vises for øvrig til sak 21/03373 om meldeplikt på hogst 
hvor kommunestyrets vedtak 14.12.2021 var at det ikke inn-
føres meldeplikt for hogst etter skogbrukslovens § 11 for de-
ler av eiendommene 104/1, 105/1 og 107/1.   

Det legges ikke inn planbestemmelser om meldeplikt for 
hogst. Vedtak i sak fra sak 21/03373 kan legges inn i planbe-
skrivelsen 
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a.  Doknr 
p360 

Hørings- 
instans 

Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelser  
§ 

KDs vurdering og anbefaling 

KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

3.  137 Ås SV Pol. Alle tiltak i landbruket som innebærer omdisponering av 
dyrka mark skal opp til politisk behandling. 

§ 00 Saker som berører omdisponering etter landbrukslovverket 
behandles ikke politisk, men avgjøres hovedsakelig admini-
strativt. Det er ikke hensiktsmessig at alle tiltak i landbruket 
som innebærer omdisponering skal behandles politisk. Land-
brukskontoret og planavdelingen i kommunen behandler 
mange søknader om tiltak som innebærer omdisponering. 
Disse behandles strengt. Skal alle saker opp til politisk be-
handling vil det bli arbeidskrevende både for administrasjo-
nen og politiske utvalg. 
Det er lite omdisponering av dyrka og dyrkbar mark etter 
landbrukslovverket. Nesten all omdisponering skjer etter 
plan- og bygningsloven (kommuneplan og reguleringspla-
ner). Det er et bedre alternativ å legge inn konkrete bestem-
melser som skal hindre omdisponering av dyrka og dyrkbar 
jord i kommuneplanens arealdel. 
Det ikke anledning til å gi planbestemmelser om saksbe-
handling eller planprosess, jfr. veileder til kommuneplanen 
arealdel kapt. 4.4.7. 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

4.  137 Ås SV Pol. Alle nye veianlegg i landbruket skal underlegges planbe-
handling etter plan- og bygningsloven.  

§ 00 ARVE 
Byggesakforskriften presiserer at landbruksveier er unntatt 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Landbruksveier er 
derfor ikke reguleringspliktige og søknader skal behandles 
etter landbruksveiforskriften. Imidlertid skal nybygging av 
landbruksveier med en lengde på over 5 kilometer vurderes 
konsekvensutredet før vedtak fattes. 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  
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a.  Doknr 
p360 

Hørings- 
instans 

Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelser  
§ 

KDs vurdering og anbefaling 

5.  136 Eli Moe Priv Gang- og sykkelvei langs jernbanen fra Ås til Holstad.  
Det anmodes om at det tas inn bestemmelser som sikrer at 
de ikke asfalteres, men gruses med universelt utformet 
grus. Det er ønske om minst mulig belysning langs traseen. 
Prinsipper fra Bevar mørke bør legges til grunn for arbeidet 
med belysning.  

§ 00 Gang- og 
sykkelvei 

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i areal-
disponeringen i kommunen. Krav til utforming av spesifikke 
gang- og sykkelveier anses for detaljert og omfattende i en 
kommuneplanprosess, og tas i en reguleringsplan.  
 
KDs anbefaling: Uttalelse tas til orientering.  

6.  66 Oslofjordens Fri-
luftsråd 

Org § 00 Randsoner rundt verneområder:  
Verneforskriften gjelder ikke for virksomhet som skjer 
utenfor vernegrense. Det er derfor viktig at de tilgren-
sende områdene forvaltes slik at i verneverdiene ikke blir 
forringet. Viser til aktsomhetsplikten i naturmangfoldlo-
ven.  

§ 00 Randso-
ner 

KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  
 

7.  182 Kystverket Reg mynd Kommuneplanens arealdel viser sjøarealene med formål 
småbåthavn og friluftsområde. Det er ikke bestemmelser 
til disse arealformålene.  

§ 00 Sjøarea-
ler 

Båthavn faller inn under krav til reguleringsplan. I en slik pro-
sess må det foretas utredninger, og tas stilling til miljøhen-
syn, naturtyper osv. Det anses dermed mer hensiktsmessig å 
ta mer detaljer til slik bruk i en reguleringsplan.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

8.  182 Kystverket Reg mynd Det er viktig at kommunens planlegging tar hensyn til sik-
kerhet og framkommelighet i farvann og at arealbruk på 
land og i sjø ses i sammenheng. Det påpekes at det er kon-
fliktfylt å lokalisere aktiviteter som bading og vannsport 
tett på båtplasser og båttrafikk. Det vises til ulike veiled-
ninger.  

§ 00 Sjøarea-
ler 

KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

9.  182 Kystverket Reg mynd Det anbefales at det legges til rette for å samle ledninger 
og kabler i egne traseer på sjøbunnen og å unngå unød-
vendig beslag av sjøbunnen. 

§ 00 Sjøarea-
ler 

 KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering. 

10.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd Det anbefales at det innarbeides en planbestemmelse om 
at videre plan- og byggesaksbehandling må gjøre rede for 
hvordan nye tiltak og inngrep kan påvirke miljøtilstanden 
til en vannforekomst og at dette må veies opp mot miljø-
målet til vannforekomsten.  

§ 00 Vann-
forekomst 

Sikring av miljøtilstanden til en vannforekomst ivaretas blant 
annet av § 9.3 Byggegrenser mot vassdrag, §7.1 Vann og av-
løp og § 7.2 Overvann, bekker og flom. Dette er også ivare-
tatt etter annet lovverk (bla. Vannforskriften, lover og regler 
som NVE forvalter).  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  
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a.  Doknr 
p360 

Hørings- 
instans 

Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelser  
§ 

KDs vurdering og anbefaling 

11.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 1.4 Presisering av antall boenheter (juridisk vurdering) 
Kommunen bes vurdere nærmere om slike endringer helst 
bør gjøres ved endring av reguleringsplan etter pbl. § 12-
14, framfor presisering i kommuneplan.  

§ 01.4 Presi-
sering av an-
tall boenheter 

§ 1.4 er tatt ut  da det dekkes av § 1 18.5 og 19.2 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning? 

12.  167 
 

Viken fylkeskom-
mune (arealdel) 

Reg mynd §2 Folkehelse 
Retningslinje punkt 2 i §2  har gode formuleringer, men 
bør også henvise til enhver tids gjeldende forskrift.  

§ 02 Folke-
helse 

Det ikke anledning til å gi planbestemmelser om saksbe-
handling eller planprosess, jfr. veileder til kommuneplanen 
arealdel kapt. 4.4.7. 
KDs anbefaling: Tas til orientering.   

13.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 2 Folkehelse 
Det kommer ikke fram noe om kriminalitetsforebyggende 
tiltak i planen, jfr. pbl §  3-1 bokstav f.  

§ 02 Folke-
helse  

Det legges inn noe tekst om dette kommuneplanens sam-
funnsdel kapt.3 Oppvekst og opplæring.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

14.  167 Viken fylkeskom-
mune - innsi-
gelse 

Reg mynd Tillegg til § 3.4 Kulturbygg, idrettsanlegg, offentlig byg-
ninger og kulturminner, andre ledd:  
«Ved istandsetting av kulturminner som er tilgjengelig for 
publikum, skal kravene til universell utforming dekkes i 
den grad det er mulig ut fra formålet med vernet.» 
«For fredede bygninger og anlegg avgjør kulturminnemyn-
digheten saken, ref. kulturminnelovens § 8 og 15a.» 

§ 03.4 § 3.4 får følgende tilføyelser: (.. i den grad det er mulig) uten 
å forringe verneverdien.  
Det er ikke anledning til å gi bestemmelser om saksbehand-
ling eller planprosess. Teksten «For fredede bygninger og an-
legg avgjør kulturminnemyndigheten saken, ref. kulturmin-
nelovens § 8 og 15a.» tas derfor inn i planbeskrivelsen. 
Jfr. vedtak i sak 22/009030-1. 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.   

15.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 4.1 Krav om reguleringsplan 
Det er uklart hva som menes med "lagring av større meng-
der snø". Det bør presiseres.  

§ 04.1 Krav 
om regule-
ringsplan 

§ 4.1 siste setning endres til «Det gjelder også for områder  
der det skal deponeres snø.» 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

16.     Administrativt innspill § 04.2 Unntak 
fra plankrav 

§ 4.2 endres til: f. Rivning og gjenoppbygging av bygninger 
og konstruksjoner bygget etter 1950 eller som ikke har kul-
turhistorisk verdi (jf. § 17). 

17.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 6.1 Skolekapasitet 
Det kan stilles spørsmål ved når "tilstrekkelig skolekapasi-
tet" anses oppfylt. Det bør presiseres. Uten presisering blir 
bestemmelsen uforutsigbar og vanskelig å praktisere.  

§ 06.1 Skole-
kapasitet 

§ 6.1 Skolekapasitet endres til «Før det gis igangsettingstilla-
telse ved utbygging av nye boligfelt med flere enn 10 boen-
heter er tilstrekkelig skolekapasitet etablert.» 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  
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a.  Doknr 
p360 

Hørings- 
instans 

Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelser  
§ 

KDs vurdering og anbefaling 

18.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 7.1 Vann og avløp 
Det er viktig at det i planbestemmelsen for avløp er fore-
slått et rekkefølgekrav om at nødvendig teknisk infrastruk-
tur skal opparbeides eller sikres opparbeidet før igangset-
tingstillatelse gis for ny bebyggelse - her forstått som om 
at avløpsanleggene er i tråd med forurensingsregelverket.  

§ 07.1 Vann 
og avløp 

Dekkes tilstrekkelig i § 6.3.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

19.  18 NVE  Reg mynd § 7.2 Overvann, bekker og flom 
Det gis følgende anbefalinger:  
1. Bruk av tretrinnsstrategien for håndtering av overvann 

tas i bruk.  
2. Bruke hensynssoner eller arealformål til å markere area-

ler som egner seg til fordrøyning og trygg bortledning. 
Disse suppleres med bestemmelser og rekkefølgekrav.  

3. Kommuneplanen bør avklare hvilke vannmengder som 
skal tas hånd om i det enkelte byggeområde og hvilke 
vannmengder som kan ledes videre.  

4. Håndtering av overvann (urbanflom) skilles tydeligere 
fra håndtering av vassdragsflom i planbestemmelser, 
gjerne ved at de gis ulike planbestemmelser. 

§ 07.2 Over-
vann, bekker 
og flom 

Til punkt 1 og 2: Bestemmelsene endres som følger:  
 
a. Overvann, urbanflom 
Overvann skal håndteres lokalt og åpent. Tretrinnsstrategi 
for overvannshåndtering med klimapåslag på 50 % benyttes.  
Vannets naturlige kretsløp skal opprettholdes og naturens 
evne til selvrensing skal utnyttes. Det kan skje ved infiltra-
sjon og fordrøyning i grunnen, ved åpne vannveier, utslipp til 
resipient eller andre måter som utnytter vannet som ressurs. 
Bygninger og anlegg skal utformes og plasseres slik at natur-
lige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot flomska-
der oppnås. Det skal avsettes areal for nye flomveier som 
berører eksisterende flomveier.  
I reguleringsplaner og byggesøknader skal det redegjøres for 
dette: 
• Identifisering og sikring av arealer for overvannshåndte-

ring.  
• Hvordan håndteringen av overvann og flomveier er løst.  
• Blågrønnstruktur som vannspeil, regnbed, vegetasjon, 

parkanlegg o.l. (jf § 14.6).  
I reguleringsplaner og byggesøknader skal det utføres ROS-
analyse som redegjør for at avrenningen og avrenningshas-
tigheten ikke øker som følge av tiltaket.  
 
b. Bekker og flom 
Eksisterende bekkeløp skal holdes åpne, og ved utarbeidelse 
av nye reguleringsplaner skal gjenåpning av lukkede bekke-
løp vurderes.  
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a.  Doknr 
p360 

Hørings- 
instans 

Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelser  
§ 

KDs vurdering og anbefaling 

I reguleringsplaner og byggesøknader der gjenåpning av luk-
kede bekker er aktuelt skal det redegjøres for dette: 
• Konsekvensene ved gjenåpningen av lukkede bekker.  
• Utforming og gjennomføring av sikringstiltak for omkring-

liggende arealer, bygninger og annen infrastruktur.  
 

2. Tas i reguleringsplaner.  
3. Dette avklares av kommunalteknikk i reguleringsplan/byg-

gesak og ut fra kommunens VA-norm og overvannsnorm. 
 

KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  
 

20.  137 Ås SV Pol. § 7.2 Overvann, bekker og flom  
Kommunedirektøren bes innarbeide  
1. ambisiøse mål for naturnøytralitet og  
2. blå-grønne strukturer i bestemmelsene 

§ 07.2 Over-
vann, bekker 
og flom 
 

1. Mål for arealnøytralitet tas inn i kommuneplanens sam-
funnsdel.  

KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  
2. Blå-grønne strukturer dekkes tilstrekkelig i §7.2. 
KDs anbefaling: Tas til orientering.  

21.  10 NMBU/master 
urbant landbruk 

NMBU § 7.3 Avfallshåndtering:  
1. Avfallshåndtering skal fortrinnsvis skje ved nedgravde 

løsninger ved større utbygginger.  
2. Mulighetene for å håndtere deler av plante- og matav-

fallet lokalt skal vurderes. 

§ 07.3 Avfalls-
håndtering 

1. Dekkes av § 7.3 Avfallshåndtering.  
2. Følges evt. opp i Follo Rens strategi, jfr. KPS kapittel 8, mål 

21.  
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  
 

22.  90 ELVIA AS   § 7-5 Nettstasjoner  
Nettstasjoner 
•  tillates oppført i forbindelse med fremføring av strøm til 
eksisterende og godkjent bebyggelse i LNF-områder, samt i 
areal regulert til utbyggingsformål. 
• kan tillates oppført utenfor regulerte byggegrenser. 
• kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad. 
• tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrense 

§ 07.5 Nett-
stasjoner 

§ 7.5 endres til:  
Nettstasjoner 

 tillates oppført ved fremføring av strøm til eksisterende og 
godkjent bebyggelse i LNF-områder, og i areal avsatt til 
bebyggelse. 

 kan tillates oppført utenfor regulerte byggegrenser. 

 kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad. 

 tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrense 
Byggegrensen rundt nettstasjoner er 5 meter. 
 
Følgende tekst legges inn i planbeskrivelsen til kulepunkt 2: 
Tillatelse til nettstasjon i byggegrense for veg gis av vegmyn-
digheten i alle tilfeller jf. veglova § 30. Derfor ikke nødvendig 
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a.  Doknr 
p360 

Hørings- 
instans 

Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelser  
§ 

KDs vurdering og anbefaling 

regulere særskilt unntak når “kan” tas inn. Utenfor bygge-
grense opp til kommunen, ref. “kan”. 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  
 

23.  167 
VFK 

Viken fylkeskom-
mune (arealdel) 

Reg mynd § 7.5 Nettstasjoner 
Bestemmelsen § 7.5 om nettstasjoner må endres på grunn 
av at det står at nettstasjoner tillates oppført også utenfor 
regulert byggegrenser. Det må tilføyes en setning om at 
dette ikke gjelder byggegrenser mot fylkesvei. 

§ 07.5 Nett-
stasjoner 

Tillatelse til nettstasjon i byggegrense for veg gis av vegmyn-
digheten i alle tilfeller jf. veglova § 30. Det er derfor ikke 
nødvendig med et eget punkt om at dette ikke gjelder 
byggegrense mot fylkesvei.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

24.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 7.5 Nettstasjoner 
Dette er en bestemmelse om LNF-spredt utbygging. Se inn-
spill til bestemmelser om LNF-formål.  

§ 07.5 Nett-
stasjoner 

Er korrigert i tråd med uttalelse fra ELVIA og § 24.2 er endret 
i tråd med statsforvalterens juridiske vurdering.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

25.  119 Studentsamskip-
naden i Ås 

Org § 8 Parkering (..) 
I forslag er det lagt opp til særskilt grense for antall parke-
ringsplasser for studentboliger vs annen blokkbebyggelse, 
begrenset til 10% ift. antall hybelenheter. Dette tilsvarer 
parkeringsdekningen ved de nye studentboligene i Skog-
veien. Her er det stor mangel på p-plasser. 10% parkerings-
dekning er for lite. Det bes om at den endres til 20%. 

§ 08 Parkering 
(..) 

ARVE 
Parkering skal avklares i reguleringsplan, og kommunepla-
nens retningslinjer legges til grunn.  
En økning av parkeringsdekning til 0,2 plasser pr. hybelenhet 
har ikke tilbakevirkende kraft i vedtatte reguleringsplaner.   
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

26.  120 Studenttingets 
arbeidsutvalg 
NMBU 

Org §8: Parkering (..)  
Dekningsgraden for parkering i Skogveien er for lav. Den 
bør settes til 0,2 slik at det ikke gjøres forskjell på studen-
ter og andre innbyggere.  

§ 08 Parkering 
(..) 

ARVE 
Parkering skal avklares i reguleringsplan, og kommunepla-
nens retningslinjer legges til grunn.  
En økning av parkeringsdekning til 0,2 plasser pr. hybelenhet 
har ikke tilbakevirkende kraft i vedtatte reguleringsplaner.   
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering. 

27.  118 Urba AS for 
REMA etablering 
Oslo/Østlandet 
AS 

Priv § 8 Parkering 
Bestemmelser for parkeringsdekning må reflektere ønsket 
formål på tomten. Dagligvarehandel krever en viss omset-
ning for å være lønnsom. Omsetningen står alltid i forhold 
til antall p-plasser ved butikken. Tillat antall parkerings-
plasser for en eiendom avsatt til detaljhandel bør derfor 

§ 08 Parkering 
(..) 

Parkeringsdekning er et trafikkbegrensende virkemiddel som 
må ses i sammenheng med arealstrategiene i kommunepla-
nens arealdel. § 8 Parkering må ses i sammenheng med § 
21.1 Detaljhandel. I henhold til § 21.1 skal detaljhandel loka-
liseres der det er god tilgang til kollektivtilbud, og der det er 
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a.  Doknr 
p360 

Hørings- 
instans 

Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelser  
§ 

KDs vurdering og anbefaling 

dokumenteres i hvert enkelt tilfelle. Plassering av tomten, 
størrelsen på bygget og typen handel vil avgjøre om tilta-
ket genererer biltrafikk eller ikke. For noen tomter regulert 
til dagligvarehandel ser vi at for få parkeringsplasser kan 
øke trafikkbelastningen i nærområdet, stikk i strid med 
kommuneplanens intensjoner. Dette er uheldig. Parke-
ringsdekningen for hver tomt og hvert formål må derfor 
fastsettes individuelt i reguleringsplaner og ikke generelt i 
kommuneplanen. En god løsning kan være å fastsette tillat 
antall parkeringsplasser som en generell parkeringsnorm, 
der hensikten er å redusere trafikkarbeid, bilbruk, sikre 
ønsket senterutvikling og redusert klimagassutslipp. Med 
denne løsningen kan vi utvikle reguleringsplaner for daglig-
varehandel i Ås kommunen som oppfyller normens hen-
sikt, uten at vi samtidig lager en plan som strider med 
kommuneplanens bestemmelser for antall parkeringsplas-
ser. Slik kan vi oppnå et godt tjenestetilbud 
og dagligvarehandel i Ås kommunen, og samtidig unngå 
mange dispensasjonssøknader i byggesak. 

mange innbyggere som har gang- og sykkelavstand til detalj-
handelen. 
Nærbutikker med dagligvareprofil og et areal på inntil 1250 
m2 BRA kan etableres i tilknytning til boligområder eller 
kombinerte bolig/forretningsområder med god kollektivdek-
ning på Solberg, Nordby, Vinterbro/Sjøskogen samt utenfor 
utbyggingsgrensen til Ås sentralområde. 
 
§ 8 Parkering er endret til at parkering skal avklares i regule-
ringsplaner, og kommuneplanens retningslinjer legges til 
grunn. I byggesaker hvor parkering ikke er avklart i regule-
ringsplan, legges retningslinjene legges til grunn for vurde-
ring av parkeringsdekning. Her er parkeringsnormen satt til 
maks 0,7 i Sone 1, maks 1 i Sone 2 og 3.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

28.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 8.1 Parkering 
Maksimumkrav til parkering er i realiteten ikke et krav om 
parkering. Man kan etter bestemmelsen velge å ikke ha 
parkeringsplasser i og med det står minimum. Men det er 
muligens hovedhensikten ved å velge krav om maks antall 
parkeringsplasser.  

§ 08.1 Parke-
ring 

§ 8 Parkering er endret til at parkering skal avklares i regule-
ringsplaner, med retningslinjer som skal gjelde i byggesaker 
hvor parkering ikke er avklart i reguleringsplan. Her er mini-
mumsnorm for parkering inkludert. Den utgjør 30% av mak-
simumsnormen.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

29.  145 Ruter AS Reg mynd §8.2 Framkommelighet 
1. Det bør komme fram hva som menes med hovedruter. 
2. Kollektivtransport bør nevnes i planbeskrivelsen kapt. 

4.5.2 
 

§ 08.2 Frem-
kommelighet 

§8.2 2.ledd: Siste del av setningen – på alle hovedruter – 
sløyfes og kollektivtransport tas inn i planbeskrivelsen. 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.   
 

30.   Administrativt 
innspill 

 § 9.1 Byggegrense mot vei 
I planbeskrivelsen punkt 4.6.1 om forslag til bestemmelser 
§ 9.1 står det at det ikke har rettslig betydning om bygge-
grense fastsettes i veiloven og jernbaneloven eller i kom-

§ 09.1 Bygge-
grense mot 
vei 
Planbeskrivel-
sen 

Det vises til veglova § 29 og jernbaneloven § 10 og setningen 
“Det vil derfor ikke ha noe rettslig betydning å ha dem med i 
planbestemmelsene” i planbeskrivelsen punkt 4.6.1 fjernes.  
 
KDs anbefaling: Administrativt innspill tas til etterretning.  
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Høringsuttalelse Uttalelser  
§ 
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muneplanens arealdel. Dette medfører ikke riktighet. Der-
som kommunen fastsetter byggegrense langs vei i plan går 
denne foran byggegrense i veiloven også hvis byggegrensa 
fastsettes til det samme som loven bestemmer, og det vil 
være kommunen som da har myndighet til å gi eventuelle 
dispensasjoner. 

  

31.  167 Viken fylkeskom-
mune 

Reg mynd Bestemmelse § 9.1 om byggegrense bør ikke vise til ram-
meplan for avkjørsler, men til de ulike hensynssonene 
langs fylkesveinettet, jfr. 26.2. Hvilken avstandsgrense som 
gjelder for den enkelte fylkesvei i kommunen kan gjerne 
settes opp i en tabell i bestemmelsen, jfr. § 9.2. 

§ 9.1 Bygge-
grense mot 
vei 

§ 9.1 Byggegrenser mot vei erstattes med følgende tekst og 
tabell: Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innen an-
gitte byggegrenser langs offentlig vei med mindre annet er 
oppgitt for sikringssoner (§ 26.2) eller fastsatt i regulerings-
plan.  
 

Veitype Byggegrense  
(meter) 

E6 og E18 100 

Fylkesvei 152, 154 og 156 50 

Øvrige fylkesveier, fylkesvei 
1020, 1358, 1360, 1364, 1365, 
1366, 1378, 1381, 1382, 1383, 
1384, 1385, 1386 og 1388 

20 

Kommunale veier 15 

Fortau, gangveier, sykkelveier 15 

 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

32.  167 
VFK 

Viken fylkeskom-
mune (arealdel) 

Reg mynd § 9.2 Holdningsklasser for avkjørsler 
I bestemmelsen § 9.2 kommer det ikke tydelig fram hvilken 
holdningsklasse som gjelder for den enkelte fylkesvei i 
kommunen. VFK mener bestemmelsen må utfylles, gjerne 
med en tabell, med oversikt over offentlige veier. Viken 
fylkeskommune ved Samferdsel kan eventuelt bidra med å 
sette opp en slik oversikt for fylkesveiene. 
 
Bestemmelse § 9.1 om byggegrense bør ikke vise til ram-
meplan for avkjørsler, men til de ulike hensynssonene 
langs fylkesveinettet.  
 

§ 09.1 Bygge-
grense mot 
vei   
09.2 Hold-
ningsklasser 
for avkjørsler 

Det er lagt inn en tabell som viser hvilke veier som hører til 
hvilke holdningsklasser.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.   
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33.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 9.3 Byggegrense mot vassdrag 
Bestemmelser i §9.3 kan tolkes som en innstramming sam-
menlignet med lovgivers intensjoner og bør justeres.  

§ 09.3 Bygge-
grense mot 
vassdrag 

Endringen er en oppmykning og tydeliggjøring ift gjeldende 
bestemmelser.  
KDs anbefaling: Uttalelsen tas delvis til etterretning.  

34.  114 Ås Landbrukslag Org § 9.3. Byggegrenser mot vassdrag 
Her er vist ulike byggegrenser langs vassdrag i kommunen, 
både 50 og 100 meter. Vi har liten oversikt om gårdsbruk i 
kommunen vil bli berørt av dette. Vi ber om at dersom det 
eventuelt skulle ligge gårdsbruk nærmere vassdrag enn 
disse meterne tilsier, at det ikke må få uheldige følger for 
berørte grunneiere. 

§ 09.3 Bygge-
grense mot 
vassdrag 

I bestemmelsen § 9.3 bokstav i er det lagt til grunn at andre 
nødvendige tiltak i landbruket kan tillates etter en konkret 
vurdering. Hva som anses som et nødvendig tiltak i landbru-
ket vil ikke tolkes snevert, og alminnelige driftsbygninger vil 
som regel anses nødvendig.  
  
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

35.   Administrativt 
innspill 

 § 9.3 Byggegrense mot vassdrag, punkt e bør strykes.  
Det er viktig at riving ikke tillates i 100-meters sonen da 
det kan føre til at kulturminner rives. Det er ofte rester av 
kulturmiljø langs bekker og vassdrag. Det klan søkes om 
dispensasjon til riving.  
 

§ 9.3 Bygge-
grense mot 
vassdrag 

§ 9.3 Byggegrense mot vassdrag punkt e strykes.  
KDs anbefaling: Administrativt innspill tas til etterretning.  

36.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 09.4 Kantvegetasjon 
Manglende eller dårlig etablerte kantsoner karakteriseres 
flere vassdrag i jordbrukslandskapet i Ås. Vannressurslo-
vens §11 og Pbl §11-11 nr.5 gir kommunen mulighet til å 
fastsette bestemmelser for å sikre eller opprettholde kant-
vegetasjon langs vassdrag utover minimumskravet i vann-
ressursloven bl.a. ved å sette minimumsbredde på kantve-
getasjonen.  

§ 09.4 Kant 
vegetasjon 

Kantvegetasjon dekkes til en viss grad av § 16.1 Naturmang-
fold: Grønn infrastruktur som skoger, parker, parkbelter, le- 
og kantvegetasjon, åkerholmer og 100-meterskoger skal i 
størst mulig grad ivaretas. 
Det tas inn en ny bestemmelse, § 9.4 Kantvegetasjon: Sonen 
med kantvegetasjon på åtte meter mot vassdrag i landbruks-
, natur – og friluftsområdene skal bevares. Dette baserer seg 
på erfaringer fra Vestby kommune. 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning. 

37.  142 Olav Fjeld Krau-
gerud 

Priv § 10.1 Generelle regler 
Tillegg til retningslinje, i kursiv:  
Skilt og reklame virker ikke dominerende og er samme far-
getone som byggets uttrykk.  
Nye retningslinjer:  
1. Skilt og reklame som er lyssatt har en dus belysning 
2. Skilt eller reklame skal ikke ha en plassering, størrelse, 

§ 10.1 Gene-
relle regler 

Retningslinjene er i utgangspunktet detaljerte. Forslaget de-
taljerer retningslinjene ytterligere. Forslag til nye retningslin-
jer legges inn planbeskrivelsen som ytterligere veiledning.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas delvis til etterretning.  



11 
 

a.  Doknr 
p360 

Hørings- 
instans 

Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelser  
§ 

KDs vurdering og anbefaling 

lyssetting, fargebruk eller utforming ellers som vil bli et 
dominerende blikkfang  

3. Flere skilt på samme bygg skal samlokaliseres og sam-
ordnes i størrelse og form.  

4. Frittstående reklameskilt skal ikke være høyere enn 
maksimalt tillatt gesimshøyde på samme eiendom  

5. Frittstående reklameskilt skal ikke være lyssatt  
6. I åpne natur- og kulturlandskap og i parker og friområde, 

skal det ikke oppføres frittstående reklameskilt. 
7. Særskilt for digitale skilt/skjermer:  

a. Alle utvendige digitale skilt/skjermer skal godkjennes 
av kommunen.  
b. Lysstyrken skal justeres automatisk etter forholda ute.  
c. Hovedfargen til skjermbilde skal ha et dempa uttrykk. 
Det kan bare unntaksvis benytte kvit bakgrunn.  
d. Reklamen kan bestå av bilde og tekst, ikke film. Gjel-
der ikke for infoskjermer.  
e. Skjermbilde kan skiftes maksimalt 1 gong i timen. 
Gjelder ikke for infoskjermer.  
f. Det er bare mulighet til å ha en digital skjerm pr. fasa-
devegg 

38.  167 Viken fylkeskom-
mune 

Reg  
mynd 

Nyere skilt og reklame kan skjemme vernede kulturminner. 
Fylkeskommunen ber om at bestemmelsen får et tillegg 
om at «Kommunen kan i samråd med kulturminnemyndig-
heten i hvert enkelt tilfelle fastsette særskilte skiltregler 
for vernede bygninger og kulturmiljøer.».  

§ 10.1 Gene-
relle regler 

Det er ikke anledning til å gi bestemmelser om saksbehand-
ling eller planprosess.  Tekstforslag legges inn i planbeskri-
velsen. 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas delvis til etterretning.  

39.  90 ELVIA AS   § 11.3 Høyspent  
Forslag til endret bestemmelse: Elektromagnetiske felt: 
Høyspenningsanlegg generer elektromagnetiske felt. Der-
som ny bebyggelse og anlegg som er beregnet for person-
opphold foreslås plassert nært høyspenningsanlegg som 
kan medføre magnetfeltnivåer over 0,4 mikrotesla, skal 
det gjennomføres utredninger som skal gi grunnlag for å 
vurdere bebyggelsens og anleggets plassering, samt fore-
byggende tiltak for å redusere magnetfeltet, jf. Direktora-
tet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). 

§ 11.3 Høys-
pent 

ELVIAs forslag til bestemmelse er tilnærmet lik kommunens 
foreslåtte bestemmelse. ELVIAs forslag anses å være mer de-
taljert og teknisk og vil ikke endre selve innholdet i bestem-
melse.  
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  
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40.  120 Studenttingets 
arbeidsutvalg 
NMBU 

Org §11: Miljøkrav 
11.5: Endre ordlyden fra Fossilfrie- eller utslippsfrie bygg- 
og anleggsplasser bør vurderes til (..) skal i høyeste grad 
prioriteres.  

§ 11.5  Klima 
og energi 

«Høyeste grad prioriteres» åpner for vid tolkning. «Skal» kan 
ikke brukes i en retningslinje. «bør» slette fra §11.5, ret-
ningslinje og får følgende formulering: Fossilfri eller utslipps-
frie bygg og anleggsplasser vurderes.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas delvis til etterretning.  

41.  18 NVE  Reg mynd  § 12.1 Kvikkleire 
1. Det anbefales at § endres til: For alle planer og tiltak un-

der marin grense skal faren for områdeskred vurderes i 
henhold til krav i pbl § 28-1 og TEK17 § 7-3 med veiled-
ning, herunder NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred. 

§ 12.1 Kvikk-
leire 
Plankart 

§ 12.1 endres til: «For alle reguleringsplaner og byggesøkna-
der under marin grense skal faren for områdeskred vurde-
res.» Teksten «Faren for områdeskred vurderes i henhold til 
krav i pbl § 28-1 og TEK17 § 7-3 med veiledning, herunder 
NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred» erstat-
ter retningslinjen.  
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

42.  18 NVE  Reg mynd § 12.2 Flom  
1. Det anbefales at § endres til "For områder uten flom-

soneberegninger eller annen flomsonekartlegging, skal 
det i forbindelse med forslag til reguleringsplan og byg-
gesøknad nært vassdrag dokumenteres tilstrekkelelig 
sikkerhet mot flom og erosjon i henhold til krav i bygg-
teknisk forskrift (TEK 17) §7-2.  

2. Begrepet "Nært vassdrag" anbefales tydeliggjort.  

§ 12.2 Flom § 12.2 endres til «For områder uten flomsoneberegninger el-
ler annen flomsonekartlegging, skal det i forbindelse med 
forslag til reguleringsplan og byggesøknad dokumenteres til-
strekkelelig sikkerhet mot flom og erosjon. 
Teksten «Dokumentasjon av tilstrekkelelig sikkerhet mot 
flom og erosjon gjøres i henhold til krav i byggteknisk for-
skrift (TEK 17) §7-2 legges inn som retningslinje.» 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

43.  167 
VFK 

Viken fylkeskom-
mune (arealdel) 

Reg mynd § 13 Masseforvaltning 
Minimalisering og gjenbruk av overskuddsmasser bør nev-
nes i § 13 om masseforvaltning. Forslag til formulering: 
«Ved planlegging av utbygging etterstrebes en minimalise-
ring av overskuddsmasser. Muligheten for gjenbruk av 
masser skal utredes og vurderes.» 

§ 13 Masse-
forvaltning 

§13 korrigeres til:  
I reguleringsplan og byggesøknader skal det:  

- Redegjøres for hvordan det skal oppnås massebalanse.  

- Utredes for gjenbruk av masser. 

- Stilles krav om kvaliteten på tilførte masser.  
I reguleringsplaner og byggesøknader som tillater omdispo-
nering av dyrka og dyrkbar jord, skal det utarbeides matjord-
plan.  
Det skal ikke dumpes snø i vassdrag og overvannssystemer.  
 
Tekst i planbeskrivelsen korrigeres til:  

 Definisjon av massebalanse, gjenbruk av masser og kvali-
tet på tilførte masser.  
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 Matjordplanen skal sikre at matjordlaget brukes til mat-
produksjon på oppfyllingsområde for ny dyrka jord eller 
forbedring av dyrka og dyrkbar jord.  

 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

44.  114 Ås Landbrukslag Org § 13 Masseforvaltning 
Dette er et nytt og svært viktig punkt i planen. Det bør 
også gjøres gjeldende for matjord på dyrkbar jord. (f. eks. 
skogsmark med god matjord). Overskudd av løsmasser i ut-
byggingsprosjekter er en utfordring. En grundig kartlegging 
av mulige deponier i LNF områder bør gjennomføres. Dette 
kan også i noen tilfeller være fordelaktig for jordbruksom-
råder (terrengutforming). Det forutsetter en forsvarlig 
håndtering av eksisterende matjord på områdene. 

§ 13 Masse-
forvaltning 

KDs anbefaling: Se over.  

45.  10 NMBU/master 
urbant landbruk 

NMBU § 14.1 Utforming, plassering og kvaliteter 
Naturlig vegetasjon og terreng skal sikres som en del av 
anlegget. Hvis dette ikke er mulig eller tilstrekkelig, skal 
grønne tak og vegger eller vegeterte bakkearealer etable-
res for å sikre best mulig mikroklima. 

§ 14.1 Utfor-
ming (..) 

Dekkes tilstrekkelig i § 16 og via kvalitetsprogrammet for 
områdereguleringsplanen for Ås sentralområde.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  
 

46.   Administrativt 
innspill 

 § 14.1 Utforming, plassering og kvaliteter 
Bedre språk. 

§ 14.1 Utfor-
ming (..) 

§ 14.1 endres til:  
Områdene må være egnet til variert lek og bruk gjennom 
ulike årstider og skal planlegges slik at barn, unge, voksne og 
eldre med ulike behov kan fungere sammen mennesker i alle 
aldre med ulike behov kan bruke områdene. 
 
KDs anbefaling: Administrativt innspill tas til etterretning. 

47.   Administrativt 
innspill 

 § 15.1 Estetiske krav 
Bedre språk 

§ 15.1 Este-
tiske krav 

§ 15.1 endres til:  
Bebyggelse og anlegg skal utformes i samspill med omgivel-
sene, som sentrumsstruktur eller annen bebyggelsesstruk-
tur, eksiterende omkringliggende bebyggelse, landskap, ter-
reng, vegetasjon, kultur- og naturmiljø, naturmangfold og 
blågrønn struktur. 
 
KDs anbefaling: Administrativt innspill tas til etterretning.  
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48.   Administrativt 
innspill 

 § 15.2 Terrengtilpasning 
Bedre språk.  

§ 15.2 Ter-
rengtilpasning 

§ 15.2 endres til: Utforming og plassering av ny bebyggelse 
skal være tilpasset terrenget, nødvendig uttak og forflytting 
av masser minimeres slik at eksisterende terreng og vegeta-
sjon ivaretas. 
 
KDs anbefaling: Administrativt innspill tas til etterretning. 

49.   Administrativt 
innspill 

 § 16.1 Landskap § 16.1 Land-
skap 

§ 16.1 endres til: Grønn infrastruktur som skoger, parker (..) 
skal ivaretas.  
 
KDs anbefaling: Administrativt innspill tas til etterretning. 

50.   Administrativt 
innspill 

 § 16.2 Landskap 
Bedre språk. 

§ 16.2 Land-
skap 

§ 16.2 endres til Horisontlinjer som åsprofiler (..) 
 
KDs anbefaling: Administrativt innspill tas til etterretning. 

51.   Administrativt 
innspill 

 § 16.3 Naturtyper og arter 
Bedre språk.  

§ 16.3 Natur-
typer og arter 

§ 16.3 endres til: Naturtyper og arter og deres økologiske 
funksjonsområder, skal ivaretas og forvaltes slik at kvaliteten 
styrkes og bevares.  
 
KDs anbefaling: Administrativt innspill tas til etterretning. 

52.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 16.5 Store trær  
Denne bestemmelsen samsvarer i stor grad med Småhus-
planen for Oslo kommune § 6.7. KMD har lagt til grunn at 
denne bestemmelsen oppstiller et forbud mot trefelling. 
Dette må behandles som byggesøknad eller dispensasjons-
søknad. Det er ikke gitt at foreslått bestemmelse i Ås kom-
mune kan leses som forbud mot trefelling. Dersom det er 
tilfelle, bør det komme tydeligere fram.  

§ 16.5 Store 
trær 

 Første avsnitt, andre setning endres til: Med store trær 
menes trær med diameter 40 cm målt i brysthøyde. (I tråd 
med Artsdatabankens definisjon) 

 Første avsnitt, ny tredje setning: Unntak fra trevernet kan 
gis i forbindelse med tillatelse til tiltak. For øvrig gjelder 
pbl. kapittel 19. 

 16.5 tredje avsnitt, ny første setning: I reguleringsplan skal 
trær som skal bevares, merkes på plankartet.  
 

KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

53.  167 
VFK 

Viken fylkeskom-
mune (arealdel) 

Reg mynd § 17.1 Planlegging og utbygging 
1. Det bør utformes bestemmelser som sikrer gode over-

sendelsesrutiner til fylkeskommunen som også omfatter 
mindre tiltak som ikke krever dispensasjon fra kommu-
neplanen eller utløser krav om regulering. Det anbefales 
at planbestemmelsen §17.1 Planlegging og utbygging 
(kulturminner) får følgende tillegg: «For å ivareta hittil 

§ 17.1 Plan-
legging og ut-
bygging 

1. Det er ikke anledning til å gi kommuneplanbestemmelser 
om saksbehandling eller planprosess, jfr. veileder til kom-
muneplanen arealdel kapt. 4.4.7. Forslag fra fylkeskom-
munen kan legges inn i planbeskrivelsen. 

 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas delvis til etterretning. 
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ikke kjente automatisk fredete kulturminner skal alle 
planer og tiltak som kan virke inn på så vel kjente som 
ukjente automatisk fredete kulturminner legges frem for 
kulturminnemyndigheten til uttalelse. Dersom kultur-
minnemyndigheten nylig har uttalt seg til gjeldende re-
guleringsplan, ansees dette som avklart. Fylkeskommu-
nen mener en slik tekst dekker tiltak som nevnt under 
planbestemmelsene § 4.2 Unntak fra plankrav, §. 7.5 
Nettstasjoner og tiltak nevnt i §24 Landbruks-, natur- og 
friluftsområder.  

2. Saksbehandlingsrutiner knyttet til kulturminner kan 
gjerne utdypes og eksemplifiseres i den pågående rulle-
ringen av kommunens kulturminneplan. 

2. KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  
  

54.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 17.2 Riving og endring  
Det er oppstilt en del retningslinjer til denne bestemmel-
sen. Det stilles likevel spørsmål ved om den er klar og enty-
dig. Den er lite forutsigbar. Det bes om at denne bestem-
melsen vurderes nærmere.   

§ 17.2 Riving 
og endring 

§ 17.2, ny tekst etter komma.  
 
Rekkefølgen på retningslinjene endres til følgende: 
1. For bygninger før 1950 (..) 
2. Det legges særlig vekt på (..) 
3. Bygninger som framstår (..) 
4. Bygninger tekniske tilstand (..) 
5. Ved endring av eksisterende (..) 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  
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55.  114 Ås Landbrukslag Org § 17.2 Riving og endring 
I retningslinjene er listet opp bl.a. bygninger som er eldre 
enn 100 år, bygninger som fremstår som uendret eller med 
stor andel av originale elementer, og for bygninger som er 
fra før 1950 gjøres det en vurdering av byggets og byg-
ningsmiljøets kulturhistoriske verdi. Rundt på norske 
gårdsbruk står det mange bygninger som i sin tid ble byg-
get for å være tilpasset en spesiell produksjon. Tidene har 
endret seg og gamle bygninger kan være vanskelig å til-
passe en moderne produksjon. Derfor er det ofte behov 
for å rive gamle driftsbygninger og sette opp nye. Land-
brukslaget vil påpeke at grunneier må stå fritt i å få rive 
gamle bygninger som ikke er i bruk lenger. Hvis de ikke ri-
ves, må de holdes ved like, noe som koster mye. Dessuten 
vil grunneier ofte trenge frigjorte areal til nye bygninger, 
for å unngå at det bygges på dyrket mark. 

§ 17.2 Riving 
og endring 

Retningslinjen «Bygninger som er eldre enn 100 år bør ikke 
rives eller endres» strykes.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  
 

56.  120 Studenttingets 
arbeidsutvalg 
NMBU 

Org §18 Boligbebyggelse 
Er positive til mikrohus, men er bekymret for at studen-
tene skal bli utnyttet. Det sosiale aspektet ved mikrohus 
bør derfor ses på.  
Antall mikrohus i planperioden bør økes til 20.  

§ 18 Boligbe-
byggelse 

Slik bestemmelsen er nå, åpnes det kun for 10 mikrohus. 
Dette er begrunnet med at kommunen har "et ønske om å 
ha kontroll på bygging av mikrohus i planperioden som et 
første forsøk som det kan hentes erfaringer fra", se planbe-
skrivelsen punkt 4.15.1. Som det også fremgår av planbeskri-
velsen er dette noe kommune-Norge har liten erfaring med, 
og man ønsker dermed å være “forsiktige” med antall mikro-
hus i denne “prøvingsfasen”. Det anses dermed ikke som 
ønskelig å øke antall mikrohus i kommuneplanen. Vedrø-
rende bemerkning om det sosiale aspektet ved mikrohus, vi-
ses det til at antallet som er foreslått i bestemmelsen er lite, 
og eventuelle negative sosiale konsekvenser anses begren-
set. 
  
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

57.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 18.2 Hybelifisering 
Retningslinjene er uklare. Eks. Hvilken betydning har det at 
du bor i boligene selv? Vektingen av retningslinjen bør 
framgå tydeligere.  

§ 18.2 Hybeli-
fisering 

Det må i retningslinjene til § 18.2 fremkomme hvordan ret-
ningslinjene vektlegges. Det må presisere i retningslinje bok-
stav a at dersom eier av boenheten selv bor i denne, anses 
ikke endringer som ombygging av boenheter til bofellesskap. 
Øvrige retningslinjene vektlegges der eier av boenheten ikke 
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KDs vurdering og anbefaling 

selv bor i denne.  
Retningslinjene presiseres med følgende:   
a. Dersom eier av boenheten selv bor i boenheten er det 

ikke tale om en ombygging av boenheter til bofellesskap.  
b. Dersom ombyggingen fører til at boenheten får en uhen-

siktsmessig planløsning i forhold til sin opprinnelige funk-
sjon, taler det for at det er en ombygging av boenheter til 
bofellesskap. 

c. Dersom eksisterende oppholdsrom erstattes med flere 
soverom taler det for at det er en ombygging til bofelles-
skap. 

 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

58.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 18.3 Mikrohus  
Det legges til grunn at kommunen med denne bestemmel-
sen mener å regulere minste størrelsen på bebyggelse når 
det gjelder flyttbare og faste oppførte mikrohus. Boliger 
opp til 30m2 er mikrohus og må forholde seg til § 18.3. Bo-
liger over 30m2 vil ikke anses som mikrohus og § 18.3 vil 
ikke komme til anvendelse.  

§ 18.3 Mikro-
hus 

Størrelsen på mikrohus er BRA eller BYA 30 m2, noe som in-
nebærer at størrelse over 30 m2 ikke omfattes av bestem-
melsen i § 18.3. BYA for mikrohus skal også medregnes i 
BYA. Dette kan legges inn i planbeskrivelsen.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

59.  70 Ås Miljøpartiet 
De Grønne 

Pol. § 18.3 Mikrohus  
Det opprettes en mikrohussone. Denne defineres som 2 
km gangavstand fra Ås stasjon og/eller 1 km gangavstand 
fra bussholdeplass ved Fv. 152. Innenfor denne sonen kan 
det settes opp fastmonterte og flyttbare mikrohus etter de 
regler som her foreslås. 

§ 18.3 Mikro-
hus 

Ved fastleggelsen av skolekretsene Åsgård, Brønnerud og 
Rustad er det lagt til grunn at det er gode kollektivforbindel-
ser og fult mulig å bruke sykkel og kollektivt.  
Store deler av Brønnerud skolekrets er avsatt til LNF A. Mik-
rohus kan kun tillates på eiendommer avsatt til boligformål. 
Det ser ut til at det er relativt få eiendommer som kan be-
bygges med mikrohus, og som ikke har 1 km til bussholde-
plass.  
For Rustad kan det se ut til å være noen områder der det er 
eiendommer avsatt til bolig som ikke har slik avstand til Ås 
stasjon eller bussholdeplass på fylkesvei 152 som foreslått i 
uttalelsen. Det bemerkes til dette at det på nåværende tids-
punkt kun er foreslått tillatt totalt 10 mikrohus i løpet av 
planperioden. Da antall mikrohus er begrenset og det ser ut 
til at det er relativt få eiendommer som ikke overholder av-
standskrav foreslått i uttalelsen, anses det ikke å være store 
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§ 
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forskjeller på foreslåtte mikrohussone og skolekretsene Ås-
gård, Rustad og Brønnerud. § 18.3 opprettholdes.  
 
KDs anbefaling: Uttalelse tas til orientering.  

60.  70 Ås Miljøpartiet 
De Grønne 

Pol. § 18.3 Mikrohus 
Flyttbare mikrohus: Lage en ordning slik at det i praksis gir 
20 flyttbare mikrohus stående hvert år. Det kan gis tilla-
telse til maksimalt ett mikrohus per bebygd tomt. Dette 
gjelder kun innenfor områder disponert til bolig og for kon-
sesjonspliktige bruk innenfor mikrohussonen. For mikro-
hus ved konsesjonspliktig bruk skal mikrohuset plasseres i 
tilknytning til eksisterende gårdsbebyggelse. Tillatelser til-
deles etter administrasjonens skjønnsmessige vurdering av 
om tomten egner seg. 

§ 18.3 Mikro-
hus 

Slik bestemmelsen er nå åpnes det kun 10 mikrohus. Dette 
er begrunnet med at kommunen har "et ønske om å ha kon-
troll på bygging av mikrohus i planperioden som et første 
forsøk som det kan hentes erfaringer fra", se planbeskrivel-
sen punkt 4.15.1. Som det også framgår av planbeskrivelsen 
er dette noe kommune-Norge har liten erfaring med, og 
man ønsker dermed å være “forsiktige” med antall mikrohus 
i denne “prøvingsfasen”. Det anses dermed som hensikts-
messig å begrense antall tillate mikrohus til kommunen har 
mer erfaring med dette. Det er dermed for detaljert å ha  
bestemmelser som skiller mellom fastmontert- og flyttbare 
mikrohus på nåværende tidspunkt.  
Antall mikrohus og krav bør dermed være lite.  Fradeling av 
eiendommer til mikrohus anses også som et steg som kan 
vurderes etter at kommunen har litt erfaring med mikrohus. 
 
KDs anbefaling: Uttalelse tas til orientering.  

61.  70 Ås Miljøpartiet 
De Grønne 

Pol. § 18.3 Mikrohus  
Kommuneplanen gir ikke alene tillatelse til å sette opp 
mikrohus, der dette er i strid med gjeldende regulerings-
plan. 

§ 18.3 Mikro-
hus 

Mikrohus er enebolig. Der det i reguleringsplan framkommer 
at det kun er tillatt med én enebolig pr. tomt vil det by på 
problemer med oppføring av et mikrohus på eiendommen. 
For oppføring av mikrohus i slike tilfeller, vil det dermed 
være nødvendig med dispensasjon.  
  
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  
 

62.  70 Ås Miljøpartiet 
De Grønne 

Pol. § 18.3 Mikrohus  
Det bør vurderes å utarbeides en kort veileder for søkna-
der om fradeling av tomter og tillatelse til oppføring/bebo-
else i mikrohus. 

§ 18.3 Mikro-
hus 

Per nå er det i bestemmelsene kun snakk om å tillate 10 mik-
rohus i løpet av planperioden.  Da antallet er såpass lite an-
ses det ikke på nåværende tidspunkt nødvendig å utarbeide 
en veileder. Bestemmelsen i § 18.3 anses å ha en del ret-
ningslinjer allerede. En veileder kan vurderes utarbeidet når 
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kommunen har med erfaring med dette. Dette vurderes uav-
hengig av kommuneplanen.  
 
KDs anbefaling: Uttalelse tas til orientering.   

63.  70 Ås Miljøpartiet 
De Grønne 

Pol. § 18.3 Mikrohus  
Det lempes på kravene til mikrohus etter SAK10 og TEK17 i 
tråd med regjeringens forslag til endringer i byggteknisk 
forskrift §§ 1-2, 1-3 og 12-7 og byggesaksforskriften §§ 3-1 
og 14-2 om mikrohus lagt ut på høring 9. juni 2021. Dette 
gjelder inntil Stortinget har fattet endelig vedtak av for-
skriftsendringer. De nye reglene erstatter da denne lem-
pelsen. 

§ 18.3 Mikro-
hus 

Det anses ikke hensiktsmessig å vise til tekniske krav i kom-
muneplanen. Dersom forskrifter endres vil planbestemmel-
sene utdaterte krav. Søknader skal behandles etter gjel-
dende forskrift på vedtakstidspunktet.  
 
KDs anbefaling: Uttalelse tas til orientering.  

64.  70 Ås Miljøpartiet 
De Grønne 

Pol. § 18.3 Mikrohus  
Et unntak fra dette er at makshøyden økes til 4,3 meter 

§ 18.3 Mikro-
hus 

Mikrohus skal ha god bokvalitet. Høyde på 4 meter kan føre 
til lite funksjonelle mikrohus særlig da de som regle har 
hems med seng. En økning til 4,3 meter kan være hensikts-
messig for å skape gode boliger. En økning på 30 cm er lite, 
men kan utgjøre en forskjell når det kommer til bokvalitet.  
Det bemerkes at det er kommet merknader til direktoratets 
forskriftsforslag  vedrørende høyde. Merknaden går ut på at 
høyde på 4 meter kan være for lite.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

65.  70 Ås Miljøpartiet 
De Grønne 

Pol. § 18.3 Mikrohus  
Løsning for vann og avløp må godkjennes i hvert enkelt til-
felle. 

§ 18.3 Mikro-
hus 

Vann og avløp skal følge alt av gjeldende forskrifter, dvs. At 
mikrohus skal kobles til vann- og avløp.  
Viser til dokument "Kommentarer til bestemmelsene etter 
behandling i formannskapet 25/8-21 v/kommunedirektø-
ren": "Krav om tilkobling til vann- og avløp vil gjelde fullt ut. 
Det er fordi det er en helårs boenhet og de kan ikke stilles 
andre krav til den enn andre boenheter. Det er av hensyn til 
ytre miljø, beboere og naboer." 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  
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66.  70 Ås Miljøpartiet 
De Grønne 

Pol. § 18.3 Mikrohus  
Stiller seg positive til mindre ansamlinger av mikrohus in-
nenfor områder disponert til bolig/sentrumsformål. Til 
dette bør det stilles krav om enkel reguleringsplan for mid-
lertidige hus, eventuelt en mer omfattende regulerings-
plan dersom de skal være fastmonterte. 

§ 18.3 Mikro-
hus 

Det presiseres at dette er en prøvefase for mikrohus i kom-
munen. Krav til reguleringsplan anses dermed som et neste 
skritt etter at kommunen har fått erfaringer med boligtypen.  
 
KDs anbefaling: Uttalelse tas til orientering.  

67.  70 Ås Miljøpartiet 
De Grønne 

Pol. § 18.3 Mikrohus 
Fastmonterte mikrohus: Administrativt tillate 10 fastmon-
terte mikrohus i planperioden, men kun på egne tomter in-
nenfor områder disponert til bolig innen mikrohus-sonen. 
Administrativt tillate fradeling av inntil 10 tomter mellom 
250 og 350 kvm i planperiode dersom tomten egner seg til 
opprettelse av mikrohus. Innføre boplikt på de fastmon-
terte mikrohusene. Krav om sykkelparkering for fastmon-
terte mikrohus. 

§ 18.3 Mikro-
hus 

Slik bestemmelsen er nå åpnes det kun for 10 mikrohus. 
Dette er begrunnet med at kommunen har "et ønske om å 
ha kontroll på bygging av mikrohus i planperioden som et 
første forsøk som det kan hentes erfaringer fra", se planbe-
skrivelsen punkt 4.15.1. Som det også fremgår av planbeskri-
velsen er dette noe kommune-Norge har liten erfaring med, 
og man ønsker dermed å være “forsiktige” med antall mikro-
hus i denne “prøvingsfasen”. Det anses dermed ikke som 
ønskelig å øke antall mikrohus i kommuneplanen. Fradeling 
av eiendommer til mikrohus anses også av kommunen som 
et steg som kan vurderes etter at kommunen har litt erfaring 
med mikrohus.  
 
KDs anbefaling: Uttalelse tas til orientering.  

68.  167 Viken fykeskom-
mune 

 § 18.3 Mikrohus 
Mikrohus er en ny bygningstype i Norge. Etter fylkeskom-
munens mening får ofte mikrohus en aparte utforming i 
forhold til «vanlige» hus. De kan derfor fremstå som frem-
medelementer i et (vernet) kulturlandskap og det bes der-
for om at «Brønnerud» fjernes fra bestemmelsens andre 
ledd, i det minste for denne planperioden. Saken kan evt. 
vurderes på nytt når man har fått mer erfaring med bolig-
typen. 

§ 18.3 Mikro-
hus 

Mikrohus begrenses til østsiden av E6 Korsegården i Brønne-
rud skolekrets i denne planperioden.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  
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69.  115 Arkitektene 
Fosse og Aasen 
AS for Attivoi 
Bolig Brekke-
veien AS 

Priv §18.4 Boligprogrammet 
Hvis denne formuleringen blir stående, vil det få som kon-
sekvens at felt BS9 ikke kan utvikles i tråd med område-
reguleringsplanen for Ås sentralområde.  
Forslag:  
Boligprogrammet må revideres slik at det harmonerer med 
vedtatt områdeplan. Antall boliger på felt BS9 må oppjus-
teres til anslagsvis 120 stk. som vil være mer i tråd med 
angitt arealformål og utnyttelsesgrad i områdeplanen. 120 
boliger gir en anslått boligandel på (65 m2 x 120 x 100) / 9 
000 m2 = 87%. Antallet harmonerer med §4.2 i områdepla-
nen som angir at: "Første etasjer i bebyggelsen skal benyt-
tes til publikumsrettet virksomhet, primært forretninger, i 
omfang som skal fastsettes i detaljplan." Boligprogrammet 
kan eventuelt gjøres veiledende og ikke bindende. 

§ 18.4 Bolig-
programmet 

§ 18.4 endres til:  
Det skal fastsettes boligantall i reguleringsplaner.  
Retningslinje til § 18.4:  
Boligprogrammet angir fordeling av boligantall i byggeområ-
dene. Boligprogrammet legges til grunn for vurdering av bo-
ligantall i reguleringsplanene.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

70.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 
(SOA) 

Reg mynd §18.4 Boligprogrammet 
Det bemerkes at kommunen gjennom bestemmelsen 
§18.4 gir juridisk virkning til kommunens boligprogram. 
Dette betyr at det er boligprogrammet som bl.a. begrenser 
antallet boliger som kan bygges innenfor de ulike områ-
dene avsatt til boliger. Det bes om at kommunen spesifise-
rer denne bestemmelsen. Boligprogrammet bør dateres 
med en henvisning til bestemmelsene. Det bør også legges 
ved planbestemmelsene i og med det gis juridisk virkning.  

§ 18.4 Bolig-
programmet 

KDs anbefaling: Som over.  

71.  146 Vinkl AS/Aske-
haug Eiendom 
AS 

Priv § 18.4 Boligprogrammet 
Her står det at antall boliger innenfor planområdet ikke 
kan overstige det totale antallet avsatt i planområdet i 
kommunens planprogram.  
Forslag til detaljregulering åpner for 75 boliger. I meklings-
møte med SOA om områdereguleringsplanen for Tømrer-
nes feriehjem er det lagt opp det 54 færre boliger enn i 
planen som ble lagt ut på høring. Ref. på møtet ba statsfor-
valteren kommunen om å spesifisere hvor reduksjonen 
skulle tas.  

§ 18.4 Bolig-
programmet 

KDs anbefaling: Som over.  
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72.  96 Sigrun Tytlands-
vik 

Priv § 19.1 Utnyttelsesgrad og høyder 
Borettslaget er oppløst og består av egne grunneiendom-
mer - tunområde. Eiendommene variere mye i størrelse og 
eks. BYA varierer fra under 25% til over 30%. Har ikke egne 
gjeldende planbestemmelser eller er omfattet av småhus-
planen. Å bruke generelle bestemmelser i kommunepla-
nen vil dermed slå svært ulikt ut og det framstår som at 
det ikke er til denne type bebyggelse §19.2 er ment for, 
men til bebyggelse nevnt under §19.1. Forslag: Bestem-
melser om at utbygging ikke kan skje i høyden, ved f.eks. å 
merke området i kartet med en egen ID og tilhørende be-
stemmelser.  

§ 19.2 Utnyt-
telsesgrad og 
høyder 

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i areal-
disponeringen i kommunen. Konkrete høydebestemmelser i 
ulike områder i kommunen anses for detaljert og omfat-
tende i kommuneplanen, og må tas i reguleringsplanen.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

73.  151 NMBU NMBU § 19.2 Utnyttelsesgrad og høyder 
Det bes om at det vurderes å åpne for en ytterligere øk-
ning av tettheten i områdene tilsvarende kommunens til-
bakemelding til campusplanen fra 2018. 

§ 19.2 Utnyt-
telsesgrad og 
høyder 

Tettheten i områdene avklares i reguleringsplaner.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

74.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 19.3 Garasjer, carport, uthus og parkering  
Her er det krav om to parkeringsplasser, mens det i § 8 er 
oppstilt et maksimumskrav. Kommunen må være bevisst 
på forskjellen.  
 
 

§ 19.3  Gara-
sjer, carport, 
uthus og par-
kering  

§ 8.1 er korrigert.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

75.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 21 Forretninger 
Spørsmålet er om pbl. § 11-9 åpner for å vedta bestem-
melser om detaljhandel og plasskrevende varer. Det er tvil 
om at man lovlig kan vedta slike bestemmelser i kommu-
neplanens arealdel. Bestemmelser om type forretning kan 
imidlertid vedtas som retningslinjer som skal legges til 
grunn for utarbeidelse av reguleringsplaner.  

§ 21 Forret-
ninger 

En del av bestemmelsen i er endret til retningslinjer.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning. 

76.  116 Sjøskogenveien 
AS 

  § 21.3 BF1 
BF1: Det er uheldig at det åpnes for salg av hvitevarer, bru-
nevarer og møbler i tillegg til plasskrevende varer. Det er 
fordi det kan medføre at allerede etablerte kjøpesentre og 
andre utsalg vil miste store leietakere og etterlate ledige 
lokaler. Ås kommune må tiltrekke ny næring, ikke skape 

§ 21.3 BF1 I tråd med vedtak om innsigelse fra Statens vegvesen og 
kommunestyrets vedtak i sak xx/xx, tas denne bestemmel-
sen ut av kommuneplanens bestemmelser.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.   
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konkurrenter til eller omlokalisere virksomheter som alle-
rede er godt etablert i eksisterende handelsområder bare 
3-4 min unna.  

77.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 22 Næringsbebyggelse (§ 22.1-4) 
§ 22.4: Foreslåtte bestemmelse går langt i retning av å angi 
type næringsvirksomhet, og det kan stilles spørsmål ved 
om man med dette går i retning av å vedta bestemmelser 
som regulerer bransje og varegrupper.  
 
§ 22.1 og § 22.3: Begrensing bl.a. i antall besøkende og 
hvor arbeidsplassintensive virksomheter kan være anses så 
spisset inn mot type virksomhet at det kan utelate enkelte 
bransjer.  
 
Dersom man ønsker å begrense utbyggingsvolum, trafikk 
og støy bør dette gjøres gjennom bestemmelser om f.eks. 
p-plasser, grad av utnyttelse og støy. Uansett hører slike 
detaljerte bestemmelser hjemme i en reguleringsplan. I og 
med at det er et plankrav for næringsbygg (§ 4.1) kan 
nevnte bestemmelser være retningslinjer ved utarbeidelse 
av reguleringsplan i næringsområdene.  
 
Foreslåtte bestemmelser til formålet næringsbebyggelse er 
ikke klare og entydige. De er lite forutsigbare og vil være 
vanskelige å praktisere. Det bes om at kommunen tar 
merknadene med videre i arbeidet med arealdelen.  

§ 22 (§ 22.1-4) 
Næringsbe-
byggelse 

I og med at det er plankrav for tiltak § 20-1 anbefales at § 22 
endres i tråd med merknader. Deler av bestemmelsen end-
res til retningslinjer. Etter §11-9 nr. 8 er dette forhold som 
skal avklares i reguleringsplan. 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  
 
 
 
 

78.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 22.2 BN1 (Haugenveien) 
Se uttalelse til § 22 Næringsbebyggelse (§ 22.1-4) 

§ 22.2 BN1 Boligformål anbefales oppretthold som arealformål bolig, jfr. 
KDs vurdering og anbefaling av arealformål. Bestemmelsen 
går derfor ut.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.   
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79.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 22.3 BN2 og BN4 (Gamle Mossevei) 
Se uttalelse til § 22 Næringsbebyggelse (§ 22.1-4) 

§ 22.3 BN4 Deler av denne bestemmelsen endres til retningslinjer, jf ut-
talelse om at dette detaljeringsnivået må framkomme i regu-
leringsplanen.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

80.  154 Direktoratet for 
mineralforvalt-
ning 

Reg mynd §23 Råstoffuttak 
Her mangler en kobling til mineralloven. Det anbefales at 
forholdet til denne loven tas inn på følgende eller lignende 
måte: Drift av masseuttak/områder for råstoffuttak skal 
skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjel-
dende forskrifter, samt vilkår i tillatelser etter loven. 
Dirmin er myndighet etter loven.  

§ 23 Råstoff-
uttak 

Det henvises i minst mulig grad til sektorlovverk i bestem-
melsene. Forslag til tekst legges inn i planbeskrivelsen.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas delvis til etterretning.  

81.   Administrativt 
innspill 

 § 24.1 Arealer for nødvendig tiltak for landbruk (..) 
Det anbefales at § 24.1 vurderes å innta mindre VA-tiltak 
(sanering/minirenseanlegg) under tillatte tiltak. 

§ 24.1 LNF I § 24.1 bokstav c er det listet opp at det kan det ikke kreves 
dispensasjon for "mindre søknadspliktige tiltak som leveg-
ger, forstøtningsmurer, svømmebasseng o.l."  
Det kan være fornuftig at også mindre VA-anlegg slik som sa-
nering/minirenseanlegg, også bør listes opp i bestemmelsen. 
I § 9.3 vil det være naturlig at mindre VA-anlegg vil kunne 
falle inn under § 9.3 bokstav i som tillater at nødvendige til-
tak i landbruket er unntatt byggegrense mot vassdrag.    
§ 24.1 bokstav c endres til: “Mindre søknadspliktige tiltak 
som levegger, forstøtningsmurer, svømmebasseng, mindre 
VA-anlegg (sanering/minirenseanlegg) o.l."  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.   

82.  167 Viken fylkeskom-
mune 

Reg mynd § 24.1 Arealer for nødvendig tiltak for landbruk og gårdstil-
knyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressurs-
grunnlag  
Fylkeskommunen påpeker at svært mange av kommunens 
kulturminner befinner seg i LNF-områder. Inngrep kan få 
uheldige konsekvenser for vernede og verneverdige byg-
ninger og kulturlandskap. Det er viktig at kulturminne-
myndigheten også får uttale seg også i saker som ikke kre-
ver regulering eller dispensasjon fra gjeldene planer. 

§ 24.1 Arealer 
for nødvendig 
tiltak for land-
bruk (..) 

Det er ikke anledning til å gi bestemmelser om saksbehand-
ling eller planprosess. Deler av fylkeskommunen forslag til 
tilføyelse til bestemmelsene, tas inn i planbeskrivelsen: «Til-
tak som berører vernede eller verneverdige bygninger eller 
gårdstun legges frem for kulturminnemyndigheten til utta-
lelse. Det gjelder tiltak nevnt i § 17.2 Rivning og endring, 
samt tiltak i LNF-områder som er nevnt i § 30.3 Bevaring av 
kulturmiljø.» 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas delvis til etterretning.  
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83.  114 Ås Landbrukslag Org § 24.1 LNF (underformål a) 
Kårbolig bør kunne tillates der gården fra før bare har ett 
bolighus. Dette bør ikke betinges av gårdens egen land-
bruksdrift, da dette er noe som raskt endrer seg i dagens 
jordbruksvirksomhet. Det finnes mange eksempler på virk-
somheter som har sin opprinnelse i ressurser og ideer på 
tradisjonelle gårdsbruk. Det kan være videreutvikling av 
gårdens produkter fra både planter og dyr, eller ny utnyt-
telse av gårdens bygninger eller maskinpark. Veilederen 
«Garden som ressurs» er ment å skulle tilrettelegge for å 
gjøre nye eller videreutviklede virksomheter i samsvar med 
kommunale planprosesser. 
Imidlertid: Alt starter i det små. Det må derfor være mulig 
at nye, gårdstilpassede virksomheter kan starte på grunn-
lag av enkle dispensasjoner på LNF områder, eller om nød-
vendig med enkle rimelig reguleringsplaner. 

§ 24.1 Arealer 
for nødvendig 
tiltak for land-
bruk (..) 

Bestemmelsen opprettholdes.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

84.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 24 Landbruks-, natur og friluftsområder  
Tiltaket i § 24.1 er ikke i samsvar med planformålet LNF, og 
må anses som LNF-spredt og vedtas med hjemmel i pbl. § 
11-11 nr.2. Se veileder "Planlegging for spredt bolig-, fri-
tids- og næringsbebyggelse". Det er tre måter å framstille 
LNFR spredt bebyggelse i kommuneplanens arealdel - se 
disse. Kommunen bes merke seg det som framgår i veile-
deren om eksisterende planformål og nytt arealformål. Det 
anses som angivelse vav LNF-spredt er kun ved bestem-
melser, og at det ikke er utarbeidet illustrasjon el. l. Spørs-
målet er om bestemmelsen tilfredsstiller kravet til omfang 
og lokalisering. Formålet må endres til LNF-spredt.  

§ 24.1 Arealer 
for nødvendig 
tiltak for land-
bruk (..) 

§ 24.1 er korrigert med uttalelsen og veilederen "Planlegging 
for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse". 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

85.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd 24.2 Arealer for spredt boligbebyggelse 
Planbestemmelser skal være klare og entydige. Denne be-
stemmelsen er lite forutsigbar.  

§ 24.2 Arealer 
for spredt bo-
ligbebyggelse 

KDs anbefaling: Som over.  



26 
 

a.  Doknr 
p360 

Hørings- 
instans 

Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelser  
§ 

KDs vurdering og anbefaling 

86.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 24.2 Arealer for spredt boligbebyggelse 
10 meters buffer mellom bolig- og jordbruksarealer vil 
være for lite for å unngå konflikt mellom bolig- og land-
bruksinteresser. Formuleringen "dersom ikke topografiske 
forhold tilsier noe annet" gir stort og uklart skjønnsrom. 
Kommunen bør vurdere minst samme krav til avstand mel-
lom bebyggelse og dyrka jord som til turveier, stier og ski-
løyper, og endre eller fjerne formuleringen om topogra-
fiske forhold.  

§ 24.2 Arealer 
for spredt bo-
ligbebyggelse 

Bestemmelsen endres i tråd med uttalelsen.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

87.  167 
VFK 

Viken fylkeskom-
mune (arealdel) 

Reg mynd § 24.2 Arealer for spredt boligbebyggelse 
1. Kommunens intensjon med LSB-områdene og hvordan 

kommuneplanen sikrer rammer for omfang og lokalise-
ring av boenheter støttes.  

2. Byggeformål tillatt innenfor hensynssonen må også ta 
hensyn til kulturmiljøet og kulturlandskapet.  

§ 24.2 Arealer 
for spredt bo-
ligbebyggelse 

1. Tas til orientering.  
2. § 24.2 får et nytt punkt f.  «Boligen må ligge i tilknytning til 

tilknytning til eksisterende husklynger eller tun.» 
 
KDs anbefaling: Tas til etterretning.  
 

88.  114 Ås Landbrukslag Org § 24.2 Arealer for spredt boligbebyggelse 
Det bør være større rom for spredt boligbygging i Kroer og 
Brønnerud. Eksempelvis bør de foreslåtte områdene på 
Krosser og på Holstadkulen tas inn i kommuneplanen. Noe 
økt utbygging i Vestbygda gir bedre utnyttelse av eksiste-
rende skole og infrastruktur. 

§ 24.2Arealer 
for spredt bo-
ligbebyggelse 

Antall boliger i skolekretsene bør ikke økes utover det fore-
slåtte.  Boligformål på Krosser og Holstadkulen ble vedtatt 
ikke sendt på høring.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

89.  153 
NVE 

NVE Reg mynd § 26 Sikringssoner 
Aktsomhetsområder for flom må legges inn som hensyns-
sone  i områder med eks. og planlagt ny utbygging med be-
stemmelser som ivaretar sikkerhet mot flom.  

§ 26 Sikrings-
soner 
Plankart 

KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

90.  80 Mattilsynet Reg mynd §26.1 Nedslagsfelt drikkevann  
Bestemmelsen bør være lik for begge kommunene som 
nedslagsfeltet til Gjersjøen ligger i. Nordre Follo har føl-
gende bestemmelser:  
Drikkevannsinteressen skal være overordnet alle andre in-
teresser innenfor hensynssonen. I tillegg gjelder følgende 
bestemmelser ovenfor enhver som ferdes eller oppholder 
seg ved drikkevannskilden, samt nedbørsfeltet: 
Transport og lagring av oljeprodukter og andre kjemikalier 
skal foregå på en slik måte at det ikke utgjør noen fare for 

§ 26.1 Ned-
slagsfelt drik-
kevann 

§ 26.1 endres i tråd med uttalelsen.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.   
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forurensing. Forbudet omfatter også håndtering av maski-
ner eller andre kjøretøy ved vask, reparasjoner, oljeskift og 
lignende aktiviteter som med fører fare for forurensing. 
I nedbørsfeltet er det forbudt å ta med levende organis-
mer som kan innvirke negativt på vannkvaliteten eller øko-
systemet. 
Det er forbudt å bruke motorfartøy på Gjersjøen. Forbudet 
gjelder alle typer motorer. 
For arrangementer som kan påvirke drikkevannskvaliteten 
må det søkes om godkjenning. 
Det er viktig at lagring av urene masser og deponering av 
snø ikke kan skje innenfor nedbørsfeltet.  

91.  167 
VFK 

Viken fylkeskom-
mune (arealdel) 

Reg mynd § 26.2 Byggegrense mot fylkesvei 
Ås kommune har fastsatt byggegrenser mot fylkesvei i 
plankart og bestemmelser ved bruk av hensynssone H130. 
For eksempel går hensynssone H130_4 omkring fylkesvei 
152. Planbestemmelsen om byggegrenser og avkjørsler 
knyttet til fylkesvei bør likevel gjøres tydeligere og mer for-
ståelig. 
 

§ 26.2 Bygge-
grense mot 
fylkesvei 

§§ 9.1 og 9.2 er korrigert i tråd med høringsuttalelsen.  
 
KDs anbefaling: Uttalelse tas til orientering.  

92.  18 NVE  Reg mynd § 28.1 Ras og skredfare 
Det anbefales at § 28.1 Ras og skredfare (H310_1) endes 
til: 
Ved utarbeiding av reguleringsplan og i byggesak innenfor 
hensynssonen må det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet 
mot områdeskred, jf. krav i TEK17 § 7-3 med veiledning. 
Sikkerhet mot områdeskred utredes i samsvar med NVEs 
veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

§ 28.1 Ras og 
skredfare 

Krav, lovverk mv. tas inn i retningslinjen.   
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  



28 
 

a.  Doknr 
p360 

Hørings- 
instans 

Kategori 
Hørings-
instans 

Høringsuttalelse Uttalelser  
§ 

KDs vurdering og anbefaling 

93.  90 ELVIA AS  Reg 
mynd 

§ 28.2 Energianlegg (..) 
Nytt punkt i bestemmelsen foreslås tatt inn:  
Hensynssone for anlegg etablert ihht. anleggskonsesjon 
(normalt regionalnett): 
1. Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor 

hensynssone for høyspente luftledninger. Hensynsso-
nen gjelder til bebyggelsens nærmeste bygningsdel 
(terrasse, takutspring, vegg, sålekant m.m.). Jordkab-
ler er ikke omfattet av hensynssonen og må hensynta 
ved tiltak.  

2. Høyspenningsanlegget kan generere elektromagne-
tiske felter utover hensynssonen. 

3. Netteier må kontaktes ved tiltak nær hensynssone for 
å få opplysninger om spenningsnivå, byggeforbuds- 
og ryddebelte eller om andre elektriske installasjoner.  

§ 28.2 Energi-
anlegg (..) 
Plankart 

1. Er i tråd med bestemmelsen i høringsforslaget.  
2. Er ny, tas inn i bestemmelsen. 
3. Det ikke anledning til å gi planbestemmelser om saksbe-

handling eller planprosess, jfr. veileder til kommunepla-
nen arealdel kapt. 4.4.7. Tekstforslag kan legges inn i plan-
beskrivelsen. 

 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas delvis til etterretning.  

94.  90 ELVIA AS Reg mynd § 28.2 Energianlegg/høyspenningsanlegg (H370-1) 
Det er ikke behov for å inkludere høyspentkabler i planen. 
Det er kraftledninger med tilhørende byggeforbudsbelter 
som er av betydning.  

§ 28.2 Energi-
anlegg (..) 
Plankart 

Sentralnettet til Statnett og regionalnettet til Elvia har fått 
hensynssone Energianlegg/høyspenningsanlegg H370-1. 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  

95.  114 Ås Landbrukslag Org § 30 Soner med særlige hensyn 
En skogeier som ønsker å hogge egen skog, må kunne 
gjøre det uten at myndighetene kan hevde at det er en 
trussel for truede arter og at det er en konflikt med å be-
vare naturmangfold. Et omløp i en skogbestand kan være 
mellom 60 til 120 år. En skogeier vil alltid ha bestand i de 
ulike hogstklasser som tilfredsstiller ønsket om å bevare et 
rikt naturmangfold 

§ 30 Soner 
med særlige 
hensyn 

Denne hensynssonen gir ikke hjemmel for å regulere næ-
ringsvirksomhet.  
 
KDs anbefaling: Tas til orientering. 
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96.  167 
VFK 

Viken fylkeskom-
mune (arealdel) 

Reg mynd § 30.1 Bevaring av friluftslivsområder 
I retningslinjene for hensynssone friluftsliv bør det komme 
tydeligere fram at friluftsinteressene skal ivaretas. Forslag 
til presisering: I nye områder for bebyggelse og anlegg i 
forbindelse med reguleringsplan, sikres sammenhengende 
grønnstruktur innenfor området, og hensynet til friluftsliv 
skal veie tungt. 

§ 30.1 Beva-
ring av fri-
luftslivsområ-
der 

§ 30.1 dekkes dette tilstrekkelig.  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering. 
 

97.  167 
VFK 

Viken fylkeskom-
mune (arealdel) 

Reg mynd § 30.1 Bevaring av friluftslivsområder 
For det statlig sikrede friluftslivsområdet på Breivoll ble 
det laget og godkjent ny forvaltningsplan i 2020. Dette må 
rettes opp i bestemmelser, hvor det står at gjeldende for-
valtningsplan er fra 2008. 

§ 30.1 Beva-
ring av fri-
luftsområder 

KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

98.  114 Ås Landbrukslag Org § 30.1 Bevaring av friluftslivsområder  
Fra et grunneierståsted oppleves en markert økning i ferd-
sel på dyrka mark. Dette kan føre til konflikter, særlig der-
som det oppleves slik også i vekstsesongen. For allmenn-
heten kan det være vanskelig å vurdere omfanget av for 
eksempel høstsådde vekster. Ikke minst gjelder dette kjø-
ring av skiløyper. Stikkord for å unngå konflikter er infor-
masjon og dialog. 

§ 30.1 Beva-
ring av fri-
luftsområder 

Følges opp i forbindelse med utarbeidelse av kommunedel-
plan for idrett, friluftsliv og nærmiljø.  
 
KDs anbefaling: Tas til orientering.  

99.  114 Ås Landbrukslag Org § 30.2 Bevaring av naturmiljø  
Hensynssoner kan ha mange formål. Grunneiers rettighet 
må ikke tilsidesettes framfor andre formål 

§ 30.2  Beva-
ring av natur-
miljø 

Denne hensynssonen gir ikke hjemmel for å regulere næ-
ringsvirksomhet.  
 
KDs anbefaling: Tas til orientering.  

100.  79 Fiskeridirektora-
tet 

Reg mynd § 30.2  Bevaring av naturmiljø 
H560_4 Marine naturtyper: Her bør det komme fram at 
mudring i bløtbunnsområder ikke er tillatt. For øvrig vises 
det til Fiskeridirektoratets karttjeneste Yggdrasil som gir in-
formasjon om ressursområder og fiskeriinteressenes 
bruksområder.  

§ 30.2 Beva-
ring av natur-
miljø 

Mudring i bløtbunnsområder ikke er tillatt jfr. forurensings-
forskriften § 223. Forbud mot mudring. Sektorlovverk legges 
ikke inn i bestemmelsene, men vises til i planbeskrivelsen.  
 
KDs anbefaling: Tas til orientering.  

101.  153 
 

Statsforvalteren 
i Oslo og Akers-
hus 

Reg mynd § 30.2  Bevaring av naturmiljø 
Det er grunn til å presisere at soneleggingen ikke gir hjem-
mel for å regulere næringsvirksomhet.  

§ 30.2 Beva-
ring av natur-
miljø 

KDs anbefaling: Tas til orientering.  
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102.  152 Administrativt 
innspill 

 
§ 30.3 Bevaring av kulturmiljø 
I bestemmelse § 30.3 er det feil henvisning for H570 2 og 
3. Disse ser ut til å være ombyttet. 

§ 30.3 Beva-
ring av kultur-
miljø 

KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

103.  167 Viken fylkeskom-
mune 

Reg mynd § 30.3 Bevaring kulturmiljø 
1. Det er viktig at alle vedtatte hensynssoner bevaring av 

kulturmiljø i reguleringsplaner blir synliggjort i kommu-
nekartet. Det gjelder også eldre bestemmelser om regu-
lering til «spesialområde bevaring».  

2. Det må utarbeides egne bestemmelser til H570_1: Kul-
turmiljø og kulturlandskap. 

3. Det må utarbeides særlige bestemmelser og retningslin-
jer til hver enkelt hensynssone. 

4. Hver enkelt hensynssone må gis en egen identitet i kom-
munekartet og nevnes særskilt i planbestemmelser.  

5. Bestemmelsen «Ås menighetshus bevares som bygning» 
gir ikke tilstrekkelig vern av kulturminnet og må utdypes 
med retningslinjer.  

6. Det må utarbeides bestemmelser eller passende ret-
ningslinjer til Stallanlegg i Aschjemskogen. 

§ 30.3 Beva-
ring kultur-
miljø 
 

Til punkt 1: Det kan legges flere hensynssoner over hver-
andre, men å synliggjøre alle regulerte hensynssoner for kul-
turmiljø blir for detaljert på kommuneplannivå og bidrar til 
et uleselig plankart. Innsigelsen kan imøtekommes ved at 
det lages et temakart som viser alle vedtatte hensynssoner 
bevaring av kulturmiljø både i kommuneplanen og regule-
ringsplaner. Hensikten med et slikt temakart må imidlertid 
avklares.  
Til punkt 2 og 3: Det er kun anledning til å ha retningslinjer 
til Soner med særlige hensyn (§ 30). Unntaket er randsonen 
til nasjonalparker og landskapsvernområder. Innsigelsen kan 
imøtekommes ved at det utarbeides utfyllende retningslinjer 
for de ulike hensynssonene for § 30.3. Det må vurderes som 
del av arbeidet med endelig forslag til planbestemmelser. 
Til punkt 4: Hver enkelt hensynssone gis en identitet.  
Til punkt 5 og 6: Det utarbeides retningslinjer for Ås menig-
hetshus og stallanlegg i Aschjemskogen. 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

104.  145 Ruter AS Reg mynd § 33 Bestemmelsesområder for prioriterte utbyggingsom-
råder 
Styrking av kollektivtransport som framkomstmiddel bør 
nevnes i denne sammenheng på lik linje med sykkel og 
gange.  

§ 33 Bestem-
melsesom-
råde for prio-
riterte utbyg-
gingsområder 

Bestemmelsen endres i tråd med høringsuttalelsen. 
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning.  

105.  167 
VFK 

Viken fylkeskom-
mune (arealdel) 

Reg mynd § 33.2 Båndlegging etter lov om kulturminner 
Planbestemmelsene omtaler Sjøskogen, NMBU og middel-
alderkirkestedene spesielt omtalt som a-c i høringsforsla-
get. Siste avsnitt kan dekke de resterende automatisk fre-
dete kulturminnene, og det foreslås at siste avsnitt endres 
til eget punkt d, «automatisk fredete kulturminner» og at 
teksten endres til «Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak 
som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner er 

§ 33.2 Bånd-
legging etter 
lov om kultur-
minner 

Bestemmelsen endres i tråd med høringsuttalelsen  
 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til etterretning 
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ikke tillatt med mindre det foreligger dispensasjon fra kul-
turminneloven». 

 
 


