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Notat 
 

 
Til Kommunestyret 

  

         

Fra Kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss 

Saksbehandler Solveig Viste 

Vår ref. 22/01087-27 Dato 10.06.2022 

 
Kommuneplanens arealdel: Punkter som er vurdert av 

kommunedirektøren før kommunestyret 15.06.2022 
 

Det vises til protokoll fra formannskapet 01.06.2022 i sak 47/22 
Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Andregangs behandling. I vedtaket punkt 
19 står det:  

 
Følgende punkter vurderes av kommunedirektør før kommunestyret:  

 1.2 Oppdateres  

 17.2 «og fastsatt gjennom en planprosess» utgår  

 22.1 Første setning under retningslinjer omskrives.  

 26.1 Tredje avsnitt omskrives.  
 
Kommunedirektøren mener at det også er riktig å gi en vurdering av vedtakene 

punkt 13 § 16.3 Store trær og punkt 18 om å sende revidert «Nordre Brekke 
liten» ut på høring.  

  
§ 1.2 Eldre reguleringsplaner: Oppdateres 
 

Kommunedirektørens vurdering:  
En gjennomgang av oversikten over reguleringsplaner viser at følgende planer er 

erstattet av nyere reguleringsplaner og tas derfor ut av oversikten i § 1.2:  
 
R-11 Kjonebekk R-221 Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for et 

område ved Eikestubben på Kjærnes. 

R-49 Ås sentrum R-203 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for 

Ås sentrum 

R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
I § 1.2 tas R-11 Kjonebekk og R-49 Ås sentrum ut av oversikten over eldre 
reguleringsplaner.  
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§ 17.2 Rivning og endring - «og fastsatt gjennom planprosess» utgår.  
§ 17.2 slik den står i forslag til planbestemmelse:  

«Ved søknad om rivning og endring av bygninger som kommunen mener har 

kulturhistorisk verdi, skal kommunen vente med å behandle søknaden til 

bygningens verneverdi er vurdert og fastsatt gjennom en planprosess. kan 

kommunen avslå søknaden eller kreve endringer i omsøkte tiltak slik at 

kulturminneinteressen ivaretas bedre.» 

 

KDs vurdering:  

Kommunedirektøren mener at § 17.2 i sin helhet handler om saksbehandling og 

planprosess og skal i tråd med pbl §§11-9 til 11-11 ikke inngå i bestemmelsene. 

Det anbefales derfor å flytte teksten til planbeskrivelsen. Dette er gjort med 

øvrige forslag til bestemmelser som gjelder saksbehandling og planprosess.  

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
Teksten i § 17.2 flyttes til planbeskrivelsen og § 17.2 utgår.  

 
§ 22.1 Næringsbebyggelse: Første setning under retningslinjer 

omskrives 
 
Retningslinjen til § 22.1 slik den står i forslag til planbestemmelse: 

«I områder for næringsbebyggelse, tillates det arealkrevende virksomheter med 

lite besøk og få arbeidsplasser.  

I områder for næringsbebyggelse legges det ikke til rette for arbeidsplass- og 

besøksintensive virksomheter, herunder detaljhandel og rene 

kontorarbeidsplasser.» 

 

Kommunedirektørens vurdering: 

Kommunedirektøren mener at det ikke er behov for retningslinjene i § 22.1. 

Begrepet er tilstrekkelig beskrevet i regionale føringer og det forslås derfor å 

stryke retningslinjene til § 22.1.  

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
Retningslinjene til § 22.1 strykes.   

 
§ 26.1 Nedslagsfelt drikkevann H110_1 (Gjersjøen): Tredje avsnitt 
omskrives.  

 
§ 26.1 tredje avsnitt slik det står i planbestemmelsen:  

«I nedbørsfeltet er det forbudt å ta med levende organismer som kan innvirke 

negativt på vannkvaliteten eller økosystemet.» 

 

Kommunedirektørens vurdering: 

Med levende organismer menes i denne sammenheng f. eks. å sette ut nye 

fiskearter i Gjersjøens nedbørsfelt for å bedre sportsfiske. Noen fiskearter utenfor 

sitt naturlige utbredelsesområde behandles også som en fremmed art etter 

naturmangfoldloven og kan derfor ikke spres. Noen fiskearter kan ved å beite 
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ned dyreplankton som beiter på planteplankton, forsterke algeoppblomstring. 

Det utgjør en risiko for vannkvaliteten i drikkevannskilden. Det foreslås at 

utdypingen av «levende organismer» tas inn i planbeskrivelsen.  

Ordbruken «å ta med» ser kommunedirektøren blir noe upresis, og foreslår å 

endre det til «å innføre» 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

For § 26.1 utdypes det i planbeskrivelsen hva som menes med «levende 

organismer». Ordbruken «å ta med» endres til «å innføre».  

 

§16.3 «Store trær» 

Punkt 13 i formannskapets innstilling:  

§16.3 «Store trær» endres til «Bevaring av store trær», og legge til: «Trær som 

ikke ivaretas i tråd med utenomhusplan må erstattes med et tilsvarende tre og 

det må betales med et vesentlig gebyr.» 

 

KDs vurdering:  

Setningen «Trær som ikke ivaretas i tråd med utenomhusplan må erstattes med 

et tilsvarende tre og det må betales med et vesentlig gebyr.» er  

uhensiktsmessig å ha i en bestemmelse. Det er fordi krav om retting av en 

overtredelse og gebyr er regulert i pbl kapt. 32 Ulovlighetsoppfølging.  

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til ny setning i § 16.3 «Trær som ikke ivaretas i tråd med utenomhusplan 
må erstattes med et tilsvarende tre og det må betales med et vesentlig gebyr.» 

tas ikke med i bestemmelsen. 
 

 
Arealinnspill Nordre Brekke liten sendes på høring 

Punkt 18 i formannskapets innstilling: Revidert Nordre Brekke liten legges ut på 

høring. Høringsprosessen gjennomføres i henhold til Plan- og bygningsloven §11-

5 og endringen /tilføyelsen i henhold til § 11-17. 

 

KDs vurdering: 

Kommunedirektøren mener det er viktig å få fram hvordan de ulike momentene i 

høringsbrevet fra forslagsstiller datert 14.01.2022 er vurdert som grunnlag for at 

det ble anbefalt ikke å ta inn arealet i kommuneplanen ved 2.gangsbehandling av 

kommuneplanen.  

 

I høringsbrevet argumenters det med at det ikke er konkrete planfaglige grunner 

til å ta ut eiendommen «Nordre Brekke liten», men at det derimot kun er pga. at 

boligprogrammet er oppfylt med planlagt utbygging av leiligheter i sentrum. 

Kommunedirektøren mener at konsekvensutredningen og ROS-analysen av 

arealinnspillene er grunnlaget for en planfaglig vurdering. Behovet for boliger i 

planperioden er et viktig kriterium i vurderingen av det enkelte arealinnspillet.  

Det er positivt at forslagstiller vektlegger flytting av matjord, men det har ikke 
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vesentlig betydning for anbefalingen om ikke å ta med arealet i kommuneplanen.   

Det argumenters med at det er behov for småhus i denne delen av kommune.  

Vollskogen reguleres nå med 200 boenheter i småhusbebyggelse og 

områdereguleringsplan for Dyster Eldor har en ramme på totalt 450 boenheter i 

småhusbebyggelse. Dette mener kommunedirektøren gir tilstrekkelig med denne 

boligtypen i planperioden.  

Det reviderte arealinnspillet viser et utbyggingsområde på 20 daa med ca 50 

boenheter. Det opprinnelige forslaget var på 23,6 daa. Denne endringen endrer 

ikke kommunedirektørens anbefaling om ikke å ta med arealinnspillet i 

kommuneplanen. 

 «Nordre Brekke liten» ligger utenfor bestemmelsesområde for det prioriterte 

vekstområde Ås sentralområde slik utbyggingsgrensen foreligger i forslag til 

kommuneplanen som har vært på høring og nå skal behandles for 2. gang.  

Dette er lagt til grunn i kommunedirektørens vurdering av arealinnspillet, og det 

er derfor foreslått ikke tatt med i kommuneplanen i denne planperioden.  

Kommunedirektøren anbefaler at arealinnspillet ikke sendes på høring. 

 
Med hilsen 
 

 
Ellen Grepperud Solveig Viste 

Virksomhetsleder Rådgiver 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
 

 
 
 

 
         


