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Nær og nyskapende 
 

Besøksadresse 
Nordre Follo kommune 
Idrettsveien 8, 1400 Ski 

Postadresse 
Nordre Follo kommune 
Postboks 3010, 1402 Ski 

 Tlf. 02178 
 nordrefollo.kommune.no 
 facebook.com/nordrefollokommune 

 
postmottak@nordrefollo.kommune.no 
Hovedorg.nr 922 092 648 

 

 
 
ÅS KOMMUNE 
Postboks 195 
1431 ?S 
 
 
   

 

  

Vår referanse: Deres referanse: Saksbehandler: Dato: 
20/07607-11 22/00930-30 Runar Walberg 08.06.2022 
 
 

Trekking av innsigelser til kommuneplanen for Ås 
kommune  
 
Viser til brev datert 19.05.2022 med meddelelse av kommunestyrevedtak i sluttbehandling av 
kommuneplanen for Ås kommune. Kommunedirektøren i Ås ber om tilbakemelding på om vedtaket 
gir grunnlag for å trekke innsigelsen fra Nordre Follo kommune. 
 
Nordre Follo kommune v/Formannskapet vedtok 09.02.2022 å fremme innsigelse til område 
«Vinterbro næringspark øst» og «Solberg sør». Vedtakspunkt 1 fra behandlingen i kommunestyret i 
Ås 04.05.2022 viser at innsigelsen tas til følge og at de nevnte arealene ikke vil bli omdisponert til 
utbyggingsformål.  
 
Vi vurderer at dette gir grunnlag for å trekke innsigelsene. 
 
 
Med hilsen 
 
Hanne Opdan 
Ordfører 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: Kommunikasjon og politisk sekretariat /v Marianne Kjær 
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