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Ås - Svar på anmodning om å trekke innsigelser - kommuneplanens 
arealdel 2022-2034 

 
Vi viser til deres brev datert 19. mai 2022. Ås kommune har gjort rede for hvordan de mener våre 
innsigelser fremmet til kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 er løst, og ber om en 
tilbakemelding på om dette gir grunnlag for å trekke innsigelsene. Kommunen har lagt ved 
reviderte bestemmelser som har vært til andregangsbehandling i kommunestyret.  
 
Bakgrunn 
Vi fremmet innsigelse til følgende bygge- og tiltaksområder, i vårt brev datert 14. januar 2022:  

 B1 Vinterbrobakken  
 B3 Togrenda, Askehaugåsen  
 B4 Solberg sør 
 B5 Rustadporten 
 BN6 Vinterbro næringspark øst 
 #1 Kongeveien 197 og #2 Østensjøveien  

 
Kommunestyret behandlet innsigelsene i møte 4. mai 2022, og vedtok at områdene B3, B4, BN6 
ikke omdisponeres. Område B1 Vinterbrobakken er sendt på ny høring. Det er i tillegg utarbeidet 
forslag til bestemmelser som søker å løse innsigelsene til #1 og #2. Kommunen viser til at det må 
foretas en mekling av innsigelsen til område B5 Rustadporten.    
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 



Vurdering 
 
Byggeområder  
Kommunen har sendt B1 Vinterbrobakken på begrenset høring. Vi vil derfor svare ut dette 
området i et eget brev.  
 
Når det gjelder områdene B3 Togrenda, Askehaugåsen, B4 Solberg sør og BN6 Vinterbro 
næringspark øst som tas ut og ikke omdisponeres, anser vi våre innsigelser til områdene som 
imøtekommet.  
 
Bestemmelsesområder #1 Kongeveien 197 og #2 Østensjøveien 
Vi fremmet innsigelse til #1 Kongeveien 197 på bakgrunn av forslagets potensielle negative 
konsekvenser for den kritiske truede arten vipe, og den utvalgte naturtypen hule eiker. Vi mente 
at det ville være svært uheldig å gjøre inngrep i et funksjonsområde for vipe, uten at det er gjort 
grundige vurderinger av tiltakets konsekvenser. Vi kunne heller ikke se at eiketrærne var 
beskyttet mot forringelse.  
 
Vi fremmet også innsigelse til #2 Østensjøveien på bakgrunn av konflikt med hule eiker. 
Bestemmelsesområdet kommer i direkte konflikt med 2 eiketrær, og grenser til et større 
eikemiljø som potensielt kan forringes.   
 
I kommunens oversendelse vises det til at disse innsigelsene tas til følge ved å stille krav i 
bestemmelsene om at det skal tas hensyn til hule eiker og funksjonsområdet for vipe.  
 
Vi kan for det første ikke se at bestemmelse §34 er endret siden kommuneplanens arealdel var 
på førstegangshøring. Vi mener videre det er på kommuneplannivå det må avklares om 
terrengregulering kan gjennomføres uten å komme i konflikt med leveområdet for den kritisk 
truede vipa. Det er behov for et bedre beslutningsgrunnlag før det kan avklares om området skal 
reguleres til foreslått bruk, og i så fall på hvilke vilkår. Ettersom bestemmelsen til området ikke er 
revidert og det ikke foreligger et nytt kunnskapsgrunnlag for konsekvensene de foreslåtte 
tiltakene vil ha for vipe, anser vi ikke disse innsigelsene som imøtekommet.  
 
Konklusjon 
Vi anser våre innsigelser til innspillene B3 Togrenda, Askehaugåsen, B4 Solberg sør og BN6 som 
imøtekommet.  
 
Vi kan ikke se at innsigelsene til bestemmelsesområdene #1 Kongeveien 197 og #2 Østensjøveien 
er imøtekommet. Vi mener planforslaget ikke har utredet konsekvensene for vipe godt nok, og 
ikke sikrer funksjonsområde for vipe og de hule eikene på en god nok måte.  
 
Vi imøteser videre dialog med Ås kommune i arbeidet med kommuneplanens arealdel.  
 
 
 
Med hilsen  
 
Gunhild Dalaker Tuseth                                                                  Nina Glomsrud Saxrud 
Klima- og miljøverndirektør                                                            Landbruksdirektør 
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