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Ås – Uttalelse til begrenset høring av område B1 Vinterbrobakken – Ås 
kommuneplan 2022 – 2034 

 
Vi viser til brev datert 6. mai 2022 med begrenset høring av arealinnspill B1 Vinterbrobakken i 
forbindelse med kommuneplanens arealdel 2022 – 2034. 
 
Bakgrunn 
B1 Vinterbrobakken ble sendt inn som et arealinnspill i forbindelse med rullering av 
kommuneplanens arealdel. Det er foreslått kombinert næring/bolig, hvor det tilrettelegges for en 
dagligvarehandel og 25 leiligheter. Området sendes ut på begrenset høring fordi det har skjedd 
feil ved saksbehandlingen av innspillet. Ved høringen av arealdelen ble området sendt på høring 
som rent boligformål, og fordi det var feil inntegnet på plankartet.  
 
Vi fremmet innsigelse til området ved høringen av arealdelen på bakgrunn av høye støyverdier.  
 
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 
I høringsuttalelsen til kommuneplanens arealdel viste vi til at området er svært støyutsatt. Selv 
om området som er sendt på begrenset høring ligger noe lenger unna Nessetveien (Fv 156), er 
det svært støyutsatt og ligger fortsatt i rød og gul støysone. Ut ifra støyvarselkartet og 
konsekvensutredningen anser vi at det fortsatt vil bli vanskelig å følge de anbefalte støykravene i 
T-1442/2021. Vi viser også til at utbygging i rød støysone ikke bør tillates utenfor prioriterte 
sentrums- og utviklingsområder angitt i kommuneplanen og unntak fra støykrav bør ikke tillates. 



Vi mener at støybelastningen i området gjør det uegnet for videre boligbygging.  
 
Konklusjon 
På grunn av høy støybelastning mener vi arealet er uegnet til boliger og opprettholder vår 
innsigelse til boligbygging her, jf. vårt brev 14. januar 2022.   
 
Ellers viser vi til Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2022, og til 
overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Statsforvalterens ansvarsområde. Vi 
anbefaler nettsidene www.planlegging.no og Miljøstatus.  
 
 
Med hilsen  
 
Gunhild Dalaker Tuseth                                                                     Eli Kristin Nordsiden 
Avdelingsdirektør                                                                                seksjonssjef   
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https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/plan-og-bygg/arealforvaltning/forventningsbrevene/sfovs-forventninger-areal-2022.pdf
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
http://www.planlegging.no/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/
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