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Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: Andregangs 
behandling 

Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  22/01087 

Behandlet av  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 12/22 30.05.2022 

10 Kommunestyret 43/22 15.06.2022 

2 Eldrerådet 11/22 23.05.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 11/22 23.05.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 13/22 23.05.2022 

5 Hovedutvalg for helse og sosial 17/22 24.05.2022 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/22 24.05.2022 

7 Hovedutvalg for teknikk og plan 20/22 24.05.2022 

8 Administrasjonsutvalget 9/22 31.05.2022 

9 Formannskapet 46/22 01.06.2022 

 

  
 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. pkt 1.2.1, s8 (endring): Kommunen tar høyde for en vekst på 1,2 

prosent 
2.  (Fellesforslag fra Frp og Sp): 

Kap. 6, s. 28 og s 31: Inkludere Vinterbro/Sjøskogen som 3. 
vekstområde i kommunen (i tillegg til Ås sentrum og Solberg). 

3.  Kap. 6, s 30: Ta ut avsnittet: "Spredt boligbygging utfordrer flere 

aspekter.......sosial og teknisk infrastruktur" 
4.  Kap. 9, mål 23, s 36: Slik gjøres det: Legge til: "Sikre arealer til 

boliger med hage". 
 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 

1. Tillegg under kapittel 5 (Kultur og frivillighet) Mål 17. Legge til 

under 17.1: «blant annet sommerskole». 
2. Kapittel 6 Arealforvaltning: Bytte ut ordet skal til bør i andre 

avsnitt: I utviklingen av Ås-samfunnet bør kommunens 
kvalitetsprogram ligge til grunn. 

 

Gisle Bjørneby (Sp) fremmet følgende forslag: 
 5.  Formannskapets innstilling punkt 1 endres til: 

Samfunnsutvikling (s. 12-14): Hele avsnittet 2.X Universitetsbyen 
Ås med 2.2.1 «Mål og strategier» og «Slik gjøres det» omarbeides 
til å omfatte utvikling i hele kommunen. I tillegg byttes begrepet 

"Universitetsbyen Ås" ut med "Universitetsbygda Ås" gjennom hele 
teksten. 
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Morten Anker (R) fremmet følgende forslag: 

1.  Nytt kulepunkt under 18.2 Bevaring Ås kommune: 
- Utvikle arealbudsjett og arealregnskap for alle typer areal som 
skal bevares for å sikre kunnskapsgrunnlag til å oppnå 

arealnøytralitet. 
 

  2.  Nytt kulepunkt under 18.2 Bevaring Ås kommune: 
- Utvikle naturbudsjett og naturregnskap for naturtyper for å sikre 
kunnskapsgrunnlaget til å ivareta naturmangfoldet i kommunen 

 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

1.  Beholde avsnittet om arealnøytralitet, punkt 18 
2. Endre innstillingens punkt 17, «Utvalget ber om en egen sak med 

vurdering av bruk av arealnøytralitet som virkemiddel.» til 

«Kommunestyret ber om en egen sak med vurdering av hvordan vi 
skal benytte arealnøytralitet som virkemiddel» 

 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Formannskapets innstilling punkt 15 endres til (Nytt i fet skrift): 
Arbeide for å redusere gjennomgangs- og 

 lokaltrafikken i Ås, spesielt på Fv. 152 mellom Korsegården og 

Holstad FV 1383 Askehaugveien, FV 1384 Sundbyveien og 1385 
Kongeveien. 

 
2. Mål 18 endres til: Ås er et nullutslippssamfunn med trygge, 

inkluderende og attraktive tettsteder og lokalsamfunn som ivaretar 

kommunens historie og særpreg. Dette samfunnet er utviklet i 
balanse mellom vekst og vern av landbruks-, natur- og 

friluftsområder. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

Pkt 15 i innstillingen: ordet «…lokaltrafikken…» fjernes 
A.      Boligprogrammet tas til orientering, og oppdateres årlig. 

B.      Mål 18 endres til: 
Ås har trygge, inkluderende og attraktive og aktivitetsfremmende 
tettsteder og lokalsamfunn som ivaretar kommunens historie og 

særpreg, og er utviklet i god balanse mellom vekst og vern. 
C.      Mål 19 endres til:  

Ås kommune arbeider for på gjennomførbart og realistisk nivå å 
redusere klimagassutslippet. 

Votering: 

Formannskapets innstilling: 
 innledende tekst ble enstemmig vedtatt. 

 Pkt 1 ble vedtatt 20-13 (4Sp, 4MDG, 3FrP, 2SV, 1R) ved foreløpig 
alternativ votering mot Sps forslag pkt 5. 

 Pkt 1 ble vedtatt 27-6 (3Sp, 3FrP). 

 Pkt 2 ble vedtatt 30-3 (FrP). 
 Pkt 3 ble vedtatt 30-3 (FrP). 

 Pkt 4 ble vedtatt 30-3 (FrP. 
 Pkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
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 Pkt 7 ble vedtatt 30-3 (FrP). 
 Pkt 8 ble enstemmig vedtatt. 

 Pkt 9 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 10 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 11-14 ble enstemmig vedtatt. 

 FrPs pkt 15 ble nedstemt 23-10 (1H, 4Sp, 3FrP, 2SV). 
 Formannskapets innstilling pkt 15 ble vedtatt 29-4 (1Sp, 3FrP). 

 Aps tilleggsforslag pkt 1. ble enstemmig vedtatt. 
 Formannskapets innstilling pkt 16 ble enstemmig vedtatt. 
 Formannskapets innstilling pkt 18 ble vedtatt 22-11 (4MDG, 3SV, 2V, 1R, 

1KrF). 
 Formannskapets innstilling pkt 17 ble vedtatt 29-4 (1Sp, 3FrP). SVs forslag 

nr. 2 falt som følge av det. 
Formannskapets innstilling:  

 Pkt 19 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 20 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 21 ble enstemmig vedtatt. 

 Pkt 22 ble enstemmig vedtatt.  
 Pkt 23 ble enstemmig vedtatt.  

 Pkt 24 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 25 ble enstemmig vedtatt. 

 Rs forslag pkt. 1 ble nedstemt 22-11 (4MDG, 3SV, 2V, 1R, 1KrF). 

 Rs forslag pkt. 2 ble nedstemt 17-16 (5H, 4MDG, 3SV, 2V, 1R, 1KrF). 
 Sps forslag pkt. 1 ble nedstemt 21-12 (4Sp, 4MDG, 3SV, 1R). 

 Sps forslag pkt. 2 (felles forslag med FrP) ble nedstemt 20-13 (6H, 4Sp, 
3FrP). 

 Sps forslag pkt. 3 ble nedstemt 20-13 (6H, 4Sp, 3FrP). 

 Sps forslag pkt. 4 ble vedtatt 25-8 (4MDG, 3SV, 1R). 
 FrPs forslag A ble nedstemt 21-12 (6H, 3FrP, 1SV, 1V, 1KrF). 

 FrPs forslag B ble nedstemt 29-4 (1Sp, 3FrP) ved alternativ votering mot Aps 
forslag pkt. 2. 

 Aps forslag pkt. 2 ble vedtatt 22-11 (4MDG, 3SV, 2V, 1R, 1KrF) ved alternativ 

votering mot formannskapets innstilling mål 18. 
 Aps forslag pkt. 2 vedtatt 30-3 (FrP) i en realitetsvotering. 

 FrPs forslag C ble nedstemt 30-3 (FrP). 
 Hs forslag pkt. 1 ble vedtatt 20-13 (9Ap, 4MDG). 
 Hs forslag pkt. 2 ble nedstemt 22-11 (6H, 2Sp, 3FrP). 

 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens 
samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034 med følgende endringer:  

1. Samfunnsutvikling (s. 12-14): Hele avsnittet 2.X Universitetsbyen Ås med 

2.2.1 «Mål og strategier» og «Slik gjøres det» omarbeides til å omfatte 
utvikling i hele kommunen. I stedet for å satse på Universitetsbyen Ås 
satses det på «Attraktive Ås-Kunnskapskommunen», og fremheving og 

utvikling av alle kvalitetene som gjør det attraktivt å etablere 
næringsvirksomhet og å bo i hele Ås kommune. 

2. Punktet øverst på side 9 om at kommunen har en gjeldsgrad på 145 % 

oppdateres til gjeldende tall 1.1.2022, og datoen settes bak i parentes. 



 

 

 

Ås kommune 
Vår ref.: 22/01087  Side 4 av 6 
 

3. Setningen om urbant landbruk, side 30, endres til: “Dette styrker 

folkehelsen, og Ås kommune vil bygge opp om løsninger for urbant 

landbruk”. 

4. Nytt punkt til “18.4 Kvalitets- og miljøkrav”: Følge opp miljøtiltak i 
landbruket, herunder sikre at vegetasjonssonene på 6 meter i 

vannområdene PURA- og MORSA blir håndhevet. 

5. Legg inn følgende punkt under 1.2.2 Folkehelse Ås: “Ta vare på 
naturområder nært tettsteder som arena for hverdagsaktivitet, turer og 
friluftsliv” (forslag 9). 

6. Henvise til følgende veiledere i kap 2.5: Barn og unge i plan- og byggesak, 

metode Gjestebud samt Folketråkkveilederen (forslag 10). 

7. Tillegg siste del av første avsnitt kapittel 2.6 som understreket: 
«Risikobildet er i endring, og kommunen må være spesielt oppmerksom på 

konsekvenser av klimaendringer (klimaberedskap), økte konflikter med 
krig og opprustning, sårbarhet i IKT og samfunnskritisk struktur og 

forsyningsevne samt pandemier. 

8. Legge til følgende setning under Kapittel 4 (Helse og mestring), siste 
setning i første avsnitt: «Personer med funksjonsnedsettelse og 
utviklingshemming har særskilte behov som skal i hensyntas for styrket 

helse og mestring.» (forslag 38, 41 og 43). 

9. Legge til friluftsliv i siste kulepunkt kapittel 1.2.2 (Folkehelse), tillegg 
understreket: «Vektlegge kultur og friluftsliv som helsebringende 

aktiviteter i kommunens tjenestetilbud. (48). 

10. Legge til under 17.3 «Etablere fysisk og økonomisk tilgjengelig tilbud» 
(49). 

11. Fjerne «utenfor vekstområdene og legge til «og dyreliv» under kapittel 6, 

18.2: «Bevare dyrka og dyrbar jord, naturmangfold, vannmiljø, 
kulturminner og kulturmiljø samt arealer for friluftslivet utenfor 
vekstområdene.» endres til «Bevare dyrka og dyrbar jord, naturmangfold, 

dyreliv, vannmiljø, kulturminner og kulturmiljø samt arealer for 
friluftslivet» (105). 

12. Tillegg under 18.2: ..., myrer,... (69, 112) 

13. Nytt punkt under tiltak 18.5 i 2.1.1: Utvikle potensiale for stedsbasert 

næringsutvikling og lokal mat, samt turisme rettet mot natur- og 
kulturopplevelser (105). 

14. Tillegg pkt 2.2.1., «Slik følges det opp i alle aktuelle planer»: Plan for 

naturmangfold, Tiltaksplan for klima og energi, Tiltaksplan for sykling, 
gange og trafikksikkerhet, Sykkel- og gangstrategi. 

15. Tillegg til pkt 18.3: Arbeide for å redusere gjennomgangs- og 
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lokaltrafikken i Ås, spesielt på Fv. 152 mellom Korsegården og Holstad FV  
1383 Askehaugveien, FV 1384 Sundbyveien og 1385 Kongeveien. 

16. Tillegg pkt 19.1: …… både for intern- og gjennomgangstrafikk. 

17. Kommunestyret ber om en egen sak med vurdering av bruk av 

arealnøytralitet som virkemiddel. 

18.  Avsnittet «For å stanse tap av dyrka og dyrkbar jord og naturmangfold må 
kommunen tilstrebe å være arealnøytral. Arealregnskapet vil vise hvor 

mye av LNF-områdene som evt. endres til andre formål som f.eks. bolig 
og næring.», inkludert fotnote 13 strykes. 

19. punkt 1.8: «Være en pådriver for å etablere nettverk, partnerskap og 

samarbeidsavtaler med frivilligheten, næringslivet, studenter, utdannings 
og forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter, nabokommuner og 
andre aktører. 

 
I kapittel 2.x Attraktive Ås-Kunnskapskommunen:  

20. Punkt 2.1 kulepunkt 1: «å skape et attraktivt Ås sentrum, der universitetet 
og resten av campusmiljøet er synlig og en naturlig del fellesskapet.»  

21. Punkt 2.4 kulepunkt 3: «investeringer og bruk av idretts- og kulturanlegg» 

22. Punkt 2.4 nytt kulepunkt: «å legge til rette for studentfrivillighet.» 
23. Punkt 2.5 første linje: «Universitetet, kommunen og samskipnaden 

samarbeider om:» 
24. Mål 16 på side 27 endres i tråd med vedtak i HHS-10/21 av 18.08.2021: 

NAV Ås inkluderer flere av de med nedsatt arbeidsevne, de som mottar 

økonomisk stønad, innvandrere utenfor EU/EØS, unge og langtidsledige på 
arbeidsmarkedet. 

25. Mål 14 og mål 15 side 26: 
Tillegg: ´Kvalitetsreformen Leve hele livet´ Inngår som første kulepunkt i 
mål 14 og 15 under ´Slik følges det opp i aktuelle planer´. 

 
26.  Mål 18 endres til: 

Ås er et nullutslippssamfunn med trygge, inkluderende og attraktive 
tettsteder og lokalsamfunn som ivaretar kommunens historie og særpreg. 
Dette samfunnet er utviklet i balanse mellom vekst og vern av landbruks-, 

natur- og friluftsområder. 
27. Tillegg under kapittel 5 (Kultur og frivillighet) Mål 17. Legge til under 17.1: 

«blant annet sommerskole». 
28. Kap. 9, mål 23, s 36: Slik gjøres det: Legge til: "Sikre arealer til boliger 

med hage". 
 
 

 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 21. juni 2022 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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