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Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Andregangs 
behandling 

Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  22/01087 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 14/22 23.05.2022 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 21/22 24.05.2022 

3 Formannskapet 47/22 01.06.2022 

4 Kommunestyret 44/22 15.06.2022 

 

  
 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Notat «Punkter som er vurdert av kommunedirektøren før kommunestyret 

15.06.2022» ble sendt 10.6.2022 og lagt på saken som vedlegg 9. 
Notat «Svar på anmodning om å trekke innsigelsene samt høring av B1 

Vinterbrobakken» ble sendt 14.06.2022 og lagt på saken som vedlegg 10. 
 
Svend Trygve Kvarme (Sp) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 

annet ledd etter enstemmig vedtak. Ingrid Sandtorp Thorvaldsen (Sp) tiltrådte 
som vara. 

 
Ole Fredrik Nordby (H) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet 
ledd etter enstemmig vedtak. Jan Henrik Martinsen (H) tiltrådte som vara.  

 
Sverre Strand Teigen (H) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet 

ledd etter enstemmig vedtak. Ingen vara tiltrådte. 
 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag: 

I planbeskrivelsen: Utbyggingsgrensen for Ås sentralområde utvides til å 
omfatte arealinnspillet "Nordre Brekke liten". 

 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 

1. For følgende områder endres formålet fra LNF til næring: 

a. Vinterbro næringspark øst,  
b. Vinterbro næringspark vest. 

c. Kongeveien 127 
d. Helikopterlandingsplass Holstad  

 

2. Følende områder tas inn i planen som arealformål bolig, og sendes på 
høring:  

a. Åsgård- Brekken mellem  
b. Åsgård Brekkeveien sør- nedjusteres til 70 boliger/småhus  
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c. Åsgård- Nordre Brekke, stor- nedjusteres til 70 boliger/småhus  
d. Åsgård- Nordre brekke, liten  

e. Nordby- Togrenda, Askehaugveien- nedjusteres til 40 boliger/småhus  
 

3. Vinterbro/Togrenda tas inn i planen som det tredje utviklingsområde  

 
4. Følgende område tas inn i planen som arealformål næring:  

o Korsegården øst  
o Det forutsettes jordflytting, slik at produktiviteten opprettholdes på 

annet areal. Det skal legges til rette for et pilotprosjekt for 

arealnøytralitet i videre planprosess. 
5. §3.2. Endres til: Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner skal minst     

10 % av nye boenheter være universelt utformet ved at alle 
hovedfunksjonene er på inngangsplanet.  

6. § 4.2 a, bestemmelsen om minimum tomtestørrelse strykes. 

7. § 6.2, bestemmelsen om tilrettelegging for kollektivtransport strykes. 
8. § 10.1, bestemmelsen om skilt, reklame, belysning - generelle regler:  

Nytt punkt: Det utarbeides egne retningslinjer for idrettsanlegg. 
Stryk punkt: b og c 

    9. § 19.4, bestemmelsen om garasje, carport, uthus og parkering.  
Punkt c endres til: Garasjer og carporter kan ikke samlet utgjøre mer enn 

50 m2 per boenhet og 25 m2 per sekundærleilighet. Det tillates inntil 15 
m2 bod/uthus per hovedboenhet. 

10.  § 22.1, bestemmelsen om næringsbebyggelse strykes. 

11. § 24.2, bestemmelsen om LNF spredt bebyggelse, teksten   
«Det kan tillates fradeling til eller oppføring av inntil fem nye boenheter i 

Kroer og ni nye boenheter i Brønnerud i planperioder fram til 2034.» 
endres til «Det tillates 20 nye boenheter i Kroer, 30 nye boenheter i 
Brønnerud og 20 nye boenheter i Nordby.» 

12.Forslag om mikrohus: 
Det nedsettes et ad-hoc utvalg som skal legge frem en sak om mikrohus. 

Utvalget skal se på hvordan et pilotprosjekt kan gjennomføres og hvordan 
fremtidige bestemmelser kan utformes. 
Medlemmer: 

 Zara M. Berg (leder)  
 Martin Løken 

 Martin Østveit Moe 
 Kommunedirektør / en fra administrasjonen (sekretær) 

13. Vinterbrobakken omdisponeres til utbyggingsformål i henhold til innspill    
      til Kommuneplanen. 

 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
1.  Kommunestyret tar inn igjen kommunedirektørens siste forslag til kapittel 

om mikrohus (§ 18.3), med følgende endringer: 
a)  Erstatte siste setning i første avsnitt "De kan være flyttbare eller 

monteres fast på eiendommen") med følgende:  

  Mikrohus skal være flyttbare og stå på hjul. 
 

b) Erstatte femte avsnitt "Det kan ikke oppføres terrasser, verandaer, 
overbygd terrasse eller andre tiltak som inngår i BYA" med: 
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«Det kan oppføres terrasser, verandaer og overbygd terrasse 
såfremt dette holdes innenfor det totale tillatte BYA/BRA for 

mikrohus.» 
 

 c)  Ny siste setning i tredje avsnitt: 

Mikrohus kan tillates innenfor LNF i hele kommunen så fremt det 
kan påvises at det er nødvendig av hensyn til landbruksdrift på 

eiendommen eller gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag. Plassering skal skje i tilknytning til 
husklynger eller tun og skal ikke beslaglegge dyrka mark. 

 
2. Vollskogen tilbakeføres til LNF. 

 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 

1.  § 8.1, parkering: 
Primært: I tabellen over parkeringsdekning strykes minimumstallene. 
Samtidig gjøres makstallene om til minimumstall. 

 
Sekundært: I tabellen over parkeringsdekning, Blokkbebyggelse per 

boenhet, 3-roms og mer, Sone 1, økes min fra 0,2 til 0,3 og maks fra 0,8 
til 1,0. 

 

2.  § 24.1 (i opprinnelig dokument)"Fjerne setningen "Ny kårbolig skal 
plasseres i tilknytning til eksisterende gårdsbebyggelse" 

3.  Arealformål: pkt 5c: Solberg sør og Togrenda/Askehaugveien sendes på 
høring med formål bolig. 

4.  Nr 30 (i opprinnelig dokument) Kroer, krosser nord (40 boliger) sendes på 

høring med formål bolig. 
5. Nr 31 (i opprinnelig dokument), Kroer, Krosser sør (6 boliger) sendes på 

høring med formål bolig. 
6. Nr 33 (i opprinnelig dokument), Brønnerud, Søndre Holstad gård 

(Holstadkulen), 21 boliger, sendes på høring med formål bolig. 

 
Morten Anker (R) fremmet følgende forslag: 

   Skrive om kapittelet 2.8; Arealregnskap for Ås og innarbeide følgende: 
1. Tabell 3 skal vise endret arealformål over to rulleringsperioder (for å bedre 

kunne se omfanget av arealendringer)  

2. Tabell 3 skal også ta med foreslåtte endringer med nye reguleringsplaner 
til kommuneplanen fra siste avsnitt kap.2.8  

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
1. B5 (Rustad) tas ut av planen for 2022-2034.  

2. Bestemmelser og målsettinger om mikrohus utgår inntil videre.  
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren innarbeide intensjonen i 

pilotprosjektet for mikrohus med nødvendige målsettinger og 
bestemmelser som en egen sak. Saken legges fram for politisk behandling 
og innarbeides i kommuneplanens arealdel innen utgangen av 2022. 

 
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Arealdelen: 

A.      Det innføres ikke utbyggingsgrense 



 

 

 

Ås kommune 
Vår ref.: 22/01087  Side 4 av 8 
 

B.      Det innføres ikke arealnøytralitet 
  

Områder: 
C.      100/33 – Kongeveien 127 - Omgjøres fra LNF til næring i tråd med   

tidligere vedtak. 

D.      Vinterbro næringspark øst tas inn. 
E.      Søråsjordet opprettholdes som næring. 

F.      Solberg sør tas inn 
G.      Vinterbrobakken tas inn 
  

Bestemmelsene 
J.       Generell definisjon av Plasskrevende varehandel i Ås kommune skal  

inkludere Bilutstyr/verktøy, Møbler, samt Brune- og Hvitevarer. 
K.      Det fastsettes minimumskrav til parkeringsdekning i alle reguleringsplaner. 

L.       Bestemmelsene om krav til parkering økes med 50%. 
 
 

Kjetil Barfelt (Frp) fremmet kommunedirektørens forslag til formannskapets 
innstilling punkt 19 og 13.: 

1.  I § 1.2 tas R-11 Kjonebekk og R-49 Ås sentrum ut av oversikten over 
eldre reguleringsplaner. 

2.  Teksten i § 17.2 flyttes til planbeskrivelsen og § 17.2 utgår. 

3. Retningslinjene til § 22.1 strykes. 
4.   For § 26.1 utdypes det i planbeskrivelsen hva som menes med «levende 

organismer». Ordbruken «å ta med» endres til «å innføre». 
5.  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. Setningen tas ut. 
 

Ola Nordal (Ap) fremmet tilleggsforslag til formannskapets innstilling punkt 4: 
 § 34 endres til:  

Innenfor områdene #1 Kongeveien og #2 Østensjøveien tillates 

terrengregulering med rene, naturlige masser. Terrengregulering kan ikke 
finne sted før områdene er regulert. Forekomster av hule eiker skal 

bevares og funksjonsområde for vipe samt kulturhistorisk landskap av 
nasjonal interesse skal hensyntas. Arealene skal tilbakeføres til dyrket 
mark når terrengreguleringen er gjennomført. 

  
Hvis dette ikke er tilstrekkelig for å imøtekomme innsigelsen tar #1 

Kongeveien 197 og #2 Østensjøveien til mekling. 
 
Votering: (32 stemmer) 

 Formannskapets innstilling: 
 innledende tekst ble enstemmig vedtatt 

 pkt. 1 ble vedtatt 22-10 (4MDG, 3SV, 2V, 1R). 
 pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

 
 Aps tillegg til pkt 4 ble enstemmig vedtatt.  

 
 Formannskapets innstilling: 

 Pkt 5a og 5b ble enstemmig vedtatt. 
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 Pkt 5c Vinterbro næringspark øst ble vedtatt 24-8 (5H, 3FrP) ved 
alternativ votering mot Hs forslag 1a og FrPs forslag D. 

 Pkt 5c Vinterbro næringspark vest ble vedtatt 27-5 (H) ved alternativ 
votering mot Hs forslag 1b. 

 Pkt 5c Solberg sør ble vedtatt 25-7 (4Sp, 3FrP) ved alternativ votering 

mot Sps forslag 3 og FrPs forslag F. 
 Pkt 5c Togrenda Askehaugveien ble vedtatt 23-9 (5H, 4Sp) ved 

alternativ votering mot Hs forslag 2e og Sps forslag 3. 
 Pkt 6, 8,9,10 og 11 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 7 ble vedtatt 28-4 (MDG). 

 Pkt 12 ble vedtatt 29-3 (FrP). 
 Pkt 13 første ledd ble enstemmig vedtatt. 

 Pkt 13 andre ledd fra «…,og legge til…» ble nedstemt 21-11 (4MDG, 
3SV, 2V, 1R, 1KrF) ved alternativ votering mot Frps forslag pkt 5. 

 Pkt 14 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 15 ble vedtatt 24-8 (5H, 3FrP). 
 Pkt 16 ble vedtatt 24-8 (4MDG, 3SV, 1R).  

 Pkt 17 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 18 ble vedtatt 22-10 (4MDG, 3SV, 2V, 1R). 

 Pkt 19 bortfaller. 
 
 FrPs forslag: 

 Pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 2 ble vedtatt 27-5 (4MDG, 1SV). 

 Pkt 3 ble vedtatt 21-11 (4MDG, 3SV, 2V, 1R, 1KrF). 
 Pkt 4 ble enstemmig vedtatt. 

 

 SVs forslag 
 Pkt 2 ble vedtatt 18-14 (5H, 4MDG, 3FrP, 2V). Som følge av dette  

         faller MDGs forslag pkt 1. 
 Pkt 3 ble vedtatt 19-13 (5H, 4MDG, 3FrP, 1KrF) ved alternativ votering 

mot Hs forslag 12. 

 Pkt 3 ble vedtatt 24-8 (5H, 3FrP) i en realitetsvotering. 
 

 Aps forslag om Nordre Brekke ble vedtatt 22-10 (4MDG, 3SV, 1V, 1R, 1KrF). 
 

 Rs forslag 

 Pkt 1 ble nedstemt 22-10 (4MDG, 3SV, 2V, 1R). 
 Pkt 2 ble nedstemt 22-10 (4MDG, 3SV, 2V, 1R). 

 
 Hs forslag 

 Pkt 1c ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 

 Pkt 1d ble nedstemt 22-10 (5H, 3FrP, 2V). 
 Pkt 2a ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 

 Pkt 2b ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 
 Pkt 2c ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 
 Pkt 2e ble nedstemt 26-6 (5H, 1Sp). 

 Pkt 3 ble nedstemt 20-12 (5H, 4Sp, 3FrP). 
 Pkt 4 ble nedstemt 21-11 (5H, 3FrP, 2V, 1KrF). 

 Pkt 5 ble nedstemt 23-9 (5H, 3FrP, 1V). 
 Pkt 6 ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 

 Pkt 7 ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 
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 Pkt 8 om nytt punkt § 10.1 ble vedtatt 19-13 (9Ap, 4Sp). 
 Pkt 8 om å stryke b ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 

 Pkt 8 om å stryke c ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 
 Pkt 9 ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 
 Pkt 10 bortfaller. 

 Pkt 11 ble nedstemt 18-14 (5H, 4Sp, 3FrP, 1V, 1KrF). 
 

 MDGs forslag pkt 2 ble nedstemt 27-5 (4MDG, 1R) 
 Hs forslag pkt 13 ble vedtatt 21-11 (4MDG, 3SV, 2V, 1R, 1KrF). 
 Sps primærforslag pkt 1 ble nedstemt 24-8 (4Sp, 3FrP, 1KrF). 

 
 FrPs forslag 

 K ble nedstemt 21-11 (5H, 2Sp, 3FrP, 1KrF). 
 L ble nedstemt 28-4 (1Sp, 3FrP).  

 
 Sps forslag 

 Sekundærforslag pkt 1 ble vedtatt 24-8 (4MDG, 2SV, 2V). 

 Pkt 2 ble nedstemt 21-11 (4H, 4Sp, 3FrP).  
 Pkt 4 ble nedstemt 25-7 (4Sp, 3FrP). 

 Pkt 5 ble nedstemt 17-15 (5H, 4Sp, 3FrP, 2V, 1KrF). 
 Pkt 6 ble nedstemt 24-8 (1H, 4Sp, 3FrP). 

 

 FrPs forslag 
 A ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 

 E ble nedstemt 29-3 (FrP). 
 J ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 

 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel 

for Ås kommune 2022-2034 med kart datert 06.05.2022, planbestemmelser 
datert 06.05.2022, og planbeskrivelse datert 06.05.2022. 

Følgende arealformål er endret, jf. kommuneplanen 2015-2027:  

1. Arealformål LNF endret til bolig:  

a. Rustadporten 

2. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til bolig:  
a. Furumoveien med 25 boenheter 

b. Togrenda barnehage der barn og unges interesser vektlegges i 
reguleringsplanen.  

3. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til næring:  
a. Gamle Mossevei 29 

4. Arealformål LNF endret til bestemmelsesområder masseforvaltning, 

terrengregulering;  

a. #1 Kongeveien 170 der det tas særlig hensyn til hule eiker, 

funksjonsområde for vipe samt kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse (KULA) i reguleringsplanen.  

b. #2 Østensjøveien 60 der det tas særlig hensyn til hule eiker i 

reguleringsplanen, samt statlig reguleringsplan for østre linje og 
hensettingsanlegg.  

c. § 34 endres til:  
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Innenfor områdene #1 Kongeveien og #2 Østensjøveien tillates 
terrengregulering med rene, naturlige masser. Terrengregulering 

kan ikke finne sted før områdene er regulert. Forekomster av hule 
eiker skal bevares og funksjonsområde for vipe samt kulturhistorisk 
landskap av nasjonal interesse skal hensyntas. Arealene skal 

tilbakeføres til dyrket mark når terrengreguleringen er gjennomført. 
  

Hvis dette ikke er tilstrekkelig for å imøtekomme innsigelsen tar #1 
Kongeveien 197 og #2 Østensjøveien til mekling. 
 

5. For følgende områder er arealformål opprettholdt i tråd med 
kommuneplanen 2015-2027:  

a. Haugeveien opprettholdes som boligformål. 
b. Seiersten feriepark, Søndre Moer, Sjøskogen 1a, b og 3 

opprettholdes som næringsformål. 
c. Vinterbro næringspark øst, Vinterbro næringspark vest, Solberg sør, 

Togrenda Askehaugveien opprettholdes som arealformål LNF. 

6. Brønnerud «brannstasjonstomta» tilbakeføres til LNF. 
7. Drøbakveien 135 tas inn igjen som boligformål. 

8. Søndre Fosterud liten tas inn igjen som boligformål, begrenset til maks en 
bolig. 

9. Det foretas mekling med Statens vegvesen om innsigelsen til § 21.3 BF1, 

og med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune om 
innsigelsen til arealformål bolig på «Rustadporten». Det nedsettes et eget 

forhandlingsutvalg som gjennomfører meklingsmøte på vegne av 
kommune.  
Utvalget består av følgende medlemmer: 

 Ola Nordal 
 Annett Michelsen  

 Kjetil Barfelt. 
10.Boenheter kan ikke oppdeles til hybler. Retningslinje: Kommunen legger til 

grunn at fellesnevneren for hyblifisering er at boliger bygges om, eller på 

annen måte tilrettelegges for beboelse for flere personer enn det som er 
vanlig for en bolig med tilsvarende størrelse og romløsning.  

11.Det utarbeides hensynssone for bekken Nordre Brekke sør for Ås sentrum. 
12. Tillegg under §14.1: Naturlig vegetasjon og terreng skal sikres som en del 

av anlegget. Hvis dette ikke er mulig eller tilstrekkelig, skal grønne tak og 

vegger eller vegeterte bakkearealer etableres for å sikre best mulig 
mikroklima. (45) 

13.§16.3 «Store trær» endres til «Bevaring av store trær» 

14.Presisering § 30.1 I retningslinjene for hensynssone friluftsliv: «I nye 
områder for bebyggelse og anlegg i forbindelse med reguleringsplan, 

sikres sammenhengende grønnstrukturer, og hensynet til friluftsliv skal 
veie tungt.» 

15.Tillegg under §18.1 Varierte boligtyper og fellesløsninger»: Det skal også 
klargjøres muligheter for sosial boligbygging og alternative sosiale 
boformer. 

16.I bestemmelsene under 16.3 tilføyes «så langt mulig»  
17.I bestemmelsene under 13 utgår «hvordan det skal oppnås» 

18. 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. 
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19.I § 1.2 tas R-11 Kjonebekk og R-49 Ås sentrum ut av oversikten over 
eldre reguleringsplaner. 

20.Teksten i § 17.2 flyttes til planbeskrivelsen og § 17.2 utgår. 
21.Retningslinjene til § 22.1 strykes. 
22.For § 26.1 utdypes det i planbeskrivelsen hva som menes med «levende 

organismer». Ordbruken «å ta med» endres til «å innføre». 
23.Bestemmelser og målsettinger om mikrohus utgår inntil videre.  

24.Kommunestyret ber kommunedirektøren innarbeide intensjonen i 
pilotprosjektet for mikrohus med nødvendige målsettinger og 
bestemmelser som en egen sak. Saken legges fram for politisk behandling 

og innarbeides i kommuneplanens arealdel innen utgangen av 2022. 
25.I planbeskrivelsen: Utbyggingsgrensen for Ås sentralområde utvides til å 

omfatte arealinnspillet "Nordre Brekke liten". 
26.§ 10.1, bestemmelsen om skilt, reklame, belysning - generelle regler:  

Nytt punkt: Det utarbeides egne retningslinjer for idrettsanlegg. 
27.Vinterbrobakken omdisponeres til utbyggingsformål i henhold til innspill    

til Kommuneplanen. 

28. § 8.1, parkering: I tabellen over parkeringsdekning, Blokkbebyggelse per 
boenhet, 3-roms og mer, Sone 1, økes min fra 0,2 til 0,3 og maks fra 0,8 

til 1,0. 
 
 

 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 21. juni 2022 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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