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SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Plan- og utviklingsavdelingen har gjenopptatt arbeidet med reguleringsplan for Dyster
Eldor II – Søndre del. Som følge av krav om grundig utarbeidet konsekvensutredning
for reguleringsplanen, følger også krav om planprogram som beskrevet i plan- og
bygningsloven § 4-1 og § 1 2-9.

Forslag til planprogram for Dyster Eldor II, datert 1 5.1 1 .201 3, beskriver formålet med
planarbeidet, rammebetingelser for planleggingen, beskrivelse av tiltaket, behovet for
konsekvensutredninger samt gjør rede for vesentlige momenter i tidligere planarbeid.

Planprogram for Dyster Eldor II – Søndre del – ble sendt på høring den 11 .1 2.201 3,
sammen med varsel om oppstart av planen. Høringsperioden ble avsluttet den
07.02.201 4, og det er kommet inn 9 bemerkninger.

Oppsummering av innkomne høringsuttalelser med kommentarer:

1 . Fylkesmannen i Oslo og Akershus (30.01 .201 4)
Fylkesmannen viser til plan- og bygningslovens § 4-2 om reguleringsplaner som kan
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og vurderer det som positivt at Ås
kommune utarbeider en konsekvensutredning for reguleringsplanen.

Fylkesmannen mener planprogrammet tar opp relevante utredningstema, og
vurderer det som positivt at salamanderens levekår, bevegelsesmønster og
overvintringsmuligheter er tenkt utredet i en konsekvensutredning, samt at det legges
opp til at konsekvensutredningen vil bli utført av en ekstern, fagkyndig konsulent.

Videre tilrår fylkesmannen at det sikres grønnkorridorer mellom dammene, langs
bekken og til grøntområdene i området.

Utover dette viser fylkesmannen til prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-1 2.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Uttalelsen er tatt til etterretning.

2. Akershus Fylkeskommune (28.01.201 4)
Fylkeskommunen er fagmyndighet for kulturminnevern, og påpeker at området ikke
er befart med henblikk på nyere tids kulturminner. De ber derfor kommunen være
oppmerksom på eventuelle eldre og verdifulle gårdsmiljøer eller enkeltbygninger.
Ingen av bygningene innenfor planavgrensningen er oppført i SEFRAK-registeret for
faste kulturminner i Norge.

Det er til gjengjeld registrert funn av automatisk fredete kulturminner i området. En ny
behandling av reguleringsplan krever en ny avklaring om Riksantikvarens syn på
disse.

Fylkeskommunen gjør oppmerksom på rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og
unges interesser i planleggingen, og fremhever punkt 5 i denne. Her fremgår det at
det skal vies spesiell oppmerksomhet til barn og unges interesser i formgivningen av
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boligområder. Det dreier seg i hovedsak om store og fleksible uteoppholdsarealer for
lek og utfoldelse i nærmiljøet. De påpeker også viktigheten av å anlegge leke- og
fellesarealer på steder med gode solforhold og med siktlinjer fra bebyggelsen.
Fylkeskommunen anbefaler at det stilles krav til ferdig opparbeidede leke- og
fellesarealer, før det gis brukstillatelse til boligene.

Videre viser fylkesrådmannen til plan- og bygningsloven som legger vekt på
medvirkning i utarbeidelse av planforslag, med særlig fokus på å inndra barn og unge
i planprosessen.

Fylkesrådmannen legger vekt på trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter,
krav om universell utforming, og de anbefaler at muligheten for å tilknytte området til
fjernvarmeanlegg utredes. Fylkesrådmannen anbefaler også at det fastsettes strenge
maksimumsnormer for parkeringsbestemmelser, og forutsetter at planforslaget ikke
reduserer muligheten for å oppfylle kravene i vannforskriften.

Fylkeskommunen viser ellers til sine uttalelser i tidligere behandlinger av saken, og
mener planprogrammet gir et godt grunnlag for planarbeidet.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Uttalelsen er tatt til etterretning.

3. Statens Vegvesen (06.02.2014)
Statens vegvesen mener planprogrammet er oversiktlig og beskriver relevante
nasjonale, regionale og lokale føringer. De har ellers ingen merknader til det varslede
planarbeidet.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Uttalelsen er tatt til orientering.

4. Follo Ren AS (03.02.2014)
Follo renholdsverk informerer om retningslinjer for avfallshåndtering.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Uttalelsen er tatt til etterretning.

5. Eldrerådet i Ås (21.01.2014)
Ås eldreråd ber om at det tilrettelegges for et godt kollektivtilbud og møtesteder i
nærmiljøet.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Uttalelsen er tatt til orientering.

6. Naturvernforbundet i Ås (11.02.2014)
Naturvernforbundet viser til sin uttalelse av 25.08.2009, der de blant annet nevner en
rekke forhold for å få til bærekraftig arealutnyttelse, og fremhever viktigheten av høy
utnyttelsesgrad i sentrumsnære områder. De redegjør også for behovet for
kunnskapsbasert forvaltning av naturkvaliteter og biologisk mangfold, og nevner en
rekke forhold de mener det er nødvendig å få belyst i en konsekvensutredning.
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Naturvernforbundet skriver i sitt brev datert 11.02.2014 at de er innforstått med at
området er avsatt til byggeformål, og mener det er viktig at utbyggingen gjøres med
grunnlag i god kunnskap, blant annet om biologisk mangfold. De mener
planprogrammet er et godt utgangspunkt for å få til dette, forutsatt at utredningene
som er skissert gjøres på en grundig måte.

Videre legger forbundet vekt på at det bør legges opp til høy utnyttelsesgrad, god
framkommelighet til fots og med sykkel, og at det sikres gode ferdselsforbindelser til
eksisterende bebyggelse i områdene rundt.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Rådmannen tilrår at det bør sikres gode ferdselsforbindelser til eksisterende
bebyggelse, både innad i planområdet og til bebyggelse i områdene rundt, og at det
bør sikres god framkommelighet til fots og med sykkel. Øvrige bemerkninger er tatt til
orientering.

7. GNR 50 BNR 5, Olav Torkil Heie, Katrine Eldegaard, Åshild Longva (04.02.2014)
Grunneierne ved gnr 50 bnr 5 er opptatt av at det gjennomføres en faglig korrekt
planprosess, og at det etableres et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag med tanke
på konsekvensene for biologisk mangfold generelt, og de rødlistede artene i
områdene spesielt. De ber om at konsekvensene for biologisk mangfold ved tiltaket
kommer tydelig fram i dokumentene som følger saken når den legges ut på høring.

I den forbindelse mener de at konsekvensutredningen som kommunen legger opp til i
planprogrammet er faglig svak, fordi planprogrammet i stor grad viser til tidligere
utførte undersøkelser som er mangelfulle. De mener at det i perioden satt av til
konsekvensutredning i planprogrammets fremdriftsplan, ikke vil være mulig å få
gjennomført en tilstrekkelig grundig undersøkelse.

Utover dette, minner de om at den faglige kvaliteten på utredningsarbeidet i forrige
runde var slett, og viser til utdrag fra dommen i Oslo tingrett. De fremhever følgende
mangler fra tidligere planarbeid:

- Betydningen for salamanderne av endringer i vannkvaliteten ble ikke utredet.
- Betydningen av trafikk gjennom området for salamanderne levekår ble ikke

utredet.
- Mulig blokkering av spredningskorridorer ble ikke belyst.
- Betydning av ødeleggelse av overvintringssteder ble ikke belyst.
- Konsekvenser av forurensing som følge av sprenging og masseforflytning ble

ikke tilstrekkelig vurdert.

De tviler sterkt på om det er mulig å vurdere disse spørsmålene i løpet av den
perioden som av avsatt til konsekvensutredning.

De mener det ikke fremkommer av planprogrammet om konsekvensutredningen kun
skal basere seg på allerede eksisterende kunnskap, eller om detskal gjøres en ny
uavhengig innsamling og sammenstilling av empiriske data.
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Videre legger de til grunn at en konsekvensutredning bør kunne belyse forventede
effekter av ulike planalternativer for biologisk mangfold. De stiller seg undrende til
planer om å utrede muligheten for å flytte salamandere til planlagte
erstatningsdammer utenfor området som de mener vil kreve en grundig faglig
vurdering av potensielle negative effekter for eksisterende populasjon, og av mulige
negative økologiske effekter på utsettingsstedet.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Utredning av konsekvenser for biologisk mangfold skal gjennomføres etter forskrift
om konsekvensutredninger. Der eksisterende kunnskap er mangelfull, bør det gjøres
nye observasjoner. Utredningen skal foretas av en ekstern fagkyndig konsulent, som
også vil vurdere behovet for innsamling av ny informasjon, og hvor omfattende
undersøkelsen bør være. Dersom det viser seg at perioden avsatt til faglig forsvarlig
konsekvensutredning av tiltaket er for kort, vil perioden utvides. Fremdriftsplanen er i
den forstand å forstå som veiledende. Rådmannen setter pris på alle innspill som
sørger for at en konsekvensutredning av tiltaket blir utførtpå best mulig grunnlag.

8. GNR 50 BNR 56, Knut Winge Solberg (06.02.2014)
Solberg er opptatt av forslag til tilførselsveier i området, og viser til lang historikk den
gang valg av veinett ble gjort i forbindelse med tidligere planarbeid. Det vises til en
underskriftskampanje som ble gjennomført, der langt de fleste ikke så behov for
kollektivtransport i området, og ønsket en løsning som medførte liten trafikk mot
Hogstvetveien.

Han redegjør for de ulike alternativene som ble vurdert ved behandlingen i 1999, der
særlig alternativ A og C trekkes frem som uaktuelle alternativer. Han mener det er
altfor kostbart å legge opp til en fremtidig tverrforbindelse over jernbanen, og at
kommunen bør planlegge tettstedet på grunnlag av den erkjennelsen. Han
understreker at han ikke har noe imot at feltet bygges ut.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Veialternativene som ble diskutert før behandling i 1999 er tatt med i
planprogrammet for å oppsummere tidligere vedtak. Rådmannen mener likevel det
bør være åpning for å diskutere mulighetene for kollektivløsninger i et såpass
omfattende boligområde, og valg av veinett kan ha betydning for dette. Rådmannen
vurderer det derfor som uheldig at forslag om kollektivløsninger avfeies på et så tidlig
tidspunkt i prosessen. Kollektive løsninger er nødvendige i den grad de sørger for at
områder i randsonen til tettstedet er tilknyttet det øvrige servicetilbudet i kommunen,
også for innbyggere som ikke disponerer bil.

Øvrige synspunkter er tatt til orientering.

9. Granheimlia Beboerforening v/Ingrid Merete Ødegård og Petter Tidemand-
Johannessen (05.02.2014)
Beboerforeningen mener planprogrammet er mangelfullt med tanke på hvordan
overvannet skal håndteres ved utbygging av det angitte området. Planområdet ligger
øverst i nedbørsfeltet og betydelige områder påvirker derfor nedenforliggende
boligområder. De er opptatt av utfordringer knyttet til tradisjonell utbygging, som fører
til mindre permeable flater, og mener det må tas høyde for håndtering av overvannet
lokalt ved å sørge for infiltrerbare flater som fordrøyer overvannet.
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Videre påpeker beboerforeningen at deler av planområdet fungerer som
fordrøyningsbasseng. De viser til at det er en fare for at dette arealet som danner en
forsenkning i terrenget står i fare for å bli gjenfylt av masser ved utbygging, og er
opptatt av avrenningsmuligheter. De viser til at det forventes mer nedbør i Norge i
fremtiden. Som følge forventer foreningen at det stilles høye krav til fordrøyning av
overvannet, og foreslår en rekke avbøtende tiltak.

Granheimlia Beboerforening viser ellers til tidligere uttalelser i saken, som utover
overvannshåndtering, også nevner ønsker om generøse friområder som danner et
bånd mellom ny og eksisterende bebyggelse på 30-40 meter i bredde, fare for ras
ved sprengningsarbeider eller flytting av jord- og steinmasser og fremhever en
forholdsvis bratt fjellskrent mellom gnr 50 bnr 58/59/60 som kan være farlig om det
legges opp til ferdsel her. De ytrer på generelt grunnlag et ønske om utbygging som
er tilpasset eksisterende terreng, og et ønske om å bevare randvegetasjon mot dyrka
mark i området.

I likhet med Knut Solberg, vil foreningen ikke ha veiforbindelse mellom Granheimlia
og Dyster-Eldor, og ønsker en lav utnyttelsesgrad i området. De forventer også at det
blir utredet konsekvenser for trafikkflyten langs Hogstvetveien.

Granheimlia understreker at de som beboerforening vil være en pådriver for en mest
mulig positiv utvikling av dette området i dialog med kommunen.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen:
Løsninger for overvannshåndtering er høyt prioritert i kommunen, og vil inngå som en
naturlig del av reguleringsprosessen. Det vil også utarbeides en risiko- og
sårbarhetsanalyse som følger planen, i tråd med føringene gitt av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap. Øvrige synspunkter er tatt til orientering.

Vurdering av saken:
Overordnede myndigheter har gjennom høringen gitt positive tilbakemeldinger på
planprogrammets form og innhold, og har i likhet med rådmannen tillit til at
planprogrammet vil gi et godt grunnlag for videre planarbeid. Øvrige høringsuttalelser
vitner om et sterkt engasjement i saken, som er å betrakte som en ressurs for det
videre arbeidet med reguleringsplanen.

Det er et mål å få gjennomført en konsekvensutredning med henblikk på
miljøpåvirkninger og biologisk mangfold som vil være så grundig som mulig, innenfor
rimelighetens grenser. Rådmannen mener planprogrammet gir et godt grunnlag for å
få gjennomført en slik utredning, men det må understrekes at forhold som nevnes i
planprogrammet ikke nødvendigvis er å anse som en endelig sjekkliste, men danner
grunnlag for dialog med en ekstern utreder. Forhold som er nevnt i
høringsuttalelsene, er å betrakte som relevante punkter å diskutere under
utarbeidelsen av en konsekvensutredning.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at hovedutvalg for teknikk og miljø fastsetter planprogram for
Dyster Eldor II, datert 15.11.2013.


