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1. Formål 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Planarbeid for områderegulering av Dyster Eldor søndre del (heretter Dyster Eldor II) er gjenopptatt 

etter at tidligere gjennomført planprosess ble påklaget på grunnlag av forekomst av storsalamander 

og manglende konsekvensutredning. Ås kommune fikk medhold av Fylkesmannen i Buskerud, som 

behandlet klagesaken som settefylkesmann. Som følge av fylkesmannens avgjørelse, ble 

Miljøverndepartementet stevnet. Klagen fikk medhold i Oslo tingrett i domsslutning datert 

05.07.2012, og fylkesmannens vedtak ble kjent ugyldig. Ås kommunes vedtak som stadfester 

reguleringsplan for Dyster Eldor II er således opphevet. 

Ås kommune vedtok å gjennomføre en ny planprosess i 2012. Dyster Eldor II er en fortsettelse av 

allerede utbygd Dyster-Eldor nord, og er disponert til boligformål i kommuneplan for Ås.  

1.2 Formål med planarbeidet 

Planprogrammet skal danne grunnlaget for utarbeidelse av konsekvensutredning og reguleringsplan 

for Dyster Eldor II. Hensikten med reguleringsarbeidet er å lage en helhetlig plan som definerer 

overordnede mål og føringer for områdets videre utvikling. Planarbeidet vil avklare fremtidig 

arealbruk, forholdet mellom vekst og vern, og behov for oppgradering og utvidelse av infrastruktur. 

1.3 Plantype 

Det vil bli utarbeidet en områderegulering i henhold til plan- og bygningsloven §12-2. En 

områderegulering er en kommunal reguleringsplan som avklarer rammene for fremtidig arealbruk i 

et større område. En områderegulering kan følges opp enten med utfyllende detaljregulering eller 

direkte med bygge- og delesøknader for enkeltprosjekter.  

1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse 

Områdets utstrekning er på om lag 183 dekar, hvorav ca. 170 dekar eies av Ås kommune. Området 

ligger syd for Ås sentrum, ca. 1500 meter fra Ås stasjon. Området består av småkupert terreng som i 

hovedsak er bevokst med løvskog, med innslag av furu og gran. Området grenser i nord mot 

Grunnfjellsveien og Dyster-Eldor nordre del, som er utbygd med boliger, i øst og sør mot skog og 

dyrket mark, i vest mot boligområdet Granheimlia og Sollia.    

                    
Kart over Dyster Eldor og Dyster Eldor II 
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1.5 Krav om planprogram og konsekvensutredning 

Planprogrammet er utarbeidet etter plan- og bygningslovens kapittel 4, ajourført med endringer ved 

lov 25.06.2010 nr. 48 og res. 29.04.2012 nr. 479. Planprogrammet skal fastsette: 

 Formålet med planarbeidet, og ambisjonene for boligutbyggingen. 

 Planprosessen med frister og deltakere. 

 Opplegg for medvirkning, især i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. 

 Behovet for utredninger. 

Utredningsbehovet anses som moderat i det at det har foregått en lang prosess i området. Det vil i 

planprogrammet gjøres rede for allerede innsamlet informasjon, og behovet for nye utredinger som 

skal komplementere disse.  

 

2. Forutsetninger for planarbeidet 
Dette er overordnede planer og retningslinjer som anses å være mest relevant for planarbeidet: 

2.1 Nasjonale føringer og retningslinjer 

Forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner (jfr. Kulturminneloven § 3) 

Paragrafen i kulturminneloven forbyr i utgangspunktet alle tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, 

grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede 

kulturminner. Som kulturminner regnes alle kulturminner eldre enn reformasjonen i 1536, og 

erklærte stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649. 

Områdereguleringen vil avklare nødvendige sikringssoner rundt fredede kulturminner. 

Planprogrammet redegjør for behovet for ytterligere registrering av kulturminner. 

Naturmangfoldloven (jfr. Naturmangfoldloven kapittel II, III og IV) 

Loven sørger for en bærekraftig forvaltning av naturen som ivaretar: 

 Mangfoldet av naturtyper og deres karakteristiske artsmangfold og økologiske funksjoner 

innenfor sine naturlige utbredelsesområder. 

 Artene i sine naturlige utbredelsesområder og deres genetiske mangfold og levedyktighet. 

I forskrifter kan det bestemmes utvalgte naturtyper (jf. kapittel IV) og prioriterte arter (jf. §§ 23-25) 

og nærmere bestemmelser og tiltak for deres beskyttelse.  

Videre inneholder loven retningslinjer for offentlig beslutningstaking (jf. §§ 8-12) deriblant: 

 At offentlige beslutninger i rimelig grad skal bygge på vitenskapelig grunnlag om arters 

bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. 

 Å være «føre var» og unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet, når det ikke 

foreligger tilstrekkelig kunnskap om tiltakets virkninger for naturmiljøet. 

 At kostnader ved avbøtende tiltak skal bæres av tiltakshaver. 
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging 

Retningslinjene skal sørge for at alle barn og unge tilbys gode, trygge og stimulerende oppvekstmiljø. 

Det vil bli redegjort for planforslagets konsekvenser for barn og unge, jf. Miljøverndepartementets 

temaveileder «Barn og unge planlegging etter plan- og bygningsloven». 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

Retningslinjene gir føringer for hvordan arealbruk og transportsystem skal utvikles. Det skal tenkes 

langsiktig, bærekraftig og regionalt. Følgende er særlig relevant for reguleringsarbeidet: 

 Legge til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport. 

 Begrense transportbehovet. 

 Utforme klare grenser mellom byggeområder og områder som ikke skal utbygges. 

 Konsentrere naturinngrep. 

 Utnytte utbyggingsmulighetene i eksisterende byggesoner i by- og tettstedsområder. 

 Avveie hensynet til effektiv transport i forhold til jordvern, naturvern, kulturminnevern, 

friluftsliv og vanninteresser. 

 Vurdere alternativer til veiutbygging når kapasitetsproblemer i veisystemet oppstår. 

 Tilrettelegge for sykling. 

 Avklare muligheter for et effektivt offentlig transporttilbud. 

Kommunen vil legge retningslinjene til grunn i reguleringsarbeidet. Det vil bli redegjort for 

planforslagets utbyggingsmønster og konsekvenser for transportsystemet.  

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen 

Dokumentet beskriver regionale utfordringer og definerer overordnete mål og strategier for areal- og 

transportutviklingen. Landskapet syd for Eldor inngår i det sammenhengende jordbruksområdet 

mellom Mysen og Drøbak. 

Samferdselsplan for Akershus 2012-2015 

Dokumentet beskriver overordnede føringer og pågående arbeid med betydning for 

samferdselsplanen, deriblant fremtidige kollektivløsninger for Follo. 

Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018 

Planen beskriver mål, strategier samt oppfølgingstiltak for den fremtidige kulturminnepolitikken i 

Akershus. Hovedmålet er å ta vare på og bruke kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs. 

Følgende er særlig relevant for reguleringsarbeidet: 

 Bevare et utvalg av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 

 Registrere kulturminner der det er mangelfull oversikt 

I tillegg følger nasjonale og regionale forventninger til kommunal og regional planlegning. 

2.2 Lokalpolitiske planer og vedtak 

Kommuneplan for Ås 2011-2023 

Kommuneplanen, vedtatt 06.04.2011, beskriver overordnede behov for boliger, fortetting av 

sentrum og ønske om økt andel boliger i Ås sentralområde. Kommuneplanen beskriver også behov 

for skole og barnehageplasser, samt transport og behov for kollektive løsninger. 
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Sykkelplan for Ås 

Planen beskriver tiltak til å bedre situasjonen for syklister og øke andelen syklende i Ås. 

Skolebehovsplan for Ås  

Planen beskriver skolestruktur, skolekapasitet, utfordringer og alternativer til framtidig skolestruktur 

i Ås kommune. 

 

Barnehagebehovsplan for Ås 2012-2016 

Planen beskriver barnehagestruktur, barnehagekapasitet, utfordringer og alternativer til framtidig 

barnehagestruktur i Ås kommune.  

 

Tidligere lokalpolitiske vedtak 

Det har siden 1970-tallet pågått planarbeid i området Dyster-Eldor i Ås kommune. I 1995 startet 

kommunen behandling av reguleringsplan som omfatter søndre del av Dyster-Eldor, men denne ble 

lagt til side for å prioritere utvikling av søndre Moer. Vedtak av betydning for planarbeidet, er vedtak 

datert 03.06.1999, om valg av veitrasé for området (jf. kapittel 4). Kommunestyret vedtok å 

gjenoppta arbeidet med reguleringsplan for Dyster-Eldor II i 2007. 

14.04.2010 

Den endelige reguleringsplanen for området, med bestemmelser, ble vedtatt av Ås kommune.  

16.06.2010 

Kommunestyret vedtok å vurdere ny plassering av skole i forbindelse med rullering av kommuneplan 

for Ås, vedtatt 06.04.2011. Skolen ble i arbeidet med kommuneplanen vedtatt lagt som utvidelse av 

eksisterende Åsgård skole, og skolekretsene ble justert slik at Dyster-Eldor omfattes av denne. 

21.09.2010 

Vedtaket om reguleringsplan ble påklaget av Åshild Longva, Katrine Eldegard og Olav Heie, som 

mente konsekvensene av en eventuell utbygging for det biologiske mangfoldet ikke var tilstrekkelig 

utredet. 

27.06.2011 

Fylkesmannen i Buskerud behandlet klagesaken som settefylkesmann, og fattet vedtak om at klagen 

ble ikke tatt til følge og reguleringsplanvedtaket ble stadfestet.  

02.01.2011 

Klagerne tok ut stevning mot Staten v/Miljøverndepartementet. 

05.07.2011 

Oslo tingrett avsa dom i saken den, der reguleringsplanvedtaket ble opphevet. 

2012 

Kommunestyret vedtok å gjennomføre nytt planarbeid. 

2.3 Andre føringer 

Rambølls rapport om klimavennlig arealplanlegging, utarbeidet med anbefalinger for Dyster Eldor. 

Omfatter blant annet avfall og avløpsløsninger, energitiltak, samt enkelte retningslinjer for bedret for 

gang- og sykkeltrafikk. 
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3. Beskrivelse av tiltaket 

Områdereguleringen vil bestå av et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern 

og utforming av arealer og bygg. Forslaget vil samtidig inneholde en konsekvensutredning som gjør 

rede for konsekvenser ved utbyggingen for blant annet biologisk mangfold og trafikkbelastning. 

3.1 Sentrale tema og problemstillinger i planarbeidet 

Forhold mellom utbygging og vern 

Kommunen ønsker å kartlegge ulike vernehensyn i området, for å finne frem til konfliktfrie områder 

for boligbygging.  

Det er registrert forekomster av stor og liten salamander i området, samt et par mindre 

kulturminner. I planarbeidet må alle viktige verdier være kjent, og det må tas stilling til hva som skal 

vernes og hvordan. Storsalamander har status som sårbar på norsk rødliste, og småsalamander har 

status som nær truet. 

Vernehensyn innenfor naturmiljø, landskap, kulturminner/kulturmiljø og friluftsliv i området ble i 

stor grad kartlagt i forbindelse med tidligere planarbeid. Planprogrammet redegjør for behovet for 

ytterligere kartlegging og utredninger (jf. kapittel 4). 

Utvikling av området berører dyrka mark i liten grad. Et kommunalt eid område på 4-5 dekar som 

omfattes av planen, er blitt drevet av Oddvar Eldor på Nordre Eldor gård de siste 20 årene. 

3.2 Utviklingsscenarier som skal vurderes i planarbeidet 

Planarbeidet vil redegjøre for hvilken grad av utnyttelse som vil være mest i tråd med ambisjonene 

for området og boligprogrammet for Ås, samt nasjonale og regionale føringer.  

Tidligere planarbeid har vurdert om lag 220 boliger i planområdet, fordelt på eneboliger, 

tomannsboliger og rekkehus. Vektingen mellom forskjellige boligtyper og behovet for friarealer vil bli 

en del av planarbeidet, i tillegg til en vurdering av tetthet, utnyttelsesgrad og antall boliger. Behovet 

for barnehage vil også vurderes. Tidligere planarbeid konkluderte med et forhold boligtyper der 

halvparten besto av eneboliger og halvparten rekkehus.  

Planarbeidet må vurdere i hvilken grad ny utbygging i området vil føre til av behov for utbedret 

infrastruktur. Det kan diskuteres behov for ny bro over jernbanen, samt hvilke muligheter 

planforslaget kan bidra til å skape for å bedre kollektivtilbudet i Ås. 

3.3 Plassering av skole og barnehage i området 

Det er i tidligere planarbeid avsatt et areal på 26,4 dekar til skole og barnehage på Dyster Eldor. Som 

det fremgår av kommuneplan for Ås 2011-2023, anbefales en utvidelse av Åsgård skole til ca. 900-

1000 elevplasser. Det er avsatt areal til en slik utvidelse i kommuneplanens arealdel vest for dagens 

skole. Utvides Åsgård, som anbefalt i kommuneplanen, vil det ikke være behov for å bygge ny skole 

på Dyster Eldor. Av dette følger at skolegrensene mellom Åsgård og Rustad flyttes. 

Et areal på 13 dekar er tidligere avsatt til barnehage. 
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4. Utredninger 

Plan- og bygningsloven § 4-2: 

For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi 

en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og 

samfunn. 

4.1 Barn og unge 

Utrykket barn og unge i plansammenheng gjelder aldersgruppen 0-18 år. Rikspolitiske retningslinjer 

for å styrke barn og unges interesse er hjemlet i plan og bygningsloven § 3-5. I henhold til 

retningslinjene skal kommunen:  

a) Vurdere konsekvenser for barn og unge etter plan og bygningsloven. 

b) Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø. 

c) Utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer og 

anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er berørt. 

d) Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer 

frem, og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. 

I hovedsak vurderer retningslinjene barn og unges behov for utearealer med høy kvalitet, 

sammenhengende grøntstrukturer, og god fremkommelighet for gående og syklende, som viktige for 

barn og unges oppvekstsvilkår. Friarealer skal sikres mot forurensning, støy og trafikkfare. Videre skal 

arealene for lek og opphold være av en tilstrekkelig størrelse, og gi mulighet for lek på ulike årstider.  

4.2 Trafikk 

Tidligere gjennomførte utredninger: 

Et ønske for veivalg har i tidligere planprosess vært at et veinett skal kunne betjene alle områdene på 

Dyster-Eldor, i tillegg til eksisterende områder som Solli/Arneborg og Granheim/Eldorhagen, samt gi 

mulighet for kollektivløsninger. En fremtidig bussrute vil med et gjennomgående veinett kunne 

tenkes å kunne komme ned Hogstvetveien, ta med seg hele Dyster-Eldor, for så å krysse jernbanen i 

vest og nå boligområdene på Moer frem til Brekkeveien ved Ås stasjon. Fire alternativer for 

veisystem er foreslått tidligere: 

Alternativ A 

Forbinder Grunnfjellveien med Arneborgveien. Dekker godt eksisterende områder og midtpartiet i 

reguleringsområdet. 

Alternativ B 

Ringvei som forbinder Grunnfjellsveien med Granheimlia. Denne løsningen har bedre total dekning, 

og lar Nylenna ligge urørt i motsetning til alternativ A. For å gjennomføre må gnr 50/1, Eldor søndre, 

gi fra seg grunn. Bebyggelsen omkring Nylenna får lang vei til buss. 

Alternativ C 

Ser bort fra ønsket om ringbuss. Forlenget Grunnfjellsvei slutter i snuplass øst for Granheim. Ved å 

øke bredden på friområdet nord og øst for Granheim, kan en i fremtiden forbinde den forlengede 

Grunnfjellsveien med Arneborgveien og bli som alternativ A. 
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Alternativ D 

Ser helt bort fra overordnet ringvei, og består av en serie blindveier som betjener 

reguleringsområdet fra Grunnfjellsveien. Sydvestre delen av området får dårlig bussdekning. 

      
Alternativ A      Alternativ B 

       
Alternativ C      Alternativ D 

Ås kommune og Statens Vegvesen var innstilt på Alternativ B. Etter en rekke bemerkninger fra 

berørte beboerforeninger valgte kommunen alternativ D, som i minst grad påvirker de eksisterende 

boligområdene. Dette alternativet gir færrest muligheter for kollektivløsninger i området. Det ble 

også uttrykt ønske om å gjennomføre et veivalg med minst mulig terrenginngrep.  

Forhold som skal utredes og belyses: 

 Kryssløsninger ved atkomst til området 

 Forventet trafikkmengde 

 Ringvei eller endegater 

 Gang- og sykkelveinett 

 Muligheter for utvikling av et lokalt kollektivtilbud i Ås 
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4.3 Biologisk mangfold og naturressurser 

Tidligere gjennomførte vurderinger: 

 Salamanderlokasjoner og behov 

 Påvirkninger på grunnvann som følge av bergsprenginger 

I ivaretakelsen av biologisk mangfold har det i tidligere planarbeid særlig vært bekymring for: 

- Utbyggingens konsekvenser for vanntilførsel til gårdsdammen ved Eldorødegården 

- Avstanden mellom dammer og bebyggelse 

- Konsekvenser av dreneringer av området 

- Forurensning i byggeperioden 

På oppdrag fra Ås kommune gjennomførte Leif Åge Strand og Adele Stornes en rapport datert 

29.08.2008: «Undersøkelse av dammer, bekkefar og skogområde på Eldor i Ås som amfibiebiotoper i 

forbindelse med planlagt boligbygging». Den konkluderer blant annet med at dammer på Nylenna og 

Eldorødegården har forekomster av amfibier. Gårdsdammen på Nylenna har stor og liten salamander 

samt vanlig frosk. Skogsdammen på Nylenna har frosk. Tundammen på Eldorødegården har liten 

salamander og frosk. I bekkedraget nord for Eldor Vestre ble det gjort funn av froskerumpetroll og 

frosk. Rapporten anbefaler at det opprettes en hensynssone med diameter på 150 meter omkring 

dammen på Nylenna, og 100 meter for dammen ved Eldorødegården, for å sikre et økologisk 

funksjonsområde for salamanderbestanden. 

Rapporten konkluderer videre med at det ikke utelukkende er størrelsen på hensynssonen som er 

avgjørende for salamandrenes evne til å overleve. Vel så viktig kan det være at det utarbeides en 

skjøtselsplan som sørger for at dammen med omkringliggende vegetasjon holdes i god stand, samt 

utbedrede overvintringsforhold. Naturvernforbundet i Ås mener denne kartleggingen ikke har vært 

grundig nok for å kunne ta faglig begrunnede hensyn til planleggingen. 

Videre ble det foretatt befaring i forbindelse med utbygging av Dyster Eldor 31.08.2011, ved Leif Åge 

Strand. Under befaringen ble det vurdert arealenes egnethet som landhabitat for salamader, samt 

muligheter for vandring i ulike retninger fra dammene. Det ble tatt utgangspunkt i den planlagte 

arealdisponeringen av området. 

Det er også foretatt undersøkelser av mulige konsekvenser for påvirkninger på grunnvann som følge 

av bergsprengninger. På oppdrag fra kommunen ble det av Sweco gjennomført en vurdering, datert 

09.09.2011. Swecos rapport konkluderer blant annet med at: 

- Dammene får tilførsel av vann hovedsakelig fra nedbør og tilsig fra overflatevann, og at 

strømning av vann i bergsprekker har svært lite eller ingen påvirkning på vannstanden i 

dammene.  

- Vanntilsigsmønsteret kan bli påvirket ved at deler av tilsigsarealene blir utbygget. Dette kan 

bety raskere tilsig i regnværsperioder. Siden dammene er tette, vil dette ha svært lite å si for 

vannstanden i dammene over tid. 

Det redegjøres også for konsekvenser av planlagt sprengningsarbeid i forbindelse med tidligere 

planforslag for Dyster Eldor II, der det konkluderes med at sprengningsarbeider vil foregå i en så stor 
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avstand fra dammene at en direkte fysisk påvirkning som åpning av drenerende sprekker synes svært 

lite sannsynlig. 

Utover dette anbefaler rapporten at det utføres faglige undersøkelser som gjør rede for effekten på 

eventuelt endret vannkvalitet som følge av økt biltrafikk i anleggsperioden, samt vurdering av mulige 

avbøtende tiltak som kan begrense en mulig negativ påvirkning tiltaket vil ha på 

salamanderpopulasjonen, som bedrede overvintringsmuligheter i nærheten av dammene. 

Forhold som skal utredes og belyses i en konsekvensutredning: 

 Konsekvenser for biologisk mangfold, herunder: 

- Hvor er de viktigste overvintringsstedene for storsalamander? 

- Hvor er de nærmeste dammene, med og uten salamander, som inngår i funksjonsområdet? 

- Hvor kommer vannsiget til dammen fra og hvilke hensyn må tas for å sikre denne tilførselen? 

- Mulighet for å flytte eventuell salamandre i området til erstatningsdammer utenfor 

planområdet, som til planlagte dammer ved Ålerudmyra skytebane. 

 Konsekvenser for sjeldne naturtyper. 

 Konsekvenser for friluftsliv, turveier og grøntdrag. 

Metoder 

 Naturtypekartlegging iht DN-håndbok 31-2011 

 Veileder til forskrifter om prioriterte arter iht DN-håndbok 1-2012 

 Viltkartlegging iht. DN-håndbok 11 

En konsekvensutredning vil inneholde en sammenfatting av tidligere utarbeidede undersøkelser og 

rapporter. Det legges vekt på å få kartlagt salamanderens levekår, bevegelsesmønster, dammer som 

inngår i salamanderens økologiske funksjonsområde og overvintringsmuligheter. Det legges opp til at 

en konsekvensutredning vil utføres av en ekstern, fagkyndig konsulent. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved miljøvernavdelingen har gitt utrykk for at det ikke vil være 

nødvendig med en omfattende kartlegging av salamandrenes vandringsmønstre. 

4.4 Kulturlandskap og kulturminner 

Tidligere gjennomførte utredninger: 

 Kartlegging av fornminner i planområdet 

Forhold som skal utredes og belyses: 

 Tiltakets virkning på kulturlandskap og potensielle fornminner 

Det er gjennomført kulturminneregistrering. I oversendelse datert 17.10.2008 fra Akershus 

Fylkeskommune vises det til funn av kullmile, flintavslag, et steingjerde og en teigpløyd åker. Det ble 

konkludert med at kullmilen og steingjerdet bør bevares, og at flintfunnene og åkeren frigis etter 

dispensasjon fra kulturminneloven. 
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Både Hovedutvalg for teknikk- og miljø og nabouttalelser har i forbindelse med tidligere planarbeid 

bemerket viktigheten av å bevare kulturlandskapet rundt Nordre Eldor gård, hvor det den gang ble 

anbefalt en vegetasjonsskjerm mellom jordbruksarealer og eventuell ny bebyggelse. 

4.5 Landbruksområder 

Utvikling av området berører dyrket mark i liten grad. Et kommunalt eid område på 4-5 dekar som 

omfattes av planen, er blitt drevet av Oddvar Eldor på Eldor Nordre i ca. 20 år. Oddvar Eldor har 

tidligere uttrykt ønske om å kjøpe dette arealet som tilleggsareal for jordbruk. 

Skogsområdene som omfattes av planen drives ikke som skogbruk, men fungerer som friluftsområde. 

 

 
Jordet ved Eldor Nordre                                             

 

4.6 Samfunnssikkerhet 

Det skal gjennomføres en ROS-analyse hvor de generelle risiko- og sårbarhetsmomentene 

gjennomgås, og det vil redegjøres for eventuelle konsekvenser for sikkerhet i planbeskrivelsen. 
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5. Planprosess 

5.1 Fremdriftsplan 

  Arbeidsoppgave Ansvar Varighet Frist 

 
Planprogram 

1 Førstegangsbehandling og vedtak om varsel om 
oppstart og høring av planprogrammet 

Ås kommune  26.09.2013 

2 Varsel om oppstart og høring av planprogram Ås kommune  18.12.2013 

3 Høringsperiode Ås kommune 6 uker 07.02.2014 

5 Informasjonsmøte Ås kommune  11.02.2014 

6 Evt. Justering av planprogrammet Ås kommune 1 uke 14.02.2014 

6 Endelig fastsetting av planprogrammet   27.02.2014 

 
Planforslag med konsekvensutredning 

7 Utarbeidelse av planforslag med 
konsekvensutredning 

Ås kommune 8 uker April 2014 

8 Førstegangsbehandling og vedtak om offentlig 
ettersyn av planforslaget 

Ås kommune  Mai 2014 

9 Høringsperiode  6 uker Juni 2014 

10 Evt bearbeiding av planforslaget Ås kommune 2 uker August 2014 

11 Andregangsbehandling av planforslaget   September 2014 

12 Sluttbehandling / vedtak   Oktober 2014 

 

5.2 Opplegg for medvirkning 

Det skal holdes informasjonsmøte ved oppstart for berørte naboer og interesserte. Det vil også 

kunne holdes et eget orienteringsmøte for offentlige instanser. 

Berørte naboer og offentlige instanser vil få mulighet til å gi uttalelser gjennom planarbeidet, som 

beskrevet i plan- og bygningsloven. 

 5.3 Deltakere 

Berørte naboer 

Berørte offentlige instanser 

 

 

 

 

 

 


