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Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/00713-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Formannskapet 05.03.2014
Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-12 varsler Ås kommune oppstart av
rullering av kommuneplan 2015-2027. Forslag til planprogram for kommuneplan
2015-2027 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan-
og bygningslovens § 11-13.

Ås, 14.02.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg:
1. Forslag til planprogram, datert 14.02.2014
2. Oversikt over prioriterte planoppgaver perioden 2014-2018

Vedlegg 1 Forslag til planprogram.docx, Vedlegg 2 Oversikt over prioriterte
planoppgaver 2014-2018.docx
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SAKSUTREDNING:
Ås kommunestyre vedtok kommunal planstrategi 03.04.2013. Planstrategien fastslår
at både samfunnsdelen og arealdelen skal rulleres. Første steg i rulleringen av
kommuneplanen er å fastsette et planprogram.

Et planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med
frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som blir vurdert, samt
behovet for utredninger. Kommuneplaner med retningslinjer, eller rammer for
framtidig utbygging, skal inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse av planens
virkninger for miljø og samfunn. Forslag til planprogram skal sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring
av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi
uttalelse skal være minst seks uker.

Forslag til planprogram for kommuneplan 2015-2027 beskriver formålet med
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, krav
til innspill samt behovet for utredninger.

Planprogrammet vedtar innholdet for planarbeidet og er å anse som et
retningsgivende dokument.

Planprogrammet skal presenteres sammen med varsel om oppstart, og gir
grunneiere, kommunens innbyggere og offentlige instanser innblikk i prosessen og et
godt utgangspunkt til å formulere sine kommentarer og eventuelle innvendinger til
planen.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at forslag til planprogram for kommuneplan 2015-2027 sendes
på høring og legges ut til offentlig ettersyn, sammen med varsel om oppstart av
rullering av kommuneplan 2015-2027.


