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Saksprotokoll

Kommuneplan 2015-2027- Forslag til planprogram

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/00713
Behandlet av Møtedato
1 Formannskapet 11/14 05.03.2014
2 Kommunestyret 11/14 19.03.2014

Formannskapets behandling 05.03.2014:
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til «Forslag til planprogram for
kommuneplan 2015-2027»:

3.2 Areal, transport- og miljøutfordringer, fjerde setning endres fra ordet
«kollektivknutepunkt» til «kollektivtransport».
4.2 Resultatmål, endres følgende punkter:

o «Tilgang til grønnstruktur i sentrumsnære områder» til
«Tilgang til grønnstruktur i sentrums-/tettstedsnære områder».

o «Arealer til boligområder i nærhet til kollektivknutepunkt» til
«Arealer til boligområder i nærhet til kollektivtrafikk».

o «Areal til kunnskaps- og kompetansenæring i tilknytning til
kollektivknutepunkt» til «Areal om kunnskaps- og kompetansenæring i
tilknytning til kollektivtrafikk».

4.2 Resultatmål, legges følgende punkter til:
o «Et tydelig definert mål for handel og næring i Nordby/ Vinterbro tettsted».
o «En tydelig strategi for Nordby / Vinterbro tettsteds vekst og vekstretning».

5.1 Organisering av planarbeidet, legges følgende til etter andre setning (før
figuren):
«Likevel skal hovedutvalgene involveres i de saksområder som naturlig hører
under deres ansvarsområde. For eksempel behandles Planbestemmelsene i HTM
som innstiller til Formannskapet (Kommuneplanutvalget)».
5.2 Aktiv medvirkning, legges følgende punkt til som tredje linje i tabellen:
AKTIVITET DELTAKERE NÅR
Involvering av hovedutvalg Politikere i hovedutvalgene I ordinære møter
6.3 Vurderingskriterier ved innspill til arealbruksendringer, endres setningen
«Dersom overnevnte krav, ikke er tilfredsstillende presentert, vil forslaget kunne
bli avvist» til «Dersom overnevnte krav, etter påminnelse, ikke er tilfredsstillende
presentert, vil forslaget kunne bli avvist».

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag til «Forslag til planprogram for
kommuneplan 2015-2027»:
6.2 Utredningsbehov i tilknytning til arealdelen, tillegg i 4. kulepunkt første setning:
«… landskapselementer som vassdrag, landbruksarealer og grønnstruktur».
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Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
FrPs forslag ble enstemmig tiltrådt.
Vs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 05.03.2014:
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, med følgende endringer:

3.2 Areal, transport- og miljøutfordringer, fjerde setning endres fra ordet
«kollektivknutepunkt» til «kollektivtransport».

4.2 Resultatmål, endres følgende punkter:

o «Tilgang til grønnstruktur i sentrumsnære områder» til
«Tilgang til grønnstruktur i sentrums-/tettstedsnære områder».

o «Arealer til boligområder i nærhet til kollektivknutepunkt» til
«Arealer til boligområder i nærhet til kollektivtrafikk».

o «Areal til kunnskaps- og kompetansenæring i tilknytning til
kollektivknutepunkt» til «Areal om kunnskaps- og kompetansenæring i
tilknytning til kollektivtrafikk».

4.2 Resultatmål, legges følgende punkter til:

o «Et tydelig definert mål for handel og næring i Nordby/ Vinterbro tettsted».

o «En tydelig strategi for Nordby / Vinterbro tettsteds vekst og vekstretning».

5.1 Organisering av planarbeidet, legges følgende til etter andre setning (før
figuren):
«Likevel skal hovedutvalgene involveres i de saksområder som naturlig hører
under deres ansvarsområde. For eksempel behandles Planbestemmelsene i HTM
som innstiller til Formannskapet (Kommuneplanutvalget)».

5.2 Aktiv medvirkning, legges følgende punkt til som tredje linje i tabellen:

AKTIVITET DELTAKERE NÅR
Involvering av hovedutvalg Politikere i hovedutvalgene I ordinære møter

6.2 Utredningsbehov i tilknytning til arealdelen, tillegg i 4. kulepunkt første
setning: «… landskapselementer som vassdrag, landbruksarealer og
grønnstruktur».

6.3 Vurderingskriterier ved innspill til arealbruksendringer, endres setningen
«Dersom overnevnte krav, ikke er tilfredsstillende presentert, vil forslaget kunne
bli avvist» til «Dersom overnevnte krav, etter påminnelse, ikke er tilfredsstillende
presentert, vil forslaget kunne bli avvist».
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Ås, 7. mars 2014

Vibeke Berggård
Konsulent
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