
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00713-17 Side 1 av 12 

   

 

Kommuneplan 2015-2027 - Fastsetting av planprogram 
 
Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/00713-17 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 og § 11-13 fastsetter Ås kommune 
planprogram for Kommuneplan 2015-2027, datert 26.05.2014.  
 
Ås, 26.05.2014 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

 Formannskapet    05.03.2014 

 Kommunestyret    19.03.2014 

 Forhåndsvarsling    28.03.2014 

 Offentlig ettersyn  28.03.2014 - 10.05.2014 

 Formannskapet    11.06.2014 

 Kommunestyret    18.06.2014 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1_Høringsuttalelse til planprogram fra Robert Martinez.pdf, Vedlegg 
2_Høringsuttalelse til planprogram fra John Vinneng.pdf, Vedlegg 3_Høringsuttalelse 
til planprogram fra Jernbaneverket.pdf, Vedlegg 4_Fylkesutvalgets vedtak - Akershus 
fylkeskommune.pdf, Vedlegg 5_Høringsuttalelse til planprogram fra 
Landbrukskontoret i Follo.pdf, Vedlegg 6_Høringsuttalelse til planprogram fra 
Oslofjordens friluftsråd.pdf, Vedlegg 7_Høringsuttalelse til planprogram fra Ås 
Landbrukslag.pdf, Vedlegg 8_Høringsuttalelse til planprogram fra Ås 
Grunneierlag.pdf, Vedlegg 9_Høringsuttalelse til planprogram fra Ås Idrettsråd.pdf, 
Vedlegg 10_Høringsuttalelse til planprogram fra Statens Vegvesen.pdf, Vedlegg 
11_Høringsuttalelse til planprogram fra Norges vassdrags- og energidirektorat.pdf, 
Vedlegg 12_Høringsuttalelse til planprogram fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus.pdf, Vedlegg 13_Høringsuttalelse til planprogram fra Norges miljø- og 
biovitenskaplige universitet.pdf, Vedlegg 14_ Saksutskrift - Kommuneplan 2015-
2027- Forslag til planprogram.pdf, Vedlegg 0_Revidert planprogram_datert 
26052014.pdf 
 



14/00713-17 Side 2 av 12 

Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter. 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken 
Planprogram for Kommuneplan 2015-2027 beskriver premisser for arbeidet med 
kommuneplanrulleringen ved å fastsette rammer, forutsetninger og mål for 
prosessen. 
 
Forslag til planprogram for Kommuneplan 2015-2027, datert 25.03.2014, ble sendt 
på høring den 28.03.2014, sammen med varsel om oppstart av arbeid med 
kommuneplanrulleringen. Høringsperiodene ble avsluttet 10.05.2014. 
Planprogrammet ble behandlet i Fylkesutvalget den 05.05.2014, og i regionalt 
planforum den 13.05.2014. 
 
Totalt er det innkommet seks uttalelser til planprogrammet fra private aktører, lag og 
foreninger, og syv uttalelser til planprogrammet fra offentlige myndigheter.  
 
På bakgrunn av innkomne merknader og uttalelser er planprogrammet blitt noe 
endret. Endringer i planprogrammet etter offentlig ettersyn er markert med gult. 
 
Parallelt med høring av planprogram ble offentlige myndigheter, private aktører samt 
lag og foreninger invitert til å komme med forslag til arealbruksendringer i 
kommuneplanens arealdel med frist 10.05.2014. Totalt er det innkommet 33 
arealinnspill. Innkomne innspill vil bli konsekvensutredet i løpet av sommeren 2014 
og lagt frem for politisk behandling august 2014. 
 
Oppsummering av innkomne høringsuttalelser med rådmannens kommentarer: 
 
1. Robert Martinez, 24.04.2014 

Martinez fremhever at fjernvarme bør nevnes spesifikt i planprogrammet, i avsnitt 5.1 
(organisering) og avsnitt 6.1 (utredningsbehov). Dette for å sikre at klima- og 
energipotensialet for fjernvarme i Ås kan realiseres. 
 
Rådmannens kommentar 
I større utbyggingsprosjekter vil potensialet for tilkopling til fjernvarmenettet i 
konsesjonsområdet, samt muligheten for å utvide konsesjonsområdet, alltid vurderes 
i samråd med Statkraft (fjernvarmeleverandøren). Rådmann mener det ikke er behov 
for å lage en egen utredning om temaet i kommuneplanarbeidet.  
 
Endringer i planprogrammet 
Merknaden medfører ikke endringer i planprogrammet. 
 
2. John Vinneng, 25.04.2014 

Vinneng ønsker at gjeldende kommuneplanbestemmelse § 13-2 fjerde ledd 
revideres, slik at ark/takoppløft tillates på garasjer. 
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Rådmannens kommentar 
Innspillet vil bli vurdert i kommunens arbeid med planbestemmelser for 
kommuneplanens arealdel. 
 
Endringer i planprogrammet 
Merknaden medfører ikke endringer i planprogrammet. 
 
3. Jernbaneverket, 06.05.2014 

Jernbaneverket er tilfredse med Ås kommune sin vektlegging av samordnet areal- og 
transportplanlegging i planprogrammet, men viser til at det er nødvendig å sette klare 
mål for hvor stor andel av framtidig befolkningsvekst som skal skje innenfor 
gangavstand til etablerte knutepunkt langs jernbanen. Videre vises det til 
Jernbaneverkets strenge holdning til utvidet bruk av planoverganger, krysnings-
løsninger og byggegrense. 
 
Rådmannens kommentar 
Planprogrammet viser til behov for oppdaterte befolkningsprognoser, som grunnlag 
for å utarbeide konkrete mål for boligstruktur og befolkningsvekst i Ås kommune og 
Ås tettsted. Konkrete mål skal fremkomme i kommuneplanens samfunnsdel, og 
nødvendig areal for å oppnå målsettingen vil bli avsatt i kommuneplanens arealdel. 
 
Endringer i planprogrammet 
Uttalelsen har ikke medført endringer i planprogrammet. 
 
4. Akershus fylkeskommune, 05.05.2014 

Følgende vedtak ble gjort av Fylkesutvalget 05.05.2014: 
 

 Fylkesutvalget mener planprogrammet som er sendt på offentlig ettersyn er klart 
og oversiktlig, og gir et godt grunnlag for å utarbeide ny kommuneplan. 

 

 I plansamarbeidet for areal og transport i Oslo og Akershus vil Ås tettsted være et 
regionalt prioritert vekstområde. Det er positivt at kommunen styrer befolknings-
veksten til Ås tettsted og kollektivknutepunkt. 

 

 Det er positivt at kommuneplanen satser på å styrke forbindelsen mellom Norges 
miljø- og biovitenskaplige universitet og Ås tettsted. Det er viktig å legge til rette 
slik at forskningsmiljøet på Ås i større grad kan bli en drivkraft for utvikling av 
næringslivet i regionen. 

 
Rådmannens kommentar  
Fylkesutvalgets vedtak er tatt til etterretning. 
 
Endringer i planprogrammet 
Vedtaket har ikke medført endringer i planprogrammet. 
 
5. Landbrukskontoret i Follo, 08.05.2014 
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Landbrukskontoret i Follo er fagmyndighet for landbruk i Ås kommune. De påpeker at 
følgende dokument bør inkluderes under statlige forventninger til kommunal 
planlegging:  
 

1) Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken, «Velkommen til 
bords» og  

2) Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannens forventinger til 
kommunal planlegging 2014 - Kommunens ansvar og viktige overordnede 
hensyn. 

 
Landbrukskontoret påpeker videre at det bør vises til nasjonalt mål om økt 
matproduksjon og å begrense omdisponering av dyrka jord under kapitel 3.2 Areal, 
transport- og miljøutfordringer og under kapitel 4.2 Resultatmål. 
 
Videre viser Landbrukskontoret til at landbruksrelatert næring har et stort 
utviklingspotensial. Alternativer til utbygging på dyrka og dyrkbar jord skal derfor alltid 
vurderes. Arealregnskap bør inngå som planverktøy, slik at netto nedbygging blir så 
liten som mulig. For å styrke landbruksnæringen, mener landbrukskontoret at det bør 
utarbeides en landbruksplan i løpet av neste planperiode. 
 
I forhold til vilt påpeker Landbrukskontoret behov for å styre hjortevilts leveområder 
og mulighetene for forflytning mellom leveområdene. 
 
Rådmannens kommentar 
Landbrukskontoret i Follo er fagmyndighet for landbruk i Ås kommune og deres 
forslag til suppleringer i planprogrammet er innarbeidet i revidert planprogram. 
 
Endringer i planprogrammet 
Følgende grunnlagsdokumenter er lagt til under kapitel 2.2: 

 Fylkesmannens forventinger til kommunal planlegging 2014 – 
«Kommunens ansvar og viktige overordnede hensyn»  

 Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken, «Velkommen til 
bords» 

Under kapitel 2.4 er Morsa prosjektet lagt til og Landbrukskontoret i Follo oppført 
som samarbeidsaktør. 
Under kapitel 3.2 er nasjonalt mål om å øke matproduksjonen lagt til. 
Under kapitel 3.4 og 3.5 er landbruksbasert næringsutvikling lagt til. 
Under kapitel 4.2 er følgende delmål lagt til: 

• En synliggjøring av arealer med potensiale for fortetting og transformasjon i 

eksisterende byggeområder. 

• En arealstruktur som i sum opprettholder dagens potensiale for 

matproduksjon.  

Under kapitel 6.2 er følgende tema lagt til: 

 Konsekvenser for jordvern og matproduksjon (dyrket og dyrkbar jord) 

 Konsekvenser for små- og storvilt 
 
6. Oslofjordens friluftsråd, 08.05.2014 

Oslofjordens friluftsråd fokuserer i sin uttalelse på betydningen av å ha et 
folkehelseperspektiv i planarbeidet. Tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet kan 
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bidra til å forebygge dårlig helse og helseplager blant kommunens innbyggere. Det vil 
være viktig med universell tilrettelegging på ulike områder og mot ulike grupper. 

Friluftsråd viser til at barn og unges oppvekstsvilkår kan kartlegges gjennom 
etablering av barnetråkkregister og styrkes gjennom en egen plan for unges 
oppvekstsvilkår. 

Videre påpekes nødvendigheten av å drøfte kystsonen i planprogrammet, hvor 
følgende tema er relevante: 

 Utnyttelse av arealer i strandsonen (båthavner/vinteropplagring) 

 Forvaltning av friområder (etablering og merking av kyststi, vedlikehold og 
kartlegging av behov for å etablere nye friområder, stengsler i strandsonen) 

 Vurdere behov for biologiske utredninger i kystsonen 

 Vurdere eldre reguleringsplaner opp mot «Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» (2011), revidere/oppheve 
motstridende reguleringsplaner 

Rådmannens kommentar 
I arbeidet med revidert kommuneplan er folkehelseperspektivet viktig. 
Oversiktsdokument Folkehelse 2014-2017 legger grunnlaget for videre tverrfaglige 
arbeid med folkehelse i Ås kommune. Etablering av barnetråkkregister og plan for 
unges oppvekstsvilkår vil bli vurdert i samråd med for Oppvekst og kulturavdelingen 
og Helse- og sosial avdelingen i kommunen, men er ikke en av de prioriterte 
planoppgavene i kommende periode. 
 
Kommunen arbeider kontinuerlig med forvaltning av friområder i kystsonen, dette blir 
videreført inn i neste planperiode. Biologiske utredninger i kystsonen vil ikke bli 
prioritert i denne rulleringen av kommuneplanen. 

Som del av kommuneplanrulleringen skal alle eldre reguleringsplaner gjennomgås, 
og det skal fattes vedtak om å oppheve de planer som er i strid med bl.a. «Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» (2011). 

Endringer i planprogrammet 
Uttalelsen har ikke medført endringer i planprogrammet.  
 
7. Ås landbrukslag, 09.05.2014 

Landbrukslaget presiserer i sin uttalelse at behovet for arealer til bolig- og 
næringsbebyggelse i nærhet til kollektivtransport og hovedferdselsårene ikke kan 
gå på bekostning av dyrket - og dyrkbar mark. Det vises til FNs siste 
klimarapport hvor det fremheves at klimaendringene vil føre til en reduksjon i 
matproduksjonen på 2 % hvert tiår fremover, mens behovet for mat øker med 14 %. 
 
Rådmannens kommentar 
Merknaden er tatt til etterretning. 
 
Endringer i planprogrammet 
Konsekvenser for jordvern og matproduksjon (dyrka - og dyrkbar jord) er lagt til som 
eget tema under utredningskrav i kapittel 6.2. 
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8. Ås Grunneierlag, 09.05.2014 

Ås grunneierlag understreker viktigheten av å ivareta behovene til regionens små- og 
storvilt, ved å ivareta viktige leveområder og trekkruter i kommunen. Viltet bør være 
et særskilt tema i konsekvensutredninger av innspill til kommuneplanens arealdel, og 
kommuneplanens arealdel bør inneholde hensynsoner og bestemmelser som 
ivaretar de viktigste trekkrutene i regionen. Grunneierlaget har kommet med 
anbefalte arealtiltak. 

Rådmannens kommentar 
Merknaden er tatt til etterretning. Viktige trekkruter i Ås kommune vil i ny 
kommuneplan bli markert med hensynssone med tilhørende retningslinjer og 
bestemmelser. Anbefalte arealtiltak vil bli behandlet som innspill til kommuneplanens 
arealdel. 
 
Endringer i planprogrammet 
Konsekvenser for små- og storvilt er lagt til under utredningskrav i kapittel 6.2. 
 
9. Ås idrettsråd, 10.05.2014 

Idrettsrådet påpeker at kommuneplanens samfunnsdel bør ta utgangspunkt i tydelige 
visjoner for Ås, som "ÅS – Med idrett i sentrum". Dette kan underbygges ved å la 
idrettsanlegg/folkehelse/friluftsliv være temaer som tas opp i et av folkemøtene som 
arrangeres høsten 2014. Videre ønsker idrettsrådet å inngå som en ekstern 
referansegruppe i planarbeidet. 
 
Idrettsrådet mener det er behov for å avsette areal sentralt i Ås tettsted for en 
langsiktig utvikling av idrettstilbudet i kommunen. Videreutvikling av idrettstilbudet i 
kommunen vil ha positiv innvirkning på folkehelse og bidrar til å gjøre Ås til et 
attraktivt sted å bo. Det vises til behov for ny idrettshall/flerbrukshall, svømmehall, 
ishall, friidrett/løpebane, bueskyting arena m.m. Dagens og fremtidig behov bør 
avklares gjennom analyse/utredning slik det gjøres i Ski. Idrettsrådet har kommet 
med konkrete innspill til lokalisering av nye anlegg. 
 
Rådmannens kommentar 
Det er svært positivt at Ås idrettsråd vil ha en aktiv rolle i arbeidet med rulleringen av 
kommuneplanen. Idrettsrådet vil bli brukt som eksternt referansegruppe i behandling 
av temaer relatert til idrett, folkehelse og friluftsliv (interesseorganisasjon). I 
utgangspunktet vil det ikke bli avsatt eget folkemøte med tema idrett, folkehelse og 
friluftsliv i regi av plan- og utviklingsavdelingen høsten 2014, men temaet kan være 
aktuelt som ett av flere tema på folkemøte eller workshop. Analyse/utredning av 
behov for nye idrettsanlegg vil bli vurdert. For ytterligere bemerkning om tema, se 
rådmanns kommentar til Oslofjordens friluftsråd. 
 
Ås idrettsråd innspill til lokalisering av idrettsanlegg vil bli vurdert i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel.  
 
Endringer i planprogrammet 
Merknaden har ikke medført endringer i planprogrammet.  
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10. Statens vegvesen (SVV), 12.05.2014 

Statens Vegvesen (SVV) understreker at ved endringer i kommuneplanens arealdel 
er det vesentlig å få belyst de trafikale konsekvensene på vei- og kollektivnettet – 
med vekt på å minimalisere biltrafikk og tilrettelegge for å øke andelen gående, 
syklende og kollektivreisende. 
 
Videre har SVV merket seg det de anser som en uheldig utvikling i behandling av 
dispensasjonssøknader i Ås kommune. Positiv behandling av 
dispensasjonssøknader bidrar til å svekke kommuneplanen som et overordnet, 
langsiktig styringsdokument. SVV påpeker nødvendigheten av å avgrense og 
konkretisere dagens spredte utbyggingsmønster. I denne sammenheng er det viktig 
å definere ordlyden kollektivtransport i planprogram datert 25.03.2014, som erstatter 
ordlyden kollektivknutepunkt i tidligere versjon, i videre planarbeid. 
 
I utarbeidelse av planforslag til kommuneplanens arealdel påpeker SVV at 
konsekvenser av støy og behovet for å etablere avvikssoner for støy skal vurderes 
gjennom grensesetting og konkrete bestemmelser. SVV forutsetter at rammeplan for 
avkjørsler inngår som en del av kommuneplanens arealdel, men foreslår at 
byggegrense langs lokale fylkesveier med holdningsklasse «mindre» eller «lite» 
streng i Rammeplan for avkjørsler reduseres fra 50 meter til 15 meter. 
 
Rådmannens kommentar 
For å tydeliggjøre hvilke trafikale konsekvenser endringer i kommuneplanens 
arealdel vil medføre, er begrepet kollektivtransport blitt definert i revidert utgave av 
planprogrammet. Videre er en kort drøfting av kommunens omfattende behandling av 
tomtedelingsaker og dispensasjonssaker blitt lagt til. Grensesetting og konkrete 
bestemmelser om avvikssoner for støy, samt gjellende bestemmelse om fradeling av 
tomter i områder disponert til LNF b), vil bli vurdert i kommunens arbeid med 
planbestemmelser for kommuneplanens arealdel. Dette gjelder også endring av 
byggegrense langs fylkesveier med holdningsklasse «mindre» eller «lite» streng. 
 
Endringer i planprogrammet 
Under kapitel 3.2 tilføres en definisjon av kollektivtransport og en drøfting av 
utfordringer knyttet til behandling av dispensasjoner og tomtedelinger i Ås kommune. 
 
Under kapitel 6.2, Samordnet areal- og transportutvikling, tilføres krav om å 

minimalisere biltrafikken, tilrettelegge for gående og syklende og gi best mulig 

tilgjengelighet til kollektivløsninger. 

11. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 15.05.2014 

NVE påpeker at naturfarer som flom, erosjon og skred må vurderes i alle 
byggeområder der slike farer er aktuelle i kommunen. Sikkerhetsvurderinger i 
forbindelse med naturfarer skal avklares i en overordnet Risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Fareområder identifiseres med hensynssoner og 
tilhørende bestemmelser i kommuneplanens arealdel. 
 
Videre understreker NVE viktigheten av at ny bebyggelse ikke lokaliseres i områder 
som kan være utsatt for flom, erosjon og skred eller som kan bidrar til å øke risikoen 
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for at slike naturlige prosesser oppstår i andre områder. Nødvendige sikringstiltak 
skal i tilfelle vurderes eller bygging forbys. For byggeområder i nærheten av vassdrag 
skal fare for flom og erosjon vurderes. Dette gjelder også elver og bekker som ikke er 
flomsonekartlagt. NVEs retningslinjer nr. 2/2011 anbefaler en byggegrense på 20 m 
fra små vassdrag og 50 fra større. 
 
NVE mener det bør innarbeides en egen bestemmelse i kommuneplanen for 
områder under marin grense (MG) der kvikkleireskredfaren ikke er kartlagt, hvor det 
stilles krav om geoteknisk utredning av kvikkleireskredfaren ved utarbeidelse av 
reguleringsplan eller ved byggesaksbehandling i LNF (R)-områder. 
 
Rådmannens kommentar 
Det skal utredes for naturfarer som flom, erosjon og skred i byggeområder i 
overordnet ROS-analyse som del av kommuneplanarbeidet. Fareområder 
identifiseres med hensynssoner og tilhørende bestemmelser i kommuneplanens 
arealdel. Egen bestemmelse for områder under marin grense (MG) innarbeides i 
kommuneplanens arealdel. 
 
Endringer i planprogrammet 
Merknaden har ikke medført endringer i planprogrammet. 
 
12. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 16.05.2014 

Fylkesmannen mener planprogrammet med tema til konsekvensutredninger er et 
godt utgangspunkt for rullering av kommuneplan, men understreker at 
konsekvensutredninger skal belyse effekten av enkelttiltak samt den samlete effekten 
av alle tiltak. 
 
Videre viser fylkesmannen til at revidert kommuneplan bør kartlegge arealreserver og 
arealbehov for boliger, og at det bør settes opp mål for utbyggingsvolum og mønster. 
Det blir viktig å utnytte utbyggingspotensialet som ligger innenfor dagens byggesone 
i kort avstand fra togstasjonen. Båndlegging med krav om felles planlegging kan vare 
et egnet virkemiddel for å legge til rette for en helhetlig utvikling. Bestemmelser om 
rekkefølgekrav og effektiv arealutnytting bør innarbeides i kommuneplanen. 
Fylkesmannen fraråder videreføring av bestemmelser for ”spredt boligbygging” (LNF 
underformål b). 
 
Når det kommer til næringsutviklingen, understreker fylkesmannen at 
arbeidsplassintensive næringer skal lokaliseres i gangavstand til kollektivknutepunkt, 
og at fortettingspotensialet innenfor eksisterende byggesone på Vinterbro/ 
Nygårdskrysset bør utnyttes før eventuelle nye områder tas i bruk. 
 
Fylkesmannen poengterer at parkeringsnormer er et effektivt virkemiddel for å 
påvirke befolkningens reisemiddelvalg og forventer at det utarbeider strenge 
maksimalnormer som del av kommuneplanrulleringen. 
 
Planprogrammet bør gjenspeile utfordringene med å sikre jordbruksareal for 
matproduksjon i et langsiktig perspektiv, ved å inkludere konsekvenser for jordvern 
og matproduksjon (dyrka og dyrkbar jord) som egent tema i konsekvens-
utredningene. Fylkesmannen forutsetter videre at jordbruksareal, som tidligere er 
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vedtatt omdisponert til utbyggingsformål, får bestemmelser som sikrer effektiv 
arealutnytting, herunder rekkefølgekrav som sikrer at mindre verdifulle arealer tas i 
bruk først. 
 
Videre mener fylkesmannen at dammer, store gamle trær og rester av andre viktige 
kulturmarkstyper, samt mindre lokaliteter med rik skog i kantsoner mot 
kulturlandskap/bebyggelse og langs vassdrag bør kartlegges i Ås kommune. 
 
Avslutningsvis viser fylkesmannen til nødvendigheten av å dimensjonere 
folkehelsetjenesteområdene til forventet befolkningsutvikling i kommunen, og tilrår at 
helsetjenestene for både barn, unge og eldre blir omtalt i planprogrammet. Videre 
fremheves det at kobling mellom kommuneplanarbeidet og lov om kommunal 
beredskapsplikt (særlig § 14) med forskrifter (særlig §§ 1, 2 og 3) styrkes. 
Fylkesmannen forventer at beredskapsplikt og folkehelse følges opp med konkrete 
mål og tiltak i kommuneplanen. 
 
Rådmannens kommentar 
Ny befolkningsprognose for Ås kommune vil legge grunnlag for å kartlegge 
arealbehov for boliger. Konkrete mål for utbyggingsvolum og mønster vil bli vurdert i 
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og i arbeidet med kommuneplanens 
arealdel vil arealreserver kartlegges. Bruk av båndleggingssoner med krav om felles 
planlegging vil bli vurdert. 
 
Ås kommune jobber i samarbeid med relevante aktører kontinuerlig med å innføre 
strengere parkeringsnormer. Nye bestemmelser vil bli vurdert i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. 
 
Det er blitt gjennomført omfattende kartlegging av dammer i Ås kommune. I 
rapporten «Amfibier i Ås kommune 2011» av Kjell Sandaas er 161 dammer 
undersøkt. I tillegg er Ås kommune i gang med et prosjekt, sammen med de andre 
Follo kommunene, om bestandsvurdering av små- og storsalamander. Her inngår en 
vurdering av potensialet for å finne nye salamanderlokaliteter i landskapet i de sju 
kommunene. Kartlegging av store gamle trær og rester av andre viktige 
kulturmarkstyper vil ikke bli prioritert i denne rulleringen av kommuneplanen, da fokus 
vil være på fortetting og transformasjon av Ås tettsted. 
 
For arbeid med folkehelse, inkludert helsetjenestene for både barn, unge og eldre, 
samt beredskapsplikt vil konkrete mål og tiltak bli vurdert i det videre arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Endringer i planprogrammet 
Under kapitel 6.2, konsekvensutredning, tilføres: 
Konsekvensutredninger skal belyse effekten av enkelttiltak samt den samlede 
effekten av alle tiltak. 
 
Jordvern og matproduksjon (dyrka - og dyrkbar jord) er lagt til som eget punkt under 
utredningskrav i kapittel 6.2. 
 
13. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), 22.05.2014 
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Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) viser til samarbeid mellom 
universitet og kommunen, bl.a. gjennom Ås 2040.  Universitet ønsker å være en aktiv 
og sentral deltaker i utviklingen av lokalsamfunnet. NMBU vurderer forslag til 
planprogram som overordnet godt, men ønsker å komme med forslag til noen 
justeringer eller presiseringer. 
 
Hovedutfordringer 
NMBU er enig i at en hovedutfordring knytter seg til den allerede betydelige 
befolkningsveksten i kommunen og de prognoser for videre befolkningsutvikling som 
SSB har presentert, herunder også de transportutfordringer dette medfører. Videre er 
universitetet enige i at det vil være viktig å utvikle næringslivet i kommunen. Etter 
universitets vurdering, kan planprogrammet med fordel være enda tydeligere på at 
det er et mål å legge til rette for innovasjon og nyskaping, med utgangspunkt i den 
kompetansen innen miljø- og biovitenskapene som universitetet har. 
 
Fokusområder 
NMBU peker videre på den historisk tette forbindelsen mellom bygda og universitet, 
og mener lokalsamfunnet Ås er preget av dette samspillet. NMBU utdyper dette med 
et mangfoldig og internasjonalt miljø, med stor interesse for bærekraftige løsninger 
innen matproduksjon, miljø og klima. NMBU ser allikevel med bekymring på 
utviklingen de siste 50 årene, der en stigende andel av lokalbefolkningen i mindre 
grad har et nært forhold til universitetet og campus. Universitet mener at dersom Ås 
skal bygge videre på de kvalitetene i lokal kultur og kunnskap, så må det være et mål 
å styrke forholdet mellom lokalsamfunnet og campus. NMBU foreslår å legge dette til 
under kapittel 3.5 Oppsummering fokusområder. Videre mener NMBU at en styrking 
av dette forholdet må ta for seg to sammenhenger. For det første bør det etableres et 
tettere og mer forpliktende samarbeid om næringsutvikling, innovasjon og 
kunnskapsproduksjon. Samtidig bør man vurdere om, og eventuelt hvordan, sentrum 
og campus kan utvikles sammen og integreres rent fysisk. 
 
Resultatmål – samfunnsdelen 
NMBU viser til planprogrammet, der det er et mål å oppnå en tydelig visjon for Ås 
med samsvar mellom samfunns- og arealdelen. NMBU er opptatt av at den veksten 
som kommer, bidrar til å gi Ås et tydelig særpreg gjennom miljøriktige løsninger og 
gode lokalsamfunn. Dette er, i følge NMBU, løsninger som bør legges som premisser 
for fremtidig utvikling i kommuneplanen, og komme frem i visjonen for Ås. 
 
Rullering av arealdelen 
NMBU støtter målet om et tydelig definert Ås sentrum, inkludert en strategi for vekst 
og vekstretning. Universitetet er en sentral grunneiere i kommunen. Som grunneier 
er NMBU opptatt av at det legges til rette for en langsiktig, forutsigbar og styrt 
utvikling av både fortetting i byggesonen og utvidelse av Ås tettsted mot campus. 
Etter universitets vurdering vil det være riktig allerede nå, i kommuneplan 2015-2027, 
å fastslå langsiktig retning på arealbruksutviklingen som skal skje med utgangspunkt 
i Ås som knutepunkt på kollektivtransportsystemet. Universitetet ønsker å prioritere 
en utvikling av deres arealer på Åsmåsan, fremfor at man utvikler andre områder. 
 
Rådmannens kommentar 
Ås kommune er i likhet med NMBU svært tilfreds med samarbeidet med NMBU, og 
ser frem til å utvikle dette videre. 
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Rådmannen vurderer det som svært viktig å ha et langsiktig perspektiv på 
næringsutvikling der det tilrettelegges for kunnskaps- og kompetansebasert næring i 
tilknytning til miljøet på universitetet. Dette er et av målene ved rulleringen av 
arealdelen. Som landbrukskommune er det også ønskelig å se kunnskaps- og 
kompetansenæringen i sammenheng med landbruksbasert næringsutvikling. 
 
Den tette historiske forbindelsen mellom Ås tettsted og universitet er svært viktig for 
lokalsamfunnet og fordrer at samspillet mellom universitet og lokalsamfunnet utvikles 
videre. Dette er noe man må arbeide med videre, i samarbeid med NMBU, og da 
særlig i visjonsarbeidet. Videre er rådmannen positiv til å inngå et forpliktende 
samarbeid med universitetet om næringsutvikling, innovasjon og 
kunnskapsproduksjon. Rådmannen vurderer kommuneplanarbeidet, og 
områdereguleringen av Ås sentralområde, som viktige verktøy for å utvikle og 
integrere campus og Ås tettsted tettere sammen. 
 
Ås kommune har som vertskommune for et universitet med høy kompetanse innenfor 
bl.a. miljø, fornybare energikilder og arealplanlegging, et særlig ansvar for å utvikle 
en miljøvennlig og bærekraftig samfunn. 
 
Rådmannen tar NMBUs prioriteringer av arealer til etterretning. 
 
Endringer i planprogrammet 
Under kapittel 3 Hovedutfordringer og planbehov er samlokaliseringen av Universitet 
for miljø- og biovitenskap, Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen nevnt som et 
viktig premiss for den videre utviklingen i Ås kommune. 
 
Under kapittel 3.4 presiseres det at det er en hovedutfordring for kommunen å legge 
til rette for næringsutvikling med særlig fokus på innovasjon og nyskaping med 
utgangspunkt i den kompetansen universitetet innehar. 
 
Under kapittel 4.2 Resultatmål, Arealdelen rulleres med hovedfokus på å oppnå, 
kulepunkt 7, tilføres Styrket fysisk forbindelse mellom Ås tettsted og Norges miljø- og 
biovitenskaplige universitet. 
 
Vurdering 
Overordnede myndigheter har gjennom offentlig ettersyn av planprogram gitt positive 
tilbakemeldinger på både planprogrammets form og innhold, og har i likhet med 
rådmannen tillit til at planprogrammet vil gi et godt grunnlag for videre planarbeid. 
Basert på innkomne merknader og uttalelser er det blitt gjort noen endringer i 
planprogrammet. Det er også blitt gjort noen mindre rettelser av lovparagrafer. Disse 
er fremhevet med gul farge. Rådmannen vurderer endringene som mindre justeringer 
og presiseringer innenfor de rammer som ble satt i forslag til planprogram, datert 
25.03.2014. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at Planprogram for Kommuneplan 2015-2027, datert 
26.05.2014, fastsettes. 
 
Kan vedtaket påklages? 
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Nei. 


