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Melding om vedtak i FU-sak 52/14 - Ås kommune - Kommuneplan 2015 - 2027 - Offentlig 
ettersyn planprogram

Fylkesutvalget behandlet ovennevnte sak i møte 05.05.2014, og gjorde følgende vedtak:

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

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

3. 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.

Med vennlig hilsen

Einar Midtsund
seniorrådgiver plan

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Statens vegvesen Region øst, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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Saksfremlegg

Dato:
Arkivref:

28.03.2014
2014/12495-2

Saksnr Utvalg Møtedato
52/14 Fylkesutvalg 05.05.2014

Ås kommune - Kommuneplan 2015 - 2027 - Offentlig 
ettersyn planprogram

Innstilling

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

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

3. 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.

Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.05.2014

Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget mener planprogrammet som er sendt på offentlig ettersyn er klart og 

oversiktlig, og gir et godt grunnlag for å utarbeide ny kommuneplan. 

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

3. 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.
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Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkesutvalget mener planprogrammet som er sendt på offentlig ettersyn er klart og 

oversiktlig, og gir et godt grunnlag for å utarbeide ny kommuneplan. 

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

3. 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.

Saksutredning

Bakgrunn og saksopplysninger
Ås kommune har, i oversendelse datert 24.03.2014, varslet oppstart av kommuneplanrullering og 
sendt forslag til planprogram for kommuneplan 2015-2027 på offentlig ettersyn. Frist for 
merknader er satt til 10. mai 2014. Saken legges derfor fram for fylkesutvalget til behandling nå,  
men kommuneplanarbeidet vil også bli presentert og drøftet senere i regionalt planforum 
13.05.2014. 

Kommuneplanarbeidet er forankret i kommunal planstrategi for Ås kommune vedtatt 03.04.2013. 
Både samfunnsdelen og arealdelen skal revideres. Planprogrammet beskriver planprosess med 
fremdriftsplan og opplegg for medvirkning. Planprogrammet skal vedtas i juni 2014, mens 
planforslag til samfunnsdel og arealdelen utarbeides høsten 2014. Det tas sikte på å vedta 
kommuneplanen våren 2015.

Problemstillinger og alternativer
Hovedutfordringer
Befolkningsveksten i Ås har vært stor, fra 14.200 til 17.600 i perioden 2003-2013, og 
planprogrammet tar høyde for ytterligere vekst til ca 31.000 fram til 2040. Det gir store 
utfordringer for kommunens økonomi og tjenester, etterspørsel etter boliger, næringsvirksomhet, 
infrastruktur og transport. 

Temaer som blir sentrale i kommuneplanen blir:
- Næringsstruktur og verdiskaping
- Areal og samferdsel 
- Miljø og klimautfordringer
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- Oppvekst og nærmiljø
- Folkehelse og universell utforming

For detaljer i planprogrammet viser fylkesrådmannen til det vedlagte planprogrammet.

Fylkesrådmannens vurderinger og anbefalinger
Planprogrammet som er sendt på offentlig ettersyn er klart og oversiktlig, og gir et godt grunnlag 
for å utarbeide ny kommuneplan. 

I planprogrammet har kommunen åpnet for å komme med innspill til arealbruksendringer og 
forslag til nye utbyggingsområder til den nye arealdelen, og det har kommet nesten likelydende 
mål om å utvikle strategier for vekst og vekstretning både for Ås tettsted og Nordby/Vinterbro 
tettsted. Ås kommune har i kommuneplanen hatt målsettinger som prioriterer vekst i Ås tettsted og 
utvikling av Ås sentrum. I praksis har det imidlertid vært stor etterspørsel og utbygging nord i Ås, 
på Vinterbro og Nordby. Samtidig har kommunen ført en liberal dispensasjonspraksis som har 
bidratt til å svekke kommuneplanen som overordnet styringsverktøy.

Etter fylkesrådmannens vurdering er det helt ulike utfordringer som gjelder for Ås tettsted og 
Nordby/Vinterbro. Det ligger godt til rette for arealkrevende næringer i Nordby/Vinterbro-området 
med tilgjengelighet til overordnet stamveinett, men tettstedsveksten i området bør begrenses mest 
mulig. Ås tettsted er derimot et tettsted og kollektivknutepunkt som prioriteres i plansamarbeidet 
for areal og transport i Oslo og Akershus, og må ta brorparten av veksten i Ås.

Vekst i Ås sentrum
Fylkesrådmannen vil også vise til Miljøverndepartementets avgjørelse, ved siste rullering av 
kommuneplanen i brev datert 25.januar 2012, om å avvise de foreslåtte byggeområdene B 2 
Askhaug gård og B 10 Rustadporten. Miljøverndepartementet la i sin vurdering vekt på behovet for 
å styrke Ås sentrum som kollektivt knutepunkt. I brevet heter det bl.a.:

«--- Plansamarbeidet mellom Oslo kommune Akershus fylkeskommune og kommunene i 
Akershus legger til grunn at befolkningen i regionen vil vokse sterkt de nærmeste 20-30 
årene. Denne veksten kan ikke skje bare innenfor Oslo kommunes grenser, men blir delt 
relativt likt mellom Oslo og Akershus. Det betyr at også Ås kommune vil oppleve en sterk 
befolkningsvekst i de kommende årene. I tillegg vil Ås få en ekstra vekstimpuls gjennom 
flyttingen av Norges veterinærhøgskole til Universitetet for miljø og biovitenskap.

I plansamarbeidet konkluderes det med at kollektivtrafikken inn til Oslo må styrkes. Det 
gjelder både den skinnegående transporten og busstransporten. Dette må skje for at ikke 
Oslos infrastruktur skal få nedsatt funksjonsevne og miljøet bli vesentlig forringet. En 
styrking av kollektivtjenesten inn til Oslo betyr at kollektivknutepunktene i Akershus må 
styrkes i framtiden. Dette gjelder også Ås.

Ås sentrum er lite i utstrekning og er utsatt for sterk konkurranse av eksterne 
handelsområder også med hensyn til arbeid og fritid. I tillegg er det bare 28 % av 
befolkningen i kommunen som bor innenfor 1 km gange fra sentrum. Dersom bosettingen i 
kommunen skjer utenfor akseptabel gangavstand til sentrum, og kollektivtransporten til 
sentrum er svak, vil befolkningen velge bil til arbeidsreiser, handlereiser og fritidsreiser. 
Bilbruken vil derfor kunne svekke sentrum framfor å styrke det. Departementet mener 
derfor at det er viktig at kommunen satser sterkt på å styrke sentrum både gjennom 
lokalisering av funksjoner og bosetting. Det finnes i dag store ubebygde arealer innenfor 
både 5 og 10 minutters gange fra sentrum. En rapport kommunen har fått utarbeidet 
sammen med Ruter og Miljøverndepartementet viser at en satsing på konsentrert utbygging 
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med høy tetthet og noe nedbygging av dyrka jord, vil bidra til lavest CO2 utslipp. 
Departementet viser til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og 
transportplanlegging og de føringer dette gir for planlegging i tilknytning til 
kommunikasjonsknutepunkter. Kommunen må vurdere fortettingsmulighetene i og nær 
bebygde arealer i tilknytning til sentrum og arbeide for å fastsette en langsiktig grense mot 
dyrka mark. Utarbeidelsen av en slik grense må skje i nært samarbeid med 
landbruksmyndighetene.--»

Økt satsing på utvikling av næringslivet 
Akershus fylkeskommune, Ås kommune, NMBU og instituttene på Ås har gjennomført en prosess 
om tilrettelegging for å styrke innovasjonen i Ås-miljøet og for at forskningsmiljøet i større grad 
skal bli en drivkraft for utvikling av næringslivet i regionen. Prosessen er oppsummert i en rekke 
prosjekter og tiltak som dels dreier seg om styrking av samarbeidet om innovasjon innenfor 
forskningsmiljøet og dels om tilrettelegging av de fysiske rammebetingelsene. Det er behov for å 
tilrettelegge for utvikling av bedriftsmiljøer som har tilknytning til det biologiske 
forskningsmiljøet, for å styrke forskningsmiljøet og samtidig bidra til sentrumsutviklingen i Ås. 
Etableringen av en forskningspark for bedrifter som er basert på biologisk kompetanse vil kreve 
arealmessig tilrettelegging og forutsetter at kommunen er villig til å vurdere disponeringen av 
arealer i tilknytning til Campus Ås og Ås sentrum. 

Idrett og friluftsliv
Prioritering av grønnstruktur i nærmiljøet – nært der folk bor - vil være en god kobling mellom friluftsliv og 
folkehelse, samt bidra til å ivareta det uorganiserte friluftslivet. 

For å ivareta viktig grønnstruktur i hele kommunen anbefales det å gjennomføre en helhetlig 
kartlegging og verdsetting av områder egnet for friluftsliv. Fylkeskommunen anbefaler at en ved en 
slik kartlegging benytter metoden beskrevet i «Håndbok 25 – 2004 Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder. Direktoratet for naturforvaltning». 

I følge «Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder. T-
1534» vurderes det å innføre krav om slik kartlegging og verdsetting ved utvelgelse av 
friluftslivsareal som omsøkes sikret med statlig finansiering. Statlig sikring av områder som skal 
brukes av mange brukergrupper skal prioriteres. Det omfatter nøkkelområder i og ved byer og 
tettsteder, som både kan være oppholdsområder og deler av viktig tilgjengelig grønnstruktur som 
utløser sammenhengende turtraseer. 

Masseforvaltning
Fylkeskommunen har igangsatt et arbeid for en regional plan for masseforvaltning. 
Planprogrammet er vedtatt og utarbeidelse av selve planen med handlingsprogram er i prosess. 
Endelig vedtatt plan forventes i løpet av 2015.

Som følge av befolkningsvekst og økt byggeaktivitet er det stor etterspørsel etter arealer for lagring 
av masser/deponier, og samtidig et stort behov for byggeråstoffer (pukk, grus, sand ol.). God 
arealplanlegging kan sikre størst mulig grad av gjenbrukbare masser, samtidig som 
overskuddsmasser kan lagres trygt med minst mulig risiko for forurensning. Fylkeskommunen 
anbefaler at kommuneplanen fastsetter overordnete retningslinjer for masseforvaltning, som sees i 
sammenheng med den kommende regionale planen for masseforvaltning i Akershus.

Kulturminner
Ås kommune er svært rik på spor fra fortiden, særlig kjennetegnet av et stort antall boplasser fra 
steinalderen, mangfoldige bosetningsspor og gravminner fra jernalderen. Forholdet til automatisk 
fredete kulturminner avklares ikke på kommuneplannivå, men kommunen må påregne at det vil 
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være behov registreringer av automatisk fredete kulturminner i henhold til kulturminneloven § 9 i 
forbindelse med utarbeiding av reguleringsplaner.

Oslo, 23.04.2014

Tron Bamrud
fylkesrådmann

Saksbehandler: Einar Midtsund

Vedlegg
1 Oversendelsesbrev datert 24.3.2014
2 Saksfremlegg Ås kommunestyre
3 Forslag til planprogram


