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Kommuneplan Ås kommune, planprogram. Innspill

Vi viser til brev av 24.03.14 vedr. rullering av kommuneplan for Ås kommunes planprogram.

Oslofjordens Friluftsrad (OF) har folgende innspill til planprogrammet:

Helse og velferd  -  viktig med god.fokus på folkehelse og fysisk aktivitet

Ås kommune har vært flinke til å fokusere på at for å forebygge dårlig helse og helseplager

må man ha et folkehelseperspektiv i alle deler av kommuneplanarbeidet. Det å se

sammenhengen mellom fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv på den ene siden og forebyggende

helsevern, trivsel og livskvalitet på den annen side er viktig. Forskningsbaserte erfaringer

viser at mindre kostnadskrevende tiltak til friluftsliv og fysisk aktivitet bedrer helsetilstanden i

befolkningen vel så meget som satsing på kostnadskrevende, reparerende helsevern.

Kunnskap om betydningen av fysisk miljø for utjevne sosiale helseforskjeller er viktig. OF

er opptatt av at det finnes lavterskeltilbud som er viktig ifht en stor passiv gruppe som har

problemer med motivere seg selv til fysisk aktivitet. OF har også gode erfaringer med at

friluftslivet kan virke sosialt integrerende og tilfriskende. For mange er terskelen for å delta i

friluftsaktiviteter lavere enn i idretten. Tilbakemeldinger går på at det er behov for organiserte

stimuleringstiltak, f. eks fellesturer for eldre. funksjonshemmede eller innvandrergrupper.

Vi nevner i denne sammenheng den ressursen frivillige organisasjoner ofte er for å stimulere

og aktivisere det som ellers er passive grupper - slik som eldre og psykisk og fysisk syke. OF

har i samarbeid med flere kommuner og frisklivsentraler gjennomført aktivisering av disse

gruppene med bl.a. vandringer bl.a. på turveier og kyststier.

OF anbefaler at en i planen også fokuserer på behovet for universell tilrettelegging på ulike

områder, bl.a. friluftsområder for bevegelseshemmede.

Barn og unges oppvekstvilkår
OF ser at det med fordel kan lages/oppdateres en barnetråkkregistrering. Vi erfarer at noen

Oslofjordkommuner også har valgt å lage en egen plan for unges oppvekstvilkår.

Kystsone og rekreasjonsområder
Kystsone er et viktig tema som bør drøftes i planprogrammet. I denne sammenheng ser vi at

følgende kan være aktuelt å se nærmere på:

Båthavner og.fi'itidsbåter
Presset på strandsonen er mange plasser sterkt og det er derfor viktig å se nærmere på dagens

utnyttelse av arealene i strandsonen. I denne sammenheng er OF opptatt av at det er viktig å

samle fritidsbåtene i større regulerte småbåthavner. Tiltak knyttet til arealøkonomisering som
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OF mener kommunen bør se nærmere på er muligheter for å få en mer rasjonell og
arealøkonomiserende bruk av eksisterende båthavner/vinteropplag på land. I dag opptas store
arealer til dette formålet og ofte ligger disse arealene mer eller mindre brakk/fungerer som
parkeringsplasser i sommerhalvåret.

I forbindelse med OFs retningslinjer for behandling av plansaker i strandsonen heter det at
"der det er mulig foretrekkes felles bryggeanlegg framfor moringer. OF er opptatt av d

samle sm@bater i fellesanlegg og for pd denne m@ten@kunne fjerne privatiserende
enkeltbrygger. "

En bør i forbindelse med planen vurdere temakart der kjente forurensninger i sjø, bl.a. i
forbindelse med eksisterende småbåthavner fremgår, dette med tanke på fremtidig
mudring/utvidelser av småbåthavner fremover. Fra andre kystavsnitt i Oslofjorden erfarer vi
at det har vist seg avere høye konsentrasjoner av miljøgifter i flere småbåthavner.

OF er ellers opptatt av at småbåthavner, både landareal og brygger holdes åpne for
allmennheten. Videre bør en unngå vinterlagring av båter i strandsonen som bl.a. kan hindre
ferdsel.

Friluftsomrader
Strategier som vil sikre kommunens kvaliteter til befolkningens muligheter for rekreasjon:

1. Kyststi
Etablering av kyststi er et viktig tiltak i folkehelsesammenheng. Kyststien er et
lavterskeltilbud som vi erfarer tas godt i mot og brukes mye. I forbindelse med kyststien er
OF også opptatt av at det merkes  rundløyper og avstikkere  da dette vil bidra til å gjøre stien
ennå mer attraktivt både praktisk og ifht opplevelse. Kobling mot stinett som også går innover
land er viktig.

2. Forvaltning av eksisterende.friområder
Bading og soling er aktiviteter som er med på å fremme folkehelsen. OF er i denne
sammenheng opptatt av at eksisterende friområder i kommunen holdes ved like. Dessverre har
vi erfart at mange friområder rundt Oslofjorden har vært preget av forfall de siste årene. Dette
har gjort områdene lite attraktive å besøke - dette gjelder bl.a. i forhold til toaletter. Det er
derfor viktig å fokusere på at friluftsområdene skal forvaltes slik at miljøet bevares og
mulighetene for gode friluftsopplevelser blir ivaretatt både for dagens og fremtidens brukere.

3. Behovfor nye friområder
Tilgang til nye friområder er viktig med tanke på den økende folkeveksten i Oslofjordens
kystkommuner. Dette vil stimulere folk til mer økt fysisk aktivitet og et aktivt friluftsliv.
Det er viktig afokusere på tiltak som kan lokke folk ut som ellers er passive. OF er i denne
sammenheng opptatt av tilretteleggingstiltak som gjør dette mer attraktivt. Tilgang til
rekreasjonsarealer er viktig i denne sammenheng. Vi erfarer at noen Oslofjordkommuner i
sine kommuneplaner har oppført som mål å foreta strategiske eiendomsoppkjøp for å sikre
tilgang til sjø for allmennheiet. Det kan i denne sammenheng være aktuelt å se på private,
bebygde eiendommer ved sjøen i Ås. Erverv av slike eiendommer kunne gitt utvidelse av
populære badeplasser. OFs holdning er at slikt erverv bør skje når eiendommer er på salg.
Nye muligheter er også åpnet på dette feltet, dvs oppkjøp av bebygde eiendommer, jf kjøpet
av aktuell bygning på Bygdøy i Oslo og påfølgende fradeling og salg av bygninger.
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4. Stengsler i strandsonen
Aktiv forvaltning av strandsonen for å sikre allmennhetens tilgang til sjøen i kommende

generasjoner er viktig. Allemannsretten er i denne sammenheng en viktig forutsetning for
friluftsliv. Strandsonen i Oslofjordområdet ulikt resten av Europa ikke tilgjengelig pga
byggetiltak før strandsonevemet ble vedtatt og nedbyggingen har fortsatt frem til vår tid på

bakgrunn av dispensasjon. Mange av de fysiske tiltakene har også vært av en irreversibel form
som gjør at det fremover blir ennå viktigere å følge utviklingen i strandsonen. Det er i denne
sammenheng viktig at kommunen går igjennom strandsonen og vurderer lovligheten av evnt.

ulovlige ferdseishindringer og stengsler etter Friluftsloven. OF anbefaler at dette tas inn som
en utfordring i kommuneplanarbeidet som bør belyses.

Biologisk mangfold  -  utredningsbehov
Områdene rundt Oslofjorden er et de mest artsrike og biologisk verdifulle områdene i landet.
Vi erfarer at flere Oslofjordkommuner har i sin rullering av kommuneplanen nylig sett behov

for å supplere med biologiske undersøkelser, noe vi antar også er aktuelt for Ås kommune og
at dette derfor er noe som bør belyses i planarbeidet.

Eldre reguleringsplaner
OF anser det som viktig med en gjennomgang av eldre reguleringsplaner. OF viser i denne
sammenheng til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs
sjøen (2011) der det bl.a heter «eldre planer som gir mulighet for utbygging i strid med

retningslinjene, skal revideres eller oppheves. Vurdering og eventuell oppheving eller
revidering av eldre planer skal inngå i den ordinære rulleringen av kommuneplanens
arealdel.»

Vi ønsker kommunen lykke til med det videre planarbeidet!

Med hilsen
Oslofjordens Friluftsråd

Rune Svensson
direktør

sign.

ye, ·1·u/ A•Kjetil Johannessen
seniorrådgiver

Kopi:
OF rådsmedlemmer i Ås
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus fylkeskommune

3



á


