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Vi viser til brev fra Ås kommune av 24.3.2014.

Fylkesmannen støtter Ås kommunes mål om å utvikle et tydelig og definert sentrum i Ås og 
om å tilrettelegge for en tydelig strategi for Ås tettsteds vekst og vekstretning. Vi forventer at 
kommunen fortsatt prioriterer effektiv arealutnyttelse med fortetting og transformasjon i 
eksisterende byggeområder før nye områder tas i bruk. Planforslag og utredninger må sikre at 
nasjonale og regionale hensyn til klima og energi, areal og transport, verdifulle natur- og 
jordbruksområder, vassdrag og samfunnssikkerhet ivaretas.

Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre 
fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet.

Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas 
i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 10. april 2014 samt 
”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” av 24.6.2011 
(www.planlegging.no).

Fylkesmannens innspill
Forslaget til planprogram med tema til konsekvensutredninger er et godt utgangspunkt for videre 
arbeid med kommuneplanen. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at konsekvensutredningen skal 
belyse effekten av de enkelte utbyggingsfeltene, men også den samlete effekten av alle. Nedenfor 
gir vi noen utvalgte innspill til arbeidet med kommuneplan og konsekvensutredninger.

Bærekraftig arealbruk
Ås kommune forventer en stor befolkningsvekst i de neste årene. Planprogrammet tar høyde for 
at befolkningen i Ås skal vokse fra 17 600 til ca. 31 000 personer i 2040. En hovedutfordring vil 
være å håndtere denne veksten på en bærekraftig måte. 

I arbeidet med den regionale planen for areal- og transport i Oslo og Akershus (Plansamarbeidet)
legges det opp til at hovedtyngden av utviklingen skjer i prioriterte vekstområder der utbygging i 
gangavstand fra knutepunkt på kollektivnettet kan tillegges større vekt enn vern. Ås tettsted er 
foreslått som et slikt regionalt prioritert vekstområde.
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Fylkesmannen støtter Ås kommunes mål om å utvikle et tydelig og definert sentrum i Ås og om å 
tilrettelegge for en tydelig strategi for tettstedsvekst og vekstretning. Med grunnlag i 
Plansamarbeidet og et nasjonalt og regionalt mål om å ta veksten i persontransporten med 
kollektivtransport, sykkel og gange, vurderer vi det som svært viktig at kommuneplanen legger 
til rette for en bymessig utvikling av Ås sentrum med høy arealutnyttelse.

Avstanden til daglige gjøremål og lokale servicetilbud er av stor betydning for å redusere 
bilbruken. Reisevaneundersøkelser viser at ca. en tredel av bilreisene er under 3 km, og når 
avstanden er under 500 meter er andelen gangturer ca. 80 %. Bærekraftig byutvikling bygger opp 
under prinsippene til den såkalte 10 min-byen der alle daglige gjøremål kan nås med 10 minutters 
gange (ca 1 km). Boliger som lokaliseres i tilknytting til kollektivtransport, men som ikke ligger i 
gangavstand til daglige gjøremål, vil ikke bygge opp under prinsippene om bærekraftig 
arealbruk. 

Fylkesmannen legger derfor til grunn at fortettings- og transformasjonspotensial i byggesonen 
bør utnyttes før nye arealer vurderes for utbygging. Planlegging for å utnytte 
utbyggingspotensialet som ligger innenfor dagens byggesone i kort avstand fra togstasjonen er 
svært viktig. Erfaringer viser at det kan ta tid før fortettings- og transformasjonsprosjekter lar seg 
gjennomføre. Båndlegging med krav om felles planlegging kan vare et egnet virkemiddel for å 
legge til rette for en helhetlig utvikling av sentrumsnære fortettings- og transformasjonsområder i 
Ås tettsted. Bestemmelser om rekkefølgekrav og effektiv arealutnytting bør innarbeides i 
kommuneplanen.

Fylkesmannen støtter også målet om å styrke forbindelsen mellom Ås tettsted og Norges miljø-
og biovitenskaplige universitet. Det er viktig å legge til rette for at forskningsmiljøene i større 
grad kan bidra til en god tettstedsutvikling i Ås. 

Kommuneplanen bør vise arealreserver og arealbehov for boliger, og det bør settes opp mål for 
utbyggingsvolum og mønster. 

Spredt bebyggelse i LNF-område
Fylkesmannen fraråder at Ås kommune viderefører bruk av bestemmelser for ”spredt 
boligbygging” da dette åpner for mange boliger. Arealformålet er ikke ment for pressområder 
som Ås, men for kommuner med liten utbygging der det er vanskelig å forutsi veksten. Ås 
kommune har ikke denne typen utfordring, og vi ber kommunen gjøre en kritisk vurdering av
bestemmelser for boligbygging i LNF-områder. 

Næringsutvikling
Fylkesmannen forutsetter at næringsutviklingen i kommunen skjer i henhold til de nasjonale 
føringene gitt i rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og 
rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre/fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur. 
Fortettingspotensialet innenfor eksisterende byggesone på Vinterbro/ Nygårdskrysset bør 
utnyttes før eventuelle nye områder tas i bruk. Arbeidsplassintensive næringer skal lokaliseres i 
gangavstand til kollektivknutepunkt.

Parkeringspolitikk
Det er et økende nasjonalt fokus på parkeringsnormer som effektivt virkemiddel for å påvirke 
reisemiddelvalg. I tråd med det nasjonale målet om å begrense biltrafikken i storbyområdene
forventer Fylkesmannen at Ås kommune utarbeider strenge maksimale parkeringsnormer i 
kommuneplanen. Dette gjelder særlig for kontor og kjøpesenter (handel) som er de mest 



trafikkgenerende virksomhetene. Fylkesmannen kan bistå i utarbeidelsen av 
parkeringsnormer/bestemmelser dersom det er ønskelig.

Jordvern og kulturlandskap 
Ås kommune har store sammenhengende jordbruksområder av nasjonal og regional verdi samt 
verdifullt kulturlandskap tett på Ås sentrum, universitetet og øvrige byggeområder. 
Planprogrammet bør gjenspeile utfordringene med å sikre slike arealer for matproduksjon i et 
langsiktig perspektiv. Konsekvenser for jordvern og matproduksjon (dyrka og dyrkbar jord) må 
inn som tema i konsekvensutredningene i tillegg til betydningen som landskapselement. 
Arealstrategier og bestemmelser som sikrer en effektiv arealutnytting i Ås sentrum er viktig, og 
vil kunne spare svært verdifulle matproduserende arealer i et langsiktig perspektiv. 

Fylkesmannen forutsetter derfor at jordbruksareal, som tidligere er vedtatt omdisponert til 
utbyggingsformål, får bestemmelser som sikrer effektiv arealutnytting, herunder rekkefølgekrav 
som sikrer at mindre verdifulle arealer tas i bruk først. 

Fylkesmannen understreker at bruk av dyrka jord til massemottak som oftest vil være i strid med 
nasjonale mål for jordvern og matproduksjon. Avlinger og dyrkingskvalitet for oppfylte arealer 
kan bli redusert i lang tid. God kvalitet på oppfylling og tilbakeføring forutsetter nøye oppfølging 
og kontroll av tiltakene fra grunneier, tiltakshaver(e) og kommunen.

Masseforvaltning
Det er klokt å utforme bestemmelser eller retningslinjer for massemottak. Vi anbefaler at 
kommunen også avsetter egnede arealer til dette. Nasjonale og regionale mål for dyrka jord,
kulturlandskap, naturmangfold og vassdrag tilsier at verdifulle arealer ikke skal brukes til slike 
formål. 

Naturmangfold og vassdrag
I en foreløpig vurdering av kartleggingsstatus for naturtyper i Oslo og Akershus utført av 
Bioforsk, ansees kartleggingsstatusen i Ås kommune som generelt god, men vi vil likevel peke 
på behovet for supplerende kartlegging av naturmangfoldet i kommunen.

Det er naturtyper knyttet til rike skogtyper i lavlandet (rik edelløvskog, rik blandingsskog, rik 
sumpskog og gråor-heggeskog langs vassdrag) samt store gamle trær og dammer som skiller seg 
ut som regionalt og nasjonalt viktige i Ås kommune. Dammer i Follo-kommunene er generelt 
viktige for naturmangfoldet, og mange dammer i Ås kommune er ennå ikke er kartlagt. 

Videre prioriteringer bør fokusere på dammer, store gamle trær og rester av andre viktige 
kulturmarkstyper, samt mindre lokaliteter med rik skog i kantsoner mot 
kulturlandskap/bebyggelse og langs vassdrag.

Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen savner en kobling mellom kommuneplanarbeidet og lov om kommunal 
beredskapsplikt med forskrifter. Loven pålegger kommunen å jobbe systematisk og helhetlig 
med samfunnssikkerhet. Helhetlig ROS-analyse og eventuelle funn skal implementeres i all 
planlegging etter pbl. Vi ber om at kommunen spesielt ser på § 14 i lov om kommunal 
beredskapsplikt, samt §§ 1,2 og 3 i Forskrift til kommunal beredskapsplikt.

Kommunen har i en del år benyttet en meget omfattende sjekkliste knyttet til utarbeiding av 



ROS-analyser i plansaker. Deler av sjekklisten kan kanskje nyttes i tilknytning til 
kommuneplanarbeidet også.

Folkehelse 
Kommunen har igjennom et grundig oversiktsdokument for folkehelse 2014-2017, planstrategien 
og planprogrammet beskrevet de utfordringene kommunen står ovenfor de neste årene, samt pekt 
på de utredningsbehov/strategier som må gjennomføres for å nå målene. Dette er bra, og 
Fylkesmannen forventer at dette følges opp med konkrete mål og tiltak i kommuneplanen. 

Fylkesmannen støtter at tjenesteområdene dimensjoneres i tråd med befolkningsutviklingen, og 
vil tilrå at helsetjenestene for både barn, unge og eldre blir omtalt i planprogrammet, samt 
samarbeidet med spesialisthelsetjenesten.

Med hilsen

Anne-Marie Vikla Morten Ingvaldsen
fylkesmiljøvernsjef landbruksdirektør
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