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Saksutskrift

Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram

Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 14/02222-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 47/14 05.06.2014
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø
3 Kommunestyret 47/14 18.06.2014

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt pkt. under Utredningsbehov, s. 41 i Høringsutkastet:
- Landbruk og kulturlandskap:

En utbygging som opprettholder dagens potensial for matproduksjon.

Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende endringsforslag:
Høringsfristen for planprogrammet settes til 30. september 2014

Votering:
• Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling med KrFs endringsforslag ble

enstemmig vedtatt.
• Venstres tilleggsforslag ble vedtatt 25-8 (4FrP, 3H, 1Ap).

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Ås kommune oppstart av
områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Med varsel om oppstart sendes forslag til
planprogram for Ås sentralområde på høring, i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 12-9.

Høringsfristen for planprogrammet settes til 30. september 2014.

Nytt pkt. under Utredningsbehov, s. 41 i Høringsutkastet:
- Landbruk og kulturlandskap:

En utbygging som opprettholder dagens potensial for matproduksjon.
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Saksutskriften bekreftes
Ås, 23.juni 2014

Rita Stensrud
Konsulent
Politisk sekretariat

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Tidligere behandlinger

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 05.06.2014:
Ola Stedje Hanserud (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Hovedutvalg for teknikk og miljø ber om at det vurderes å utvide tidsrommet for
høringsrundene i planprosessen for å sikre tilstrekkelig tid til medvirkning.

Votering:
Rådmannens innstilling med Miljøpartiet de Grønnes tilleggsforslag ble enstemmig
tiltrådt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Ås kommune oppstart av
områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Med varsel om oppstart sendes forslag til
planprogram for Ås sentralområde på høring, i samsvar med plan- og bygningslovens §
12-9.

Hovedutvalg for teknikk og miljø ber om at det vurderes å utvide tidsrommet for
høringsrundene i planprosessen for å sikre tilstrekkelig tid til medvirkning.
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Saksfremlegg

Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Ås kommune oppstart av
områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Med varsel om oppstart sendes forslag til
planprogram for Ås sentralområde på høring, i samsvar med plan- og bygningslovens §
12-9.

Ås, 23.05.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk- og miljø 1. gang
Hovedutvalg for teknikk- og miljø 2. gang
Kommunestyret

Vedlegg:
Planprogram_Ås_sentralområde.pdf
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SAKSUTREDNING:

I tråd med kommunal planstrategi 2013-2016, vedtatt av kommunestyret 03.04.2013, og
formannskapets vedtak 15.02.2012, F-sak 9/12, har rådmannen utarbeidet forslag til
planprogram for Ås sentralområde som omfatter Ås sentrum og de mest sentrumsnære
områdene.

Det vedlagte planprogrammet redegjør for bakgrunn og formål med planarbeidet,
rammebetingelser for planleggingen, planprosessen med frister og deltakere og
opplegg for medvirkning, i tillegg til behovet for utredninger. Videre gjør planprogrammet
rede for vesentlige momenter i det forestående planarbeidet, inklusive alternativer for
utbygging, og er å anse som et retningsgivende dokument.

I korte trekk har forslaget som formål å avklare ønsket arealbruk i de mest sentrale
områdene i Ås tettsted, i særlig grad det umiddelbare sentrumsområdet, samt området
mellom sentrum og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i vest, og arealene
syd og nord for Ås sentrum, som alle er disponerte arealer i kommuneplan for Ås 2011-
2023. Arbeidet med områdereguleringsplan er en anledning for kommunen til å styrke
kommunal planlegging av helhetlige utbyggingsmønstre og sammenhengende
strukturer i det sentrale tettstedsområdet.

Planprogrammet skal sendes på høring med varsel om oppstart av reguleringsarbeid,
og gir berørte naboer, kommunens innbyggere og offentlige instanser godt innblikk i
prosessen. Planprogrammet er et godt utgangspunkt for berørte parter til å formulere
kommentarer og eventuelle innvendinger til planarbeidet. Etter høringsrunden fastsettes
planprogrammet ordinært av kommunestyret.

Planprogrammet inneholder opplegg for medvirkning, og foreslår tiltak for å sikre at
ulike parter kan involveres under utarbeidelse av reguleringsforslag. Det legges også
opp til medvirkning under høringsperioden til planprogrammet.

Områdereguleringsplanens foreslåtte planavgrensning har et ambisiøst utgangspunkt
for å avklare overordnede rammer for videre utvikling av tettstedet. Det vurderes at
planavgrensningen vil måtte justeres under utarbeidelse av et juridisk bindende
reguleringsforslag.

Forslaget til planprogram for sentralområdet representerer en anledning for kommunen
å redegjøre for et overordnet grep som i stor grad berører tettstedets videre utvikling.
Både innhold, form og prosessen planprogrammet redegjør for bør diskuteres grundig.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at forslag til planprogram for Ås sentralområde legges ut til
offentlig ettersyn, med varsel om oppstart av områderegulering.

Kan vedtaket påklages?
Nei
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