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Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 
 
Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 19.11.2014 
Kommunestyret 19.11.2014 

 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 sendes forslag til kommuneplanens 
samfunnsdel 2015-2027, datert 07.11.2014, på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Ås, 10.11.2013 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
1. Planstrategi, vedtatt 03.03.2013, K-sak 14/13 
2. Planprogram, vedtatt 18.06.2014, K-sak 46/14 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Formannskapet    19.11.2014 
2. Kommunestyret    19.11.2014 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, datert 07.11.2014 
 
Vedtak i saken sendes til: 

 Internt i kommunen 

 Offentlige myndigheter 

 Andre berørte parter 
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SAKSUTREDNING 
 
Bakgrunn for saken 
Alle kommuner skal ha en kommuneplan som samordner den fysiske, økonomiske, 
sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen. Kommuneplanen har et perspektiv på 
minimum 12 år og skal vurderes rullert en gang i valgperioden. Målene som er 
beskrevet i kommuneplanen skal følges opp og detaljeres i handlingsprogrammet 
som rulleres årlig. I Ås kommune rulleres handlingsprogrammet og økonomiplanen 
samtidig.  
 
Kommuneplanen består av to deler, en samfunnsdel som beskriver utfordringer og 
mål for utviklingen av kommunen, og en arealdel for forvaltning av arealer. I henhold 
til fremdriftsplanen i planprogrammet skal samfunnsdelen behandles før årsskiftet 
2014-2015, mens arealdelen skal behandles like etter årsskiftet. Kommuneplanens 
samfunnsdel skal ta stilling til mål og utfordringer, både for kommunen som helhet og 
for kommunen som organisasjon. I samfunnsdelen beskrives mål for kommunen som 
vil legge viktig føringer for arealdelen. 
 
Gjeldende kommuneplan 2011-2023 er et omfattende dokument. Kommunal 
planstrategi for 2013-2016 fastslår at både samfunnsdelen og arealdelen skal 
rulleres. Videre påpekes det at kommuneplanen må styrkes som styringsverktøy 
gjennom en forbedret planprosess. Samfunnsdelen må forenkles, både i innhold og 
form, slik at hovedmålene kommer tydelig fram. 
 
Planprosessen 
Medvirkning er en viktig del av kommuneplanarbeidet. I april 2014 ble det arrangert 
en workshop for ungdom og politikere som tok for seg tettstedsutvikling og fremtidige 
scenarier for utviklingen av Ås samfunnet.  Ungdommen fikk utdelt kart og ble spurt 
om å svare på konkrete oppgaver. Totalt deltok rundt 25 ungdommer. Samtlige 
partigrupper var invitert, og på workshopen stilte til sammen syv politikere. Som 
gruppeledere deltok studenter og en førsteamanuensis fra NMBU. 
 

 
Faksmille fra Østlandets blad. Bilde og tekst: Torbjørn Enda/ØB. 
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Plan- og utviklingsavdelingen har også arrangert «Åpent plankontor» på Ås mart’n i 
juni 2014. Der ble innbyggerne og andre interesserte invitert til å stille spørsmål eller 
komme med kommentarer til kommuneplanarbeidet eller områdereguleringen av Ås 
sentralområde. Det vurderes som hensiktsmessig å arrangere folkemøter og andre 
temabaserte møter etter at planforslaget i sin helhet har blitt lagt ut til offentlig 
ettersyn. Ved å ta utgangspunkt i et konkret planforslag kan befolkningen og andre 
aktører komme med konkrete innspill til planen. 
 
Planprogrammet ble behandlet i Fylkesutvalget 05.05.2014 og diskutert i regionalt 
planforum 13.05.2014. Regionalt planforum er et diskusjonsforum der kommunene 
kan drøfte viktig problemstillinger med overordnede myndigheter som Statens 
vegvesen, fylkesmannen og fylkeskommunen. Tema som ble diskutert var blant 
annet tettstedsutvikling, samferdsel og næringsutvikling. 
 
I september arrangerte Landbrukskontoret i Follo, i samarbeid med Plan- og 
utviklingsavdelingen, et heldagsseminar om landbrukets utviklingsmuligheter. 
Tilstede var ulike bondeorganisasjoner, enkeltstående bønder, politikere og 
representanter fra administrasjonen. 
 
Parallelt med kommuneplanrulleringen har Plan- og utviklingsavdelingen 
samarbeidet med NMBU om et felles visjonsprosjekt for Ås og universitetet, kalt Ås 
2040. Visjonsarbeidet har som mål å skape et felles grunnlag for utviklingen av Ås. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel har vært gjenstand for diskusjon i kommunens 
ledergruppe, og ledergruppen har bidratt med innhold innenfor sitt ansvarsområde. 
Videre har samfunnsdelen vært diskutert i enhetslederforumet som inkluderer alle 
ledere i Ås kommune. 
 
Føringer for samfunnsdelen 
Kommunal planstrategi vedtatt 03.03.2013, og planprogrammet for kommuneplanen 
vedtatt 18.06.2014 har lagt viktige føringer for arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel. Planprogrammet beskriver formålet med planleggingen, sentrale tema 
og problemstillinger i planarbeidet, utredningsbehov og hvordan planleggingen skal 
gjennomføres. Forslag til planprogram lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 
28.03.2014 til 10.05.2014. Totalt kom det inn 13 uttalelser til planprogrammet, hvorav 
seks uttalelser var fra private aktører, lag og foreninger, og syv uttalelser fra 
offentlige myndigheter. 
 
Med utgangspunkt i utviklingstrekk og utfordringer oppsummert i planstrategien og 
planprogrammet ble det i planprogrammet anbefalt følgende fokusområder for 
kommuneplanen; 

 Næringsstruktur og verdiskaping herunder landbruksbasert næringsutvikling  

 Landbruk og kulturlandskap  

 Areal og samferdsel 

 Miljø- og klimautfordringer 

 Oppvekst og nærmiljø 

 Folkehelse og universell utforming 
 
Fokusområdene er videreført i forslag til kommuneplanens samfunnsdel ved at de er 
innarbeidet i samfunnsdelens hovedmål og delmål. 
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Videre har Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, fastsatt 26.09.2014, vært førende for arbeidet med 
samfunnsdelen. De statlige planretningslinjene har som hensikt å oppnå samordning 
av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. 
Videre defineres målet for planleggingen; 
 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 

tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling og fremme helse, 

miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte 

byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 

miljøvennlige transportformer.  I henhold til klimaforliket er det et mål at 

veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, 

sykkel og gange. 

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med 

press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av 

kommunegrensene. 

De statlige planretningslinjene fastslår at kommunene skal legge retningslinjene og 
vedtatte regionale planer til grunn for egne planer. Forslag til Regional plan for areal 
og transport i Oslo og Akershus, heretter Plansamarbeidet, skal behandles av 
Akershus fylkesting og Oslo byråd i løpet av november, og forventes å legges ut på 
høring etter dette. Foreløpige versjoner av planen legger opp til en flerkjernet 
utvikling av Akershus-regionen, der Ås tettsted utpekes som et særlig 
satsningsområde. Årsaken til dette er blant annet universitet, utbyggingen av Follo-
banen, god kollektivdekning vest- og østover samt nærhet til to europaveier. Planen 
legger opp til en mer konsentrert utvikling av tettstedet, i kombinasjon med en 
begrensning på spredt vekst ellers i kommunen. I likhet med de statlige 
planretningslinjene legger planen opp til at vekst bør gå foran vern i de prioriterte 
områdene, men at vern skal stå sterkere utenfor. Videre legger planen opp til en økt 
satsning på kollektivtransport, noe som er i tråd med nasjonal transportplan der all 
vekst i persontransport skal tas med kollektivtrafikk eller med gange og sykling.  
 
De statlige planretningslinjene og Plansamarbeidets høringsforslag krever statlig 
oppfølging, blant annet innenfor samferdsel. Samtidig krever dette at kommunen 
følger opp i sine planer.  
 
Forslag til samfunnsdel 
Hovedformålet med kommuneplanrulleringen har vært å styrke kommuneplanen som 
overordnet styringsverktøy for kommunen, og å gjøre kommuneplanen mer 
tilgjengelig for allmennheten. Innholdsmessig videreføres målene i gjeldende 
kommuneplan, men formen har blitt endret for å øke lesbarheten og tydeliggjøre 
målene. Gjeldende visjon for kommunen, miljø - mangfold - muligheter, har dannet 
utgangspunktet for utformingen av målene for kommunen.  
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Det overordnete målet med kommuneplanen er å legge til rette for at dagens 
befolkning og kommende generasjoner kan leve et godt og helsefremmende liv. For 
å nå dette målet er det satset på å lokalisere boliger, arbeidsplasser, handels-, 
tjeneste- og fritidstilbud på en slik måte at flere kan gå og sykle til daglige gjøremål, 
og samtidig gi grunnlag for et bedre kollektivtilbud. 
 
Vurdering 
Rådmannen vurderer forslaget til kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027 som 
et godt grunnlag for en videre diskusjon om utviklingen av Ås kommune. Forslaget 
følger i stor grad opp overordnede retningslinjer og regionale planer. Rådmannen 
anbefaler at forslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Alternativer 
Alternativt kan kommunestyret velge og ikke legge kommuneplanens samfunnsdel 
på høring. En videre administrativ bearbeiding av forslaget vil utsette det videre 
arbeidet med arealdelen, og trolig føre til at kommuneplanen ikke kan vedtas før etter 
sommeren 2015. Tidskjemaet for rulleringen er stramt, men per dags dato er arbeidet 
etter skjema. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 
 


