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1. INNLEDNING 
 

1.1 Planprogram- høring 
I tråd med gjeldende kommuneplan for Ås settes det i gang planarbeid for 
vestskråningen ved Askehaugåsen. Området omfatter i hovedsak avgrensningen 
av sone for felles planlegging H810_1 i gjeldende kommuneplan (2015-27) med 
krav om felles planlegging, omforming og fornyelse.  
 
Planprogrammet er utformet på oppdrag fra Stiftelsen Byggfag som er 
initiativtager til arbeidet i nært samarbeid med Ås kommune. 
 
Planprogrammet angir temaer for lovpålagt konsekvensutredning. I tillegg 
redegjør planprogrammet for formålet med planarbeidet, planprosessen med 
frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli 
vurdert, med mer. 
 
Forslag til planprogram ble sendt ut på høring. Etter høringsperioden har 
planprogrammet blitt justert med bakgrunn i de innspill som er kommet inn 
Deretter skal planprogrammet vedtas av hovedutvalg for teknikk og miljø i Ås. Når 
planprogrammet er vedtatt har man formelt fastlagt rammene for det videre 
reguleringsarbeidet. 

   
1.2 Bakgrunn  

Stiftelsen Byggfag er eier av eiendommen Bæk gnr/ bnr 112/1. Eiendommen 
omfatter gården Bæk, også omtalt som Tømrernes feriehjem, veiarealer til ca. 173 
fritidsboliger og ikke fradelte arealer fra det opprinnelige hovedbølet.   
Hyttene i området er tidligere fradelt og solgt til medlemmer av fagforeningen. 
Eierne har hatt en tilknytning til aktiviteten på gården/ tunet og foreningen. Dette 
viskes langsomt ut med nye generasjoner ved at eiendommene er fritt omsettelige 
og det kommer nye eiere. Dette har ført til at flere og flere benytter 
eiendommene som boligeiendommer, i dag ca. 40 stk. Tiltagende helårsbruk stiller 
kommunen og Stiftelsen ovenfor flere utfordringer. Standarden på atkomstveiene 
i det til dels bratte landskapet er ikke dimensjonert for helårsbruk og spesielt 
vinterstid oppstår det farlige situasjoner. Stiftelsen ser derfor som grunneier at det 
er nødvendig å gjøre noe med situasjonen. Grunnlaget for feriehjemmet er ikke 
lenger til stede og Stiftelsen har kommet til den konklusjon at utvikling og 
avklaring av eiendommen er tvingende nødvendig. 
 
Ås kommune ønsker at Askehaugåsen utvikles som et fremtidig boligområde. 
Dette fremgår av kommuneplanen 2015-2027 vedtatt 03.02.2016 der området 
Tømrernes Feriehjem sammen med Askehaugåsen hyttefelt er avsatt som 
hensynssone med krav om felles planlegging, omforming og fornyelse. Dette skal 
ifølge kommuneplanen "sikre en trinnvis og helhetlig planlegging av arealet fra 
fritids- til helårsboliger".  
I tillegg har kommunestyret i siste behandling av kommuneplanen vedtatt å 
avsette del av Askehaug Gård som boligområde. Området grenser til 
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Askehaugåsen hyttefelt og det forelå innsigelser. Kommunal og moderniserings-
departementet har nå vedtatt at området kan utvikles som boligområde. 
Planområdet er todelt: Tømrernes feriehjem i syd har atkomst fra Fv 156- 
Nessetveien og Askehaugåsen hyttefelt / del av Askehaug Gård i nord har atkomst 
fra Fv. 56- Askehaugveien. Atkomsten fra Nessetveien er som kjent lite egnet for 
helårsbruk både med tanke på stigningsforhold, kryssløsning mot Nesset og 
generell standard.  
 
I Askehaugåsen hyttefelt er det også tiltagende bruk av hytter til helårsbruk, med 
flere av de samme utfordringer som Tømrernes feriehjem. Små tomter og flere 
tomter uten kjøreveiatkomst gir ytterligere utfordringer- utfordringer i forhold til 
de krav som stilles til boliger i forhold til fremkommelighet og beredskap. Ulovlig 
bruk av hytter til boliger utfordrer lovverket på mange andre områder også, f.eks. 
miljøkrav, energiforbruk m.v. 
Det er derfor særdeles viktig å få frem en plan som sørger for at området får en 
fremtidsrettet og god utvikling. 
 

1.3 Vurderte alternativer 
I forbindelse med varsling av planarbeidet er det vurdert ulike alternativer for 
området: 
1. Opprettholde hytteområdet og tiltagende bruk til boliger. 

Alternativet må innebære en oppfølging fra myndighet slik at ulovlig bruk 
stanses. Infrastruktur og veiløsninger er ikke dimensjonert for helårsbolig og 
tiltakende bruk til dette er problematisk. 

2. Regulere området for transformasjon av eksisterende hytter til boliger uten å 
legge til rette for utbygging av flere boliger. 
Nye infrastrukturløsninger må finansieres av de som har nytte av det, altså 
hytter som kan bruksendres. Gjennomføring av dette er vurdert som 
problematisk og det vil kreve betydelige investeringer fra det offentlige. 

3. Regulere området for transformasjon av eksisterende hytter til boliger og 
samtidig legge til rette for en styrt utbygging på delområder. Denne modellen 
vil sikre finansiering og gjennomføring av nødvendig infrastruktur.  

 
1.4 Områderegulering med planprogram 

Gjennom reguleringsprosessen skal det utarbeides en områderegulering med 
tilhørende konsekvensutredning. Områdeplanen skal fastlegge rammer for 
fremtidig arealbruk herunder veiatkomster, bebyggelse og grøntområder. 
Planprogrammet skal drøfte hvordan områdeplanen kan brukes som 
styringsdokument for gjennomføring av områdeutviklingen og hvilke områder som 
må detaljreguleres. Det kan for eksempel bli aktuelt at områdeplanen kan gi 
direkte adgang til å bruksendre fritidsboligene uten detaljreguleringsplan. 
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Hva er et planprogram? 

Planprogrammet redegjør for hvordan arbeidet med reguleringen skal 
gjennomføres. Hensikten er å skape en mest mulig effektiv og målrettet 
arbeidsprosess hvor temaer og deltakerne i arbeidet er definert på et 
tidlig stadium. Planprogrammet er også en anledning til å informere og 
få innspill til arbeidet fra ulike deler av kommunens virksomhet, 
overordnede myndigheter, innbyggere, interesse- organisasjoner og 
næringsliv. Utarbeidelse av planprogram er et lovpålagt krav hvor det 
skal redegjøres for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg 
for medvirkning, eventuelle alternativer og nødvendige utredninger. 
En vesentlig del av programmet er å få frem viktige utredningstema og 
angi hvilken metode som skal benyttes i utredningene.  
 

 
1.5 Hva vil vi med planprogrammet 

Planprogrammet setter rammene for planarbeidet gjennom: 

• Å angi formålet med planarbeidet 

• Å skissere prosess og fremdrift 

• Å beskrive et opplegg for medvirkning 

• Å gi kommunen og initiativtaker et godt beslutningsgrunnlag 

• Å definere hvilke utredninger vi har behov for og hvilke premisser som 
gjelder for utredningene. 

• Å gjøre planprogrammet så konkret som mulig ved å vise eksempel på mulige 
arealformål og veiløsninger. 
 

1.6 Mål for reguleringsarbeidet 

Planarbeidet skal være en undersøkende prosess hvor målet er å legge til rette for 

utvikling av et godt og attraktivt boligområde i Ås kommune.  

 

Delmål: 

• Sikre at flest mulig eksisterende fritidsboliger kan bruksendres til boliger 
for å sikre en forsvarlig områdeutvikling  

• Utvikle gården Bæk/ Tømrernes feriehjem på en bærekraftig måte 

• sikre en realistisk gjennomføring ved å legge til rette for nye boliger 

• Utvikle området med nye boligtyper og ulike botilbud.  

• Ivareta bruken av de eksisterende hyttene på en god måte samtidig som 
området endres. 

• Sikre viktige naturkvaliteter i området. 

• Utvikle vei og VA-løsninger basert på fornuftige krav og realistiske 
stedlige muligheter. Her vil krav til stigning på atkomstvei stå sentralt. 

• Legge til rette for gjennomførbare veiløsninger. Flest mulig veier bør  
kunne overtas av kommunen etter utbedring. Dette har stor betydning  
for å finansiere veiene ved refusjonsordninger eller liknende. 
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1.7 Premisser for planarbeidet 
Ny og nødvendig infrastruktur for bruksendring av hytter til boliger vil kreve 
betydelige investeringer. Det er lite trolig at andre enn de som lokalt har nytte av 
det kan bidra økonomisk. En fortetting og utbygging i et visst omfang i tillegg til 
bruksendring av hytter til boliger er derfor nødvendig. Graden av utbygging og 
fortetting er et viktig tema i planprogrammet. 
 
 

2. FØRINGER OG RETNINGSLINJER SOM DANNER GRUNNLAG FOR 
 PLANARBEIDET 

 

2.1 Nasjonale retningslinjer, lover og føringer. 
 Dette er overordnede planer og retningslinjer som ansees å være mest relevant 
 For planarbeidet: 

 
Statlige planretningslinjer for  samordnet areal- og transportplanlegging. 
De viktigste temaene i retningslinjene som berører denne planen er: 

• Hvordan utbyggingsmønster og transportsystem påvirker målsettingene i 
 retningslinjene om mest mulig klima- og miljøvennlige transportformer 

• Forhold til målsetting om særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og 
 transformasjon i by og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter. 

• Forhold til målsetting om særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og 
 transformasjon i by og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter. 

• Forhold til at hensynet om gode uteområder, lysforhold og miljøkvalitet skal 
 tillegges særlig vekt. 

 
Statlige planretningslinjer for  differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 
Retningslinjene gjelder i 100- metersbeltet langs sjøen i hele landet og målet er å 
ivareta allmene interesser og unngå uheldig bygging. 
Kystkommunene i Oslofjordregionen er skilt ut som egen kategori på grunn av 
stort utbyggingspress. Byggeforbudet i 100 meters beltet gjelder generelt. 
 
Ved eventuell ny utbygging og nye tiltak innenfor 100meters beltet skal det kreves 
reguleringsplan. Retningslinjer som særlig berører denne områdeplanen: 

• Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer som har 
samfunnsmessig betydning så som friluftsliv, naturvern, naturmangfold, 
kulturminner, kulturmiljø mv. 

• Nye bygninger skal trekkes så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse av 
eksisterende bygninger skal skje i retning bort fra sjøen 

• Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende 
situasjon i forhold til landskap og allmen tilgang til sjøen. 

 Naturmangfoldsloven 

Loven sørger for en bærekraftig forvaltning av naturen. 
De viktigste temaer i loven som berører denne planen er  
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• Hvordan ivareta mangfoldet av naturtyper og deres karekteristiske 
 artsmangfold og økologiske funksjoner innenfor sine naturlige 
 utbredelsesområder. 

• Hvordan vil planen påvirke artene i sine naturlige utbredelsesområder og deres 
 genetiske mangfold og levedyktighet. 
 
Loven inneholder også retningslinjer for offentlig beslutningstaking som vil påvirke 
planarbeidet så som: 

• At offentlige beslutninger i rimelig grad skal bygge på vitenskapelig grunnlag om 
 arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt 
 effekten av påvirkninger. 

• Å være "føre var" og unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet, når det 
 ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om tiltakets virkninger for naturmiljøet. 

• At kostnader ved avbøtende tiltak skal bæres av tiltakshaver. 
 
Nasjonale mål for vann og helse vedtatt 22.mai 2014 
Nasjonale mål er en tiltaksplan som Norge har forpliktet seg til i forhold til 
”Protocol on water and Health” vedtatt i London 1999. 
Målene er ikke forskriftsmål, men arbeidsmål for å ansvarliggjøre aktørene og 
oppnå bedre etterlevelse av regelverket, og gjennom det sikre trygt drikkevann og 
helse. Målene er satt opp i punkter fra a til n med konkrete krav og metoder for de 
enkelte punkter. De punktene som er aktuelle for dette planarbeidet: 
a) Kvaliteten på drikkevannet som når forbrukerne. 
b) Reduksjon av omfanget av utbrudd og tilfeller av vannbårne sykdommer. 
c) Områder med behov for økt tilknytning til felles vannforsyning eller hvor 

drikkevannsforsyningen kan forbedres på annen måte.  
d) Områder med behov for økt tilknytning til offentlige avløpsnett eller hvor  

avløpssituasjonen kan forbedres på annen måte.  
e) Funksjonssikkerheten til vann- og avløpsnettet.  
f) Kvaliteten på driftsrutiner ved vann- og avløpsanlegg for beskyttelse av vannkilder.  
g) Overløp som kan påvirke vannkilder.  
h) Utslipp av kommunalt avløpsvann.  

 
For punktene a og b hitsettes mer detaljerte tekster som er spesielt relevante: 
a) Ved utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder 
eller ved fortetting innenfor eksisterende bebyggelsesområder, skal det vurderes 
muligheten for å knytte disse til eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten 
eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at man oppnår hygienisk 
tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter.  
b) Eksisterende private vannforsyningssystemer med uklare eierforhold og/eller 
utilfredsstillende vannkvalitet og leveringssikkerhet skal oppgraderes eller knyttes 
til eksisterende vannforsyningssystemer slik at man oppnår hygienisk 
tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter.  
 
 

2.2 Regionale planer 
 Regionale planer og retningslinjer som ansees å være mest relevant for  
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 planarbeidet: 
 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus , vedtatt desember 2015 

Målsettinger som i særlig grad berører denne planen: 

• utbyggingsmønsteret i Oslo og Akershus skal baseres  på prinsipper om 
flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. 

• Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig med tilgjengelighet for alle 
og med lavest mulig behov for biltransport 

 
Det fokuseres på fortetting i "bybåndet" og styrking av en  flerkjernestruktur der 
Ås inngår som en av kjernene i Follo. Den andre er Ski. Hovedtyngden av 
befolkningveksten  skal lokaliseres til kjernene. Planen legger opp til at  80-90% av 
boligbyggingen i Ås skal skje i Ås sentrum. Det betyr 10-20% vekst utenfor 
bybåndet.  
 
Andre temaer som berører denne planen er: 

• Utenfor prioriterte vekstområder skal det kunne legges til rette for noe 
utbygging/ vedlikeholdsvekst for å opprettholde stabile bomiljø. 

• Den regionale planen fokuserer på å utnytte arealrssurser i allerede bebygde 
arealer slik at landbruk og grøntområder ikke nedbygges.  

 
2.3 Kommunale føringer og vedtak     
 Kommuneplanen 2015- 2027 vedtatt 3.februar 2016 
 Kommuneplan viderefører hensynssonen fra forrige kommuneplan for  
 Området Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen hyttefelt med krav om felles  
 planlegging for hele området for omgjøring fra fritidsboliger til helårsboliger.  
 Henssynssonen ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøte 3. februar 2016 
 Hensynssonen 810_3 har betegnelsen: 
 "sone for felles, planlegging, omforming og fornyelse".  
 Retningslinjene fra departementet gir føringer om at denne type sone brukes der   
 områder ønskes utvikles med mer intensiv bruk. 
 Sonen er en videreføring fra kommuneplanen 2011-2023. 
  
 Kommuneplanens 2015-2027 boligprogram. 
 Vedtatt boligprogram har følgende boligtall: 

• Tømrernes feriehjem 300 boliger 
 170 hytter som bruksendres og ca. 130 nye boliger 

• Askehaugåsen nord 100 boliger 
 Tallet fremkommer dersom alle eksisterende hytter bruksendres.  

• Felt Askehaug gård 70 boliger 
   

 Sum boliger i boligprogrammet er 470 boliger innenfor planområdet.  
   
 Formannskapsvedtak Tømrernes Feriehjem den 20.januar 2016_ 
 Formannskapet behandlet som egen sak Tømrernes feriehjem og hensynssonen   

for felles planlegging, transformasjon og utvikling.  Foranledningen var at det i 
høringen av kommuneplanen oppsto tvil om områdets status. Formannskapet 
vedtok å videreføre hensynssonen og ikke sende ny konsekvensutredning på 
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høring. Fylkesmannen har i sin uttalelse stadfestet at sonen i K-plan 2011-2023 har 
juridisk gyldighet og videreføring av hensynssonen er derfor i K-plan 2015- 2017 
avklart. 

  
 Forut for behandling av saken i Formannskapet ble det utarbeidet en mulighetsstudie 
 For utbygging med flerfamilieboliger på de tomtene som stiftelsen Byggfag 
 disponerer.  
 
 

3. PLANTYPER 
 

3.1 Områderegulering 
 Områdeplan er valgt som plantype som det fremgår av varselet til oppstart av 
 reguleringsarbeidet. Områderegulering er i prinsippet kommunens eget planredskap 
 for mer detaljerte avklaringer av arealbruken enn kommuneplanen. For dette 
 området foreligger det en hensynssone for felles planlegging. For å finne frem til 
 gode løsninger må området må sees i sammenheng, og områdeplan er da det best 
 egnete virkemiddel.    
 
 I dette tilfellet har kommunen overlatt til Stiftelsen Byggfag ved Kvernaas 
 Arkitekter AS å utarbeide planen på vegne av og i samarbeid med Ås kommune. 
 Dette i henhold til plan- og bygningslovens §12-2 andre ledd, som sier at 
 kommunen kan overlate ansvaret for utarbeidelse av områderegulering til 
 private. Dette betyr også at den områderegulering som fremmes til behandling 
 må være nøye avstemt med kommunale planmyndigheter før den tas til  
 behandling. I motsetning til privat detaljregulering, har de private 

 partene i områdereguleringen ingen rett til å fremme et forslag som kommunen 
 vil ha endret før det tas til behandling.  

 
 Planen vil avklare hovedstrukturene for videre utvikling av planområdet, og gi en 
 juridisk bindende arealbruk. Planen skal også ved behov kunne detaljeres på et 
 nivå tilsvarende detaljregulering for deler av planområdet der det er 
 hensiktsmessig. Det kan f.eks. gjelde i hytteområder der områdeplanen kan gi 
 direkte adgang til bruksendring til bolig. Problemstillingen med ulovlig bruk blir 
 dermed enklere å håndtere ved at den enkelte hjemmelshaver kun trenger å 
 søke om tiltak uten ressurskrevende omregulering. 
 
3.2 Detaljregulering 
 Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt 
 etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering.  

Områdeplanen bør anvise områder der det må utarbeides detaljreguleringsplan 
før tiltak kan gjennomføres. Dette kan gjelde nye boligområder, nye veier eller der 
det er nødvendig for å legge til rette for endring av bestående bygg og anlegg.  
Områdeplanen kan legge til rette for fortetting i visse områder. Dette er f.eks.  
skissert innenfor området til Tømrernes feriehjem på tilgjengelige arealer som 
Stiftelsen Byggfag rår over. Områdeplanen vil drøfte detaljeringsgrad på de ulike 
områder. 
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4. PLANPROSESS 
 

4.1 Medvirkning 
Normal prosedyre i forhold til plan og bygningsloven gir mulighet for å avgi 
merknader og uttalelser til: 

• Høringsforslaget for planprogrammet  

• oppstart av planarbeidet 

• utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn 

 

Merknadsbehandling: Ved annonsering av planarbeidet inviteres berørte til å 
avgi merknader. Merknadene vil være viktige momenter for det videre arbeidet. I 
tillegg har merknadene innvirkning på det planprogrammet som legges frem til 
behandling og blir en vesentlig del av dokumentet. Merknadene til planprogram 
og oppstart regulering er behandlet i eget kapitel. 
 
Folkemøte: Når arbeid med reguleringsplan og konsekvensutredning er startet 
opp, skal det holdes minst ett offentlig møte. Formålet med møtet skal være å 
informere om planarbeidet, prosessen videre og å få tilbakemeldinger fra 
møtedeltakerne. Møtet skal holdes tidlig nok til at det fremdeles er rom for reelle 
endringer i planen. Møtet skal rette seg mot lokalbefolkningen og eventuelle 
velforeninger. 
Særmøter: Det skal gjennomføres særmøter hvor særlig viktige aktører inviteres 
inn i arbeidet. Dette er særlig Statens vegvesen, hytteeierforeningen på Bæk og 
velforeninger for tilliggende områder. Det arrangeres minimum ett særmøte med 
hver av gruppene i løpet av arbeidet. 

 

4.2 Fremdrift 
 Arbeidet med reguleringsplanen startet formelt juni 2016 med varsel om oppstart.
 og utlegging av planprogrammet til høring. Fremdriften tar sikte på å legge 
 planforslaget til offentlig ettersyn årsskiftet 2017/18. Mulig fremdriftsplan kan 
 skisseres som følger:
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5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 

5.1 Planområde- planavgrensning 
Planområdet omfatter kommuneplanens hensynssone 810_3 med utvidelser 
nødvendig for tilknytning til hovedveinettet. Områdeavgrensningen innbefatter en ny 
veitrasè for atkomst og tilkopling til Askehaugveien og del av området tilhørende 
Askehaug gård som er avsatt til nytt boligområde i kommuneplanen. 

 
5.2 Planstatus 
 Hele planområdet er uregulert. I kommuneplanen 2015-2027 er området avsatt til 
 følgende: 

• Tømrernes feriehjem: Fritidsbolig 

• Askehaugåsen nord: Bolig og fritidsbolig 

• Lite område ned mot Nesset: g/ bnr. 112/6, 112/ 10 mfl.: Bolig 

• Ny veitrasè mot Askehaugveien: Delvis LNF og delvis Bolig (Felt Askehaug gård). 
Innsigelse på boligfeltet Askehaug gård er avgjort av Kommunal og 
moderniseringsdepartementet. 

  
5.3 Historikk 

Vestskråningen til Askehaugåsen innerst i Bunnefjorden er et hytteområde som er 
utbygget siden ca. 1930. 
Den sydlige delen er eiendommen Bæk som opprinnelig var et lite gardsbruk. 
Tømrer- og Byggfagforeningen i Oslo (i dag Stiftelsen Byggfag) kjøpte eiendommen 
i 1930 årene for å bruke stedet som feriehjem for medlemmer. Det er utskilt 179 

tomter til medlemmer av fagforeningen hvorav 169 er bebygd med hytter. 
Restarealet eies av Stiftelsen og utgjør veigrunn, fellesarealer og arealer for mulig 
bebyggelse. Gården har kafe og blir fremdeles brukt til fellesarrangementer for 
stiftelsen. I tillegg leies stedet ut til bedriftsarrangementer m.v. 
Den nordlige delen er Askehaugåsen hyttefelt som består av 127 eiendommer 
utparsellert fra Askehaug gård. 110 eiendommer som er bebygget med hytter. 
Området har dels eiertomter og dels festetomter. 
 

5.4 Områdebeskrivelse og landskap 
 Området utgjør en skråning på en åsrygg innerst i Bunnefjorden som dreier  fra 
 vest til nordvest. Den sydlige delen som omfatter Tømrernes feriehjem vender 
 mot fjorden mens Askehaugåsen hyttefelt vender mer mot nordvest og Fåle. Den 
 nederste delen av skråningen er  den bratteste mens det i øvre del er slakere opp 
 mot platået til Askehaug Gård. Ved Bekk endrer landskapet seg med tversgående 
 "dalfører" dannet av bekkeløp. Hovedutløpet er ved Nedre Bekk (utenfor 
 planområdet). Bæk gård ligger ved et mindre bekkeløp rett ovenfor Nedre Bekk. 
 Fra gården utgjør bekkeløpet en markert frodig kløft i landskapet opp i skråningen. 
 
5.5 Eksisterende veier- atkomst 
 All atkomst til Tømrernes feriehjem skjer nedenfra fylkesvei 154 Nessetveien. 
 Atkomsten er felles med Nedre Bekk vei. Veien opp i området er tidvis meget bratt 
 med løst dekke som gir bruksmessige utfordringer. Internveiene til hyttene er 
 tidvis meget bratte og smale og er ikke egnet til vinterbruk. 
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 Til Askehaugåsen hyttefelt er det bilatkomst fra fylkesvei 56 Askehaugveien til 
 øvre del av området. Flere av hyttene har ikke veiatkomst til tomta, men må 
 parkere i veien eller på P-plass øverst i området. Hyttene nederst mot Nessetveien 
 har bilatkomst via Markusløkka fra Askehaugveien eller må parkere nede ved 
 Nessetveien med stiforbindelse opp til eiendommene. 
  
5.6 Tomtestruktur og størrelser  

Tomtene innenfor Tømrernes feriehjem er fradelt som eiertomter utifra prinsippet 
om at alle eiendommer skal ha atkomst fra vei. Veigrunnen eies av Stiftelsen. 
Eiendomsstrukturen er et godt grunnlag i forhold til de krav til atkomst som 
normalt gjelder for boligområder. Det er store tomter, mange i størrelsen 1,5- 2,5 
Daa. Askehaugåsen hyttefelt har en noe annerledes eiendomsstruktur. Nedre del 
av området har flere tomter uten kjøreatkomst til tomtegrense. Størrelsen på 
disse tomtene er i størrelsesorden 6-700 m2. I øvre del er tomtene større, typisk 
0,8-1,2 Daa. Hyttefeltet har en blanding av feste- og eiertomter.  

 
5.7 Eiendomsforhold 

Bæk gård Gnr/ Bnr. 112/ 1 eies av stiftelsen Byggfag. 
 Øvrige eiendommer med gårdsnummer 112 eid av private grunneiere.  
 Askehaugåsen hyttefelt har gårdsnummer 113 fra Askehaug gård og er delvis eiertomter og  
 delvis festetomter eid av private  
 Del av LNF området på Askehaugåsen som foreslås som trasè for ny atkomstvei er  
 en del av gnr/ bnr 113/ 1 Askehaug gård. 
 

5.8 Tidligere planer og lokalt engasjement 
 Området har fungert som et attraktivt og sosialt hytteområde siden opprettelsen på  
 1930 tallet. Nærheten til Oslo og kort reiseavstand har gjort at mange benytter sine 
 eiendommer flittig. Befolkningsøkningen i Oslo området bidrar til at området i økende grad 

fremstår som et attraktivt boligområde.  
 Det er stort lokalt engasjement både for og imot planer om endring av området til boliger. 
 Bedre atkomstforhold og bedre veistandard kan synes som et felles ønske, men frivillige 
 økonomiske bidrag for å få til dette er erfaringsmessig vanskelig å få til. 
 

 

6. VEI OG ATKOMSTLØSNINGER 
 

6.1 Premisser for kommunal overtakelse 
 Det har i forarbeidet med planprogrammet vært undersøkt hvilke muligheter 
 kommunen kan ha for kommunal overtakelse av eksisterende veier og hvilke krav 
 de da vil stille til veiløsninger på området. 
 Teknisk sektor har levert et notat med føringer for dette datert 27.3-2015 rettet 
 spesielt mot Tømrernes feriehjem. 
 Notatet fastslår at nedre atkomst fra Nessetveien er for bratt for at kommunen kan 
 overta denne. Det er kun enkelte vei- strekninger oppe i åsen som har stigningsforhold 
 som teknisk sektor anser som mulig å utbedre til kommunal standard. 
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 Krav til veier som kan overtas av kommunen blir et vesentlig punkt å avklare i 
 reguleringsarbeidet. Planen må legge til rette for en realistisk gjennomføring og 
 fremtidig drift. Det er problematisk med større boligområder der veier driftes av 
 private grunneiere. Planen må legge til rette for færrest mulig konflikter 
 vedrørende drift av veier. Mulighetsstudien- kartet er etter høringen justert  med 
 inntegnet færre kommunale veier. Det er allikevel inntegnet noe flere 
 strekninger enn kommunens veiavdeling har foreslått i et notat.  
 Notatet peker for øvrig indirekte på at veiutløsning til området bør skje ovenfra 
 med en ny  samlevei fra Askehaugveien. 
 

    
  

  

 
 
 

6.2 Atkomst-  alternativer 
 En god områdeutvikling har som premiss et forbedret veisystem. 
 Det er arbeidet med ulike alternativer og følgende hovedelementer er mest 
 sannsynlige: 

Tømrernes feriehjem: Kart med foreløpig vurdering fra veisektor i kommunen. 
Gule veier har potensiale til å bli kommunal vei, resten ansees og ha for store 
stigningsutfordringer. Svart prikk indikerer tilkoplingspunkt for samlevei.  
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• Ny samlevei over Askehaugåsen vil gi området en god tilknytning til 
 overordnet veinett. 

• Nedre atkomst mot Nessetveien opprettholdes som atkomst til Tunet og 
 nedre område. Planarbeidet vil avklare konkrete løsninger for forbedret 
 atkomst nedenfra.  

• Eksisterende interne veier utbedres til akseptabel standard. 
 Da veiene og tomtestrukturen i hovedsak er gitt, må veiene basere seg på de 
 stigningsforhold som finnes på stedet. Spørsmålet blir hva som kan aksepteres 
 som offentlig vei og hvilke veier kommunen finner det hensiktsmessig å drifte.    
 
Øvre atkomst er tenkt tilknyttet Togreina med ny rundkjøring på Askehaugveien. 
Traseen føres sentralt inn i området og koples til eksisterende vegnett. Den nye 
veien planlegges etter dagens kommunale krav med gode stigningsforhold og med 
parallell gang og sykkelvei. Det er også aktuelt å fremføre ny vannforsyning langs 
veien.  

 
 
Det er drøftet ulike alternativer for forbedring av nedre atkomst. Problemet med 
dagens situasjon er at nedre del er meget bratt og kommer ut i Nessetveien på 
samme punkt som atkomsten til Nedre Bekk. Det er en målsetting at en forbedret 
atkomst skal ha en forsvarlig stigning og gi et forenklet og mer trafikksikkert kryss 
mot fylkesveien. 

FV 56 
ASKEHAUG 
VEIEN 

Kart som viser mulig hoved- 
vegsystem. 

• Til høyre: ny primær- 
atkomst vei med 
kommunal standard over 
Askehaugåsen  

• Til venstre mot 
Nessetveien: 
Justert atkomstvei opp til 
Tunet  

• For øvrig markert: 
sekundære atkomstveier 
som utbedres fra 
eksisterende veier 

 

ASKEHAUG 
GÅRD 

BÆK- 
TUNET 

NESSET 

FV 156 
NESSET-
VEIEN 
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Alternativ A: Forskyve 

veien nederst slik at den 

kopler seg til Nedre 

Bekkvei i et T-kryss litt 

lenger syd enn dagens 

løsning. Opp til Tunet 

senkes veien slik at den 

får bedre stigning – 

mellom 10 og 12,5 %, 

hvilket er betydelig bedre 

enn i dag. (som nederst 

har stigning ca. 

20-21 %). 

Alternativet er det mest 

realistiske og 

utgangspunkt for arbeid 

med planforslaget. 

Alternativ B: Etablering av ny 

atkomstvei fra Nedre Bekkvei. 

Vurderes som veiteknisk og 

trafikksikkerhetsmessig beste 

løsning, men krever endring 

av eiendom (erhverv eller 

makeskifte).  Veien får gode 

stigningsforhold riktignok 

med et parti på 10 % men 

slakt opp mot Bæk -tunet  

Løsningen ligger delvis 

utenfor varslet planav-

grensning. Dersom plan-

arbeidet peker på løsningen 

som en nødvendighet og den 

er gjennomførbar i praksis, 

kan det bli aktuelt å varsle 

utvidelse av planområdet. 

FV 156 
NESSET-VEIEN 

NEDRE BEKK 
VEI 

EKSIST. 
ATKOMSTVEII 

NY 
ATKOMST
VEI 

NY 
ATKOMST
VEI 

UTVIDELSE SVING 
AVKJØRING 

BREDDE- 
UTVIDELE 
SVING 

UTVIDELSE SVING 
AVKJØRING 

BÆK 
TUNET 

BÆK 
TUNET 

BREDDE- 
UTVIDELE 
SVING 

NEDRE BEKK 
VEI 

EKSIST. 
ATKOMSTVEII 
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7. VANN OG AVLØP, HØYSPENT, EL TILFØRSEL OG RENOVASJON 
 

7.1 Dagens forhold vann og avløp 

 Området Tømrernes feriehjem har kommunal vann og avløp til ca. 65 hytter av 169 
 bebygde eiendommer. Ytterligere 30-40 hytter vil knytte seg til anlegg som nå er 
 under arbeid.  Avløpet er ført ned til Nessetveien på to steder: Ett ved Nedre Bekk og 
 ett  lengre nord. Avløpet pumpes til renseanlegg på Vinterbro. Vannforsyning er koplet 
 til kommunal ledning nede ved Nessetveien. 
 Askehaugåsen hyttefelt har ca. 15 hytter av 110 med kommunalt vann og avløp. 
 Tilkoplingen er nordover til kommunalt nett i Askehaugveien.  
 Sommervann: Flere hytter er tilkoplet spredenett for sommervann med egen 
 pumpe. Ledningene ligger i overflaten og må i planarbeidet kartfestes slik at man 
 kan vurdere evt. avbøtende tiltak dersom ledningsnettet blir berørt. 
 

7.2 Tiltak vann og avløp 
 Områdereguleringen vil avklare hvilke tiltak som er nødvendig for å utvikle 
 området som boligområde. Det er overveiende sannsynlig at det blir nødvendig 
 med ny vannforsyning og hovedvannledning ovenfra langs ny vei fra Askehaug. 
 Fra nytt inntak er det en målsetting å kunne benytte eksisterende spredenett i 
 størst mulig grad. Evt. oppgradering må utredes. Reguleringen vil sikre at 
 nødvendige tiltak blir gjennomført.  
 

7.3  Dagens forhold Høyspent og El 

Eksisterende strømforskyning og spredenett driftes av Hafslund Nett. Det går 
høyspenningsluftlinjer over planområdet og området berøres av 
høyspenningsanlegg- regionalnett. Askehaugbråten, nord for Askehaugveien. 
 

7.4  Høyspent og El tilførsel- innvirkning på plan og evt. tiltak. 

 Områdeplanen må sikre hensyn til eksisterende el- anlegg og nye el-anlegg. 

 Kraftledninger avsettes som faresoner i plankartet med byggegrenser i henhold til 

 Hafslunds krav. Det blir nødvendig med nye nettstasjoner i området. Forslag og 

 nødvendige bestemmelser drøftes med Hafslund i planarbeidet. 

 

7.5  Renovasjon i dag. 

 Det er i dag fellesløsninger for avfall betjent av Follo Ren.  Abonnentene leverer i 

 tillegg glass, metallemballasje og tekstiler til returpunkter.   

 

7.6  Fremtidig renovasjon. 

 Follo Ren ønsker at området tilrettelegges for nedgravde avfallsløsninger. Både 
 for generell husholdningsavfall og for glass, metall og tekstiler. For hytter som 
 bruksendres til boliger kan det bli en utfordring å få til husholdningsavfall i 
 desentraliserte løsninger. For nye boliger i fortettingsområdet er det enklere å få 
 til. Planarbeidet har som siktemål å få til mest mulig effektive gode løsninger for 
 renovasjon i nært samarbeid med Follo Ren. Det er verdt å merke seg at alle veier 
 som skal kjøres med renovasjonsbil må være dimensjonert for lastebil (L) 
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8. UTBYGGINGSMULIGHETER 
 

8.1 Utbyggingsøkonomi og grad av utnytting 
Et viktig spørsmål er hvordan kostnader til planlegging, planarbeidet og 
gjennomføring av nødvendig infrastruktur skal finansieres.  
Her er det to hovedalternativ: 
a) Privat finansiering. Det vil si at alle kostnader forbundet med planen og 
gjennomføring dekkes av private aktører. Dette må dekkes av de som har nytte av 
reguleringen slik at prosjektet blir selvfinansierende. Hyttene i området er ikke 
eiet av Stiftelsen. Finansiering fra den enkelte hytteeier i forbindelse med mulig 
bruksendring er erfaringsmessig meget komplisert. I dette tilfellet er «privat 
finansiering» basert på at infrastrukturtiltak forskutteres og til dels finansierers 
ved merverdi av salg fra nye boliger. 

  a) Offentlig finansiering: I dette tilfelle dekker det offentlige, kommune eller stat 
  alle kostnader for å legge til rette for transformasjon av hytteområdet til  
  boligområde.  
   
 8.2 Grad av utnytting, type bebyggelse- mulighetsanalyse 

 Grovt sett kan man dele bebyggelsen mulighetsanalysen i tre: 

• Hytteområder som endres til boliger 

• Hytteområder som forblir hytteområder 

• Øvrige deler av området som kan bygges ut. 
  Hovedmålsetting med planen er å få orden på områdeutviklingen ved at man 
  gir mulighet for at flest mulig kan bruksendre sin eiendom fra hytter til bolig. 
  Flest mulig eiendommer bør kunne endres slik at ulovlig beboelse kan bli sterkt 
  redusert og helst avskaffet.  Hvilke krav som skal stilles til boliger blir avgjørende. 
  Det er foretatt mulighetsstudier av hvilke områder som kan være egnet. 
  Dette viser at det kan være vanskelig å få alle hyttene i    
  området regulert til boliger fordi: 

• Det vanskelig lar seg å gjøre å få tilfredsstillende atkomst 

• Tomtene er for små  

• Tomtene er for bratte til å kunne utvikles til fullverdig boliger 
 

Boligprogrammet i Ås avsetter 400 hundre nye boliger i området- en blanding av 
hytter som bruksendres og nye boliger. 
I tillegg kommer ca. 70 boliger på arealet til Askehaug gård som nå er avgjort av 
departementet. Totalt viser boligprogrammet og Askehaug gård ca. 470 
boenheter. 
Mulighetsstudien som er vist i planprogrammet viser ca. 500 boliger. 
Av disse er det vist ca. 175 boliger i fortettingsområder (rekkehus og 
flerfamiliehus) og 5-10 nye eneboliger (innenfor «Tømrerne»). Resterende 315 
boliger fordeler seg på 175 hytter som bruksendres innenfor Tømrerne, 70 boliger 
på Askehaug gård og ca. 70 boliger som bruksendres/ nye på Askehaugåsen 

  til boliger. Det er sannsynlig at bratt terreng og hensyn til visuelle inntrykk mot 
  bl.a. Bunnefjorden vil medføre at utnyttelsesgrad og krav til tomtestørrelse blir 
  nøye vurdert. Det er i prognoser for totalt boligantall i området ikke lagt opp til 
  deling av eksisterende hyttetomter. 
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  Områdeanalyse: sannsynlige arealformål i forhold til egnethet.   KVERNAAS ARKITEKTER AS 

 

  Planarbeidet vil avklare utnyttelsesgraden på de hyttetomter som kan bruksendres 
   
 
   
 
 
 
 

  
 Mulighetsstudier for nye prosjekter i området for Tømrernes feriehjem tar 
 utgangspunkt i minste boligantall for å få til en realistisk gjennomføring med 
 hensyn til økonomi. Nødvendig infrastruktur som ny samlevei inn i området, 
 utbedring av internt veinett og VA løsninger vil kreve betydelige investeringer. 
 Dette gjør at man må tilrettelegge for andre boligtyper enn eneboliger, rekkehus 
 eller tomannsboliger i deler av området for å få til tilstrekkelig boligantall. 
 Områdeplanen ønsker å drøfte begrepet flermannsboliger. Dette kan være 6 eller 
 8 mannsboliger med enheter i en, to eller tre plan. I områder med særs bratt 
 terreng kan dette være en egnet boligtype. 
  
 
 Områdene som stiftelsen kan bygge ut kan deles i følgende: 

• Nedre del ved gården  

• Øvre område sentralt Parsell: øvre område syd  

• Parsell: midtre område 

 

ASKEHAUG GÅRD 

NESSET 

 

Illustrasjon over: Mulighetsanalyse – feltskisse med vurdering av områder for ulike 
formål. Gult er ønskelig som boligområder. Orange som er antatt uegnet til boliger 
og forblir sannsynligvis fritidsboliger. NB! Skissen er et program. 
Reguleringsarbeidet vil avklare omfang og plassering av boliger.  
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 Områdeplanen ønsker å drøfte størst utnytting på nedre del, i nærheten av   
 Nessetveien, Bunnefjorden og Bæk gård.  Området er attraktivt og har gode   
 muligheter til å bli et meget godt tilskudd til boligtilbudene i Ås kommune. Mulig- 
 heter for universell tilrettelegging for lek og opphold er godt til stede bl.a. med et   
 forholdsvis flatt, grønt område i landskapsrommet opp mot Bæk gård. 
 

 
 
 
 
 

    
 

Illustrasjon over: Mulighetsanalyse som viser utbyggingsmønster basert på ny 
atkomst over Askehaugåsen I øvre område foreslås i hovedsak rekkehus.   
 

 

Illustrasjon over: Flermannsboliger ved Bæk gård. 
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 Boligfeltet Askehaug gård inngår som en del av områdeplanen. Det er pr. i dag ikke 
 utarbeidet  mulighetsanalyse for boligtyper i dette området, men områdets terreng 
 og beliggenhet legger godt til rette for fellesskapsløsninger/ flerfamilie 
 boliger.  
 Et vesentlig  moment som områdeplanen skal avklare er veitrase for ny atkomstvei 
 inn i området og tilknytningspunkt til Askehaugveien. Planprogrammet til høring 
 hadde veitilknytning som vist på illustrasjon på denne side. Statens Vegvesen hadde 
 i sin kommentar ønske om å knytte veien til Togreina med en rundkjøring.  
 Rundkjøring ved Togreina  gir større utfordringer stigningsmessig for ny vei inn i 
 området, kan være mer kostnadskrevende og føre til at Askehaugfeltet blir 
 vanskeligere å utnytte  enn tilknytningen varslet i planprogrammet.  
 En hensikt med nytt kryss er også å sanere en atkomst til Askehaug gård. En 
 hensiktsmessig løsning må også ta med en vurdering av trafikkavvikling til gården. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrasjon nederst: Utbyggingsskisse som viser rekkehus/ flermannsboliger hus i øvre 
del av området med ny atkomstvei over Askehaugåsen.  
 

 

 

  

  
Illustrasjon: Skisse til atkomstvei og tilknytning til Askehaugveien som vurderes som 
aktuelt alternativ. 
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9. MERKNADER VED OPPSTART 
 

 Planprogrammet ble lagt ut på høring sammen med varsel om oppstart av 
 planarbeidet den 23.juni 2016 med merknadsfrist 20.september 2016. Før 
 utløpet av fristen var det kommet inn 22 merknader. I tillegg kom det en 
 merknad den 10.oktober fra RUTER som ber om at deres kommentarer tas med. 
 Rekkefølgen på merknadene er etter mottakelsesdato, de siste først. 

 

1. STATENS VEGVESEN 
1. Utbyggingsmønster: Utvikling ikke i tråd med prinsippene for 
utbyggingsmønsteret i den regionale planen for areal og transport i Oslo og 
Akershus. De ser dilemmaet til kommunen og behovet for å rydde opp og har 
forståelse for avviket fra regional plan.  
Kommentar: SVV støtter opp om at planarbeidet har en hensikt, nemlig å løse de 
konkrete utfordringer området har.  
Regional plan: Viktig å minimalisere avviket men sikre atkomstløsninger til 
eksisterende bebyggelse uten å legge til rette for fortetting. Eventuell ny 
bebyggelse: må eventuelt lokaliseres mot Nordby. Gir bedre tilknytning til 
eksisterende boligbebyggelse, hvor det er skoler, barnehager og bussforbindelser 
mot Oslo og Ski. 
Det er et planpolitisk dilemma hvordan dette området best kan utvikles samtidig 
som avviket fra den regionale planen blir minst mulig. Forarbeidet har vist at det er 
problematisk å løse områdets program uten til dels omfattende nye 
infrastrukturløsninger. Det er ikke gitt signaler om vilje til offentlige investeringer. 
Planprogrammet peker på det mest realistiske, nemlig at nødvendige kostnader 
dekkes av private. En modell der hyttene i området skal bekoste dette alene for å 
kunne bruksendre til boliger er ikke realistisk. Det er derfor lagt opp til at deler av 
området kan bygges ut og fortettes for å finansiere nødvendig infrastruktur.  
Dersom siktemålet er å begrense utbygging, vil et alternativ være at det offentlige 
bidrar økonomisk. Planarbeidet har som siktemål å avklare dette før planen legges 
ut til høring. 
Vegvesenet peker på ny bebyggelse må lokaliseres opp mot Nordby for å knytte 
det opp til eksisterende boligbebyggelse der. Slik områdeplanen varsles, vil ferdig 
utviklet område bli en forlengelse av eksisterende boligbebyggelse i nord. Det må 
tilføyes at initiativtager Stiftelsen Byggfag ikke eier eiendom opp mot Nordby. 
Innsigelsen på Askehaug gård beskrevet som uavklart i høringen, er nå avklart som 
nytt boligområde i kommuneplanen. Det betyr flere boliger opp mot Nordby og 
flere aktører som kan bidra med kostnader til infrastruktur.  
Vedrørende kollektivdekning: RUTER peker på at bussforbindelser på Nessetveien 
er meget bra og bedre enn Askehaugveien. I seg selv er dette et argument som 
taler for fortetting nederst i området.  
Når det gjelder barnehage og skole så er dette innenfor gangavstand fra hele 
planområdet. Gangavstand til Nordby skole er i luftlinje ca. 1,5 km fra senter av 
planområdet. Langs foreslått atkomsttrasè med gang og sykkelvei vil det være ca. 
2 km fra senter av planområdet. Det er arealkapasitet for utvidelse av skolen.  
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2. Samleveg 
SVV anbefaler tilknytning av ny samlevei over Askehaug til Toveien med 
rundkjøring. Dette følges opp. I planprogrammets områdeskisse/ mulighetsstudie 
er nå skissert inn rundkjøring og traseen fra denne er endret noe i forhold til 
høringsutkastet. 
 
3. Atkomst til tunet 
Ved utvikling av området nederst mot Bunnefjorden (nedenfor tunet) og beholde 
tilgang til tunet vil det være nødvendig å se på avkjøring og atkomst fra Fv 156 
Nessetveien. SVV ønsker at man i størst mulig grad betjener området med 
atkomsten fra Fv 56 Askehaugveien. Det er viktig å avklare plassering av bom i det 
videre planarbeidet. Det er etter mottatt merknad avholdt et møte med 
Vegvesenet. Tema for møtet var i hovedsak nedre atkomst, utfordringer i dag og 
muligheter. Ulike alternativer ble drøftet, i hovedsak knyttet til løsninger koplet til 
Nedre Bekk vei. Vegvesenet eier nedre del av Nedre Bekk vei og partiet i svingen er 
smal. Det har i lengre tid vært ytret ønske om å bredde ut denne, men det 
vanskeligjøres av en bratt fjellskråning inntil veien Man har derfor sett på 
muligheter for tiltak som både skal gi en bedre trafikksituasjon mot fylkesveien 
med en bedre kryssløsning, bedre stigningsforhold opp til Bæk gård og bedre 
trafikkforhold i nederst i nedre Bekk vei. På bakgrunn av dette er det foretatt en 
justering av områdeskissen i planprogrammet med en ny veiløsning.  
Det har også vært diskutert plassering av bom. Det er foreslått en mulighet rett 
ovenfor tunet. Det vil i praksis bety at alle boliger fra nederst i Bekkveien skal ha 
sin utkjørsel via Askehaug. Ny og forbedret atkomst til Nessetveien vil da betjene 
Bæk tunet og nye boliger i dette området.  
 
 
2.   FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 
1. Fylkesmannen fraråder sterkt kommunen å gå videre med planlegging av 
dette området. Dette fordi planen vil være i strid med Regional plan for areal og 
transport. Utvikling ikke i tråd med prinsippene for utbyggingsmønsteret i den 
regionale planen. 
I høringen til ny kommuneplan i 2015 ble det tydelig at området vil være i strid 
med ønsket utbyggingsmønster i regional plan som også ble vedtatt i 2015. 
Fylkesmannens gir et sterkt signal, som er vurdert nøye i kommuneplanrulleringen.  
Hensynet til tidligere vedtak om endring og intensjon om å ” rydde opp” i området 
veier tungt og er bakgrunnen for planarbeidet. 
Planstatus: Fylkesmannen viser til at hensynssonen som ligger på området ikke har 
vært til høring i tidligere kommuneplanrullering. De mener at det tidligere ikke har 
vært tydelig kommunisert at intensjonen er å endre området fra fritidsboliger til 
boliger.  
 I høringen for ny kommuneplan i 2015 lå området inne som hensynssone, men ble 
ikke omtalt spesielt. Sonen var en videreføring av Kommuneplanen av 2011-2023 
der intensjonen i å endre både hytteområdet i Askehaugåsen nord og 
hytteområdet Tømrernes feriehjem til helårsboliger var beskrevet. Kommunens 
ønske om endring må sies å være kommunisert i kommuneplanen, selv om 
hensynssonen ikke var på høring i forrige kommuneplanrullering. 
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2. Innspill til planprogram og plan  
a. Mobilitet, trafikk og transport 
Konsekvensutredningen må tydelig vise muligheter for kollektivtrafikk, sykkel og 
gange til og fra området. Avstander til viktige målepunkter som skole, barnehage 
og dagligvare må vises. Trafikkanalysen må vise påvirkning på klimagassutslipp. 
Dette vil bli redegjort for i konsekvensutredning- eget punkt. 
b. Landskap og strandsone 
Det må redegjøres for hvordan utbygging og landskapsendringene vil se ut fra 
fjorden. Vil bli redegjort for i konsekvensutredning- eget punkt. 
c. Støy 
Deler av området ligger innenfor rød og gul støysone. Det må vises i planen 
hvordan disse områdene kan få tilfredsstillende støyforhold, og dette må sikres i 
bindende planbestemmelser. Vil bli redegjort for i konsekvensutredning- eget 
punkt. 
 
3. AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 
1. Akershus fylkeskommune anbefaler at kommunen ikke går videre med 
planlegging. Planforslag til offentlig ettersyn som ikke ivaretar kulturminner på en 
tilfredsstillende måte eller åpner for en utbygging i strid med føringene i regional 
plan, vil fylkesrådmannen vurdere å legge fram for politisk behandling med forslag 
om innsigelse.  
Regional plan ble vedtatt 2015. Kommuneplanens hensynssone ble vedtatt i 2011. 
Den Regionale planen henstiller til kommunene å ta ut utbyggingsområder som 
ikke har blitt realisert eller regulert og som ikke er i samsvar med føringer i 
regional plan. Hvis disse områdene beholdes i kommuneplanene skal dette 
begrunnes. Ås kommune har vedtatt å videreføre hensynssonen i kommuneplan for 
2015-2017 etter en egen sak om Tømrernes feriehjem. Det er viktig for kommunen 
å gjennomføre dette planarbeidet for å løse de utfordringer som området har og 
som med tiltakende bruk av hytter til bolig vil øke i fremtiden. Det er således 
allerede foretatt en vurdering i henhold til regional plan om man skal ta ut 
området av kommuneplanen. Man har valgt å beholde hensynssonen og 
igangsetting av planarbeidet er derfor vel begrunnet. 
2a. Eldre kulturminner: Det er potensial for å finne automatisk fredete 
kulturminner. Det er gjort mange funn i nærområdet datert steinalder og 
Nøstvedtkulturen, det vil derfor kreves en arkeologisk registrering.  
Det er spennende at området ligger i nærheten av mange oldtidsfunn. 
Arkeologiske utgravinger er eget punkt i konsekvensutredning. 
b. Nyere tids kulturminner: planområdet ligger innenfor område 26 kulturlandskap 
Follo (2008) vurdert som verdifullt kulturlandskap. Det henvises spesielt til 
Tømrernes Feriehjem med sin tilknytning til arbeiderbevegelsen ……. 
dokumenterer en viktig del av ferie- og fritidskulturens utvikling fra 
mellomkrigstida og til 1960 tallet. Fylkeskommunen anbefaler en registrering av 
nyere tids kulturminner i området. Nyere tids kulturminner er en del av de tema 
som vurderes i konsekvensutredningen. 
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4. SNEKKERVEIEN 6, gnr/ bnr 112/ 146, Torill Solberg Wikstrøm 
1. Ikke negativ til at området reguleres til bolig, men ønsker at eiendommen 
fremdeles kan benyttes som fritidsbolig. Målsetting er at endring av området skal 
skje på en slik måte at fritidsboliger og helårsboliger skal benyttes side om side.  
2. I mulighetsstudiet er det vist en adkomstvei og deler av ny bebyggelse lagt inn 
på vår eiendom. 
Det er riktig at det er tegnet inn atkomstvei og en liten del av husene i 
mulighetsstudien inn på den nedre del av eiendommen. Dette området ligger i en 
bratt del av skråningen ned mot sletta. Forslaget må selvfølgelig diskuteres og 
avtales med grunneier etter vanlige prinsipper og fradeling av grunn må 
gjennomføres. Bakgrunnen for forslaget er at tiltaket vil ligge så lavt i terrenget i 
forhold til hytta, at det ikke er vurdert å ha store negative konsekvenser for hytta. 
3. Wikstrøm mener at området ikke er egnet for flermannsboliger 
(lavblokkbebyggelse). Naturlig fortetting vil være i form av rekkehus. 
Tomteanalysene og vurderinger av egnede boligtyper har pekt på flermannsboliger 
som egnet i denne situasjonen. De skisserte volumene er oppdelte og forskjøvet 
horisontalt og vertikalt slik at det dannes mangfoldig uttrykk med småskala- 
karakter. Det tenkes ikke konvensjonell lavblokk med felles oppgang osv., men med 
individuelle innganger utenfra omtrent som rekkehus. Bebyggelsen i den bratte 
skråningen er tenkt å danne en side av det åpne landskapsdraget opp mot tunet 
for at friområdet på sletta bevares. Konvensjonelle rekkehus med forhage og 
bakhage er ikke hensiktsmessig i denne bratte skråningen. 
4.  Wikstrøm er redd for at blokkbebyggelse vest og sør for vår hytte vil føre til økt 
trafikkbelastning på de allerede små innfartsveiene i området. 
En hovedhensikt med planarbeidet er å sikre en god infrastruktur og bedre 
veiløsninger. Det forutsettes helt ny atkomstvei over Askehaugåsen som vil 
kanalisere hovedtrafikken den veien. I tillegg vil interne veger oppgraderes til 
akseptabel standard. 
5.  Blokkbebyggelse på over 3 etasjer vest og sør for vår hytte vil være til 
unødvendig sjenanse mot vår eiendom. 
Bygningstyper, høyder og omfang er en vesentlig del av vurderinger i 
planprosessen. Mulighetsanalysen er utformet med hensyn på å ikke forringe sol 
og utsiktskvaliteter mer enn det som er akseptabelt. Ny bebyggelse i vest vil ligge 
så mye lavere at man vil se over husene til Bunnefjorden 
 
5. BEKKVEIEN 11-17 – felles uttalelse 
Protesterer på opparbeidelse av gjennomfartsvei til det planlagte 
utbyggingsområdet til Stiftelsen Byggfag. Det henvises til side 16 i 
planprogrammet. Det er vedlagt et kart som viser hvilken vei det er snakk om. 
Nevnte vei er ikke tenkt som hoved- atkomstvei gjennom området- det er 
Bekkveien slik det er i dag som er tenkt å ha denne funksjonen. Det fremgår av 
oversiktskart i planprogrammet.  
Områdeplanen må regulere atkomstveier dersom man skal kunne bruksendre fra 
fritidsbolig til bolig med hjemmel i denne planen. Det må reguleres vei til de øvre 
tomtene og det er hensiktsmessig å gjøre det der det allerede er planlagt fra 
Stiftelsen som også eier grunnen. Det er også viktig å legge til rette for flest mulige 
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strekninger med kommunal drift, og her ligger det godt til rette for dette da det 
her er gode stigningsforhold. 
I utgangspunktet er det ikke noe krav om at dette skal være en gjennomfartsvei, 
det kan godt tenkes at det kan være f.eks. atkomst fra to sider med snuplass i 
midten, men det vil planarbeidet avklare og de etter drøftinger med virksomhet- 
vei i kommunen. 
6. LETTVINTVEIEN 14, gnr/ bnr 112/ 196, Tov Ramstad 
Ramstad påpeker at det ikke er riktig at Stiftelsen eier all veigrunn i området. 
Lettvintveien går i dag over hennes eiendom og fungerer som atkomst til tre andre 
eiendommer. Det vises til pkt. 6.2 i planprogrammet og at vei ikke kan bygges i.h.t. 
til dette da det vil representere en forringelse og fullstendig rasere tomten 
Det kan være en misforståelse her. Kartet som står på den samme siden som pkt. 
6.2 er et kart fra veiavdelingen i kommunen som kommentar til hvordan de ser på 
eksisterende veier og evt. utbedring til kommunal overtakelse og drift. Kartet viser 
derfor ikke forslag til fremtidig veitrase. 
Fremtidig veitrase fremgår av kart på side 16 (riktignok i liten skala) og tenkt å 
følge den traseen som er tiltenkt fra stiftelsen øst for 112/ 196. Da parsellen som 
stiftelsen her eier er nokså smal, kan det bli aktuelt å utvide. Hvor mye vil 
planarbeidet avklare og er avhengig av fremtidig driftsform- om det skal være 
kommunal vei eller ikke. 
 
7. HYTTE NR. 21, Marcustien, Pål Svensson 
De fleste hytteeierne langs Marcusstien og Trappestien ønsker opparbeidet 
gangvei til Marcusstien og at denne kan benyttes som bilatkomst til en del av 
tomtene. Vi antar at det menes ny gang og sykkelvei fra Marcusløkka langs 
Askehaugveien og ned til Nessetveien og at Marcusløkka reguleres til gang og 
sykkelvei. Den har i dag avkjørsel fra Askehaugveien og er tenkt videreført i 
områdeplanen som atkomstvei. Innspillet vil drøftes videre i planarbeidet. 
Svensson mener en gangvei vil oppfylle adkomstkriterier til offentlig transport for 
det meste av nordre del av Tømrernes og det meste av Askehaugåsen nedre og 
deler av øvre. 
Adkomst til offentlig transport er viktige tema som planarbeidet skal avklare. 
Innspill utfra lokalkunnskap er nyttige og vil bli tatt med i vurderingene. 
Forslag om at vann og avløp legges inn i trase for gang og sykkelvei 
Forslag avklares i planarbeidet. 
 
8. ASKEHAUGVEIEN 35, gnr/ bnr 113/ 146, Bård Solberg 
Ønsker at 9 boligtomter Askehaugåsen nord tas ut av planen fordi de har en 
avklart status som boliger. Peker på at kommunen uheldig regulerte området i 
2007-2008 til fritidsboliger. 
Området det er snakk om er uregulert men har kombinert formål i 
kommuneplanen. 5 eiendommer mot nord har formål boliger, de andre 4 ligger i 
område for bolig/fritid og er omfattet av hensynssone for felles planlegging. 
Askehaugveien 35 er oppført som fritidsbolig i matrikkelen- de andre 8 er registrert 
som boliger.  Områdeplanen inkluderer disse eiendommene på grunn av 
adkomstveien (Askehaugåsen) inn i området og for at eiendommene skal få en 
reguleringsmessig avklaring som boliger.  
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9. RINGVEIEN 51 gnr/ bnr 112/ 124, Linda Johnsen 
Opplever forslag til planprogram noe ufullstendig og uklart med en rekke 
formuleringer som kan tolkes svært vidt. Hun ber om utdyping og forklaring på 
følgende formuleringer. Hun ba om en snarlig tilbakemelding. Kommentarer under 
er også sendt henne i e-post: 
1. Side 4 og 5. «Området grenser til Askehaugåsen hyttefelt og det foreligger 
innsigelser. Endelig avgjørelse foretas av kommunal- og 
moderniseringsdepartementet» Hva går disse innsigelsene ut på? 
Kommunestyret i Ås har i kommuneplanen vedtatt at området skal være et 
fremtidig boligområde. Fylkesmannen m.fl. er mot dette og har i høringsperioden 
fremmet innsigelse. Kommunen har opprettholdt bolig som planstatus. Da er 
prosedyren slik at det er departementet som foretar en endelig avgjørelse. 
Departementet har nå vedtatt at området er gyldig som boligområde i 
kommuneplanen for Ås.   
2. Side 6. «Delmål. Legge til rette for gjennomførbare veiløsninger. Flest mulig 
veier bør kunne overtas av kommunen etter utbedring. Dette har stor betydning 
for å finansiere veiene ved refusjonsordninger eller liknende» Hva betyr dette. 
Hvem er tenkt å ta regningen for oppgradering av veiene.? 
Det er ikke noe enkelt svar på dette. Litt om problemstillingene: 
Forslagsstiller ønsker at flest mulig veier overtas av kommunen. Dette fordi det 
erfaringsmessig er problematisk med privat drift av veier i boligområder. 
Kommunen har signalisert at det p.g.a. stigningsforhold osv. bare er et fåtall av 
veistubbene som har mulighet til dette. Planarbeidet vil drøfte om det er mulig å 
nyansere kravene slik at kommunen kan overta flere veier (etter utbedring). 
Uansett vil det mest sannsynlig ikke være kommunen som utbedrer veiene eller 
bygger nye veier. Her er det en utbygger som gjør selve arbeidet. Utbyggeren må 
normalt forskuttere kostnadene til dette. Plan og bygningsloven er slik at den som 
har nytte av infrastrukturtiltak f.eks. vei og VA, kan bli pålagt å bidra til 
finansering. Logikken er at man gjennom regulering og utbygging får en 
økonomisk fordel ved at eiendommen stiger i verdi. Hvordan det i praksis vil bli her 
er ikke godt å si. Det kan for eksempel synes vanskelig å gjennomføre refusjon mot 
hytteiere som ikke ønsker omgjøring til bolig. I andre områder er det blitt 
gjennomført ordninger der man betaler et bidrag når man bruksendrer til bolig. 
3.  Side 6. «Premisser for planarbeidet. Det er lite trolig at andre enn de som lokalt 
har nytte av det kan bidra økonomisk.» Hva menes med dette?  
Som nevnt over kan man i ikke påregne- og det er veldig lite sannsynlig -at 
kommunen eller andre kan bidra økonomisk. Da sitter man igjen med at alle 
kostnader må dekkes av de som har nytte. Den største nytten har de som får en 
lovlig bolig- både nye boliger som bygges og de hyttene som kan får endret status 
til bolig. 
4.  Kart side 13: Veiene på kartet er anmerket med blått, rødt og gult. Hva betyr 
fargene? Dette er et kart som er utarbeidet av veiavdelingen i kommunen etter vår 
forespørsel om hvilke veier kommunen kunne tenke seg å overta. (forutsatt en 
utbedring). Det er kun de veiene markert med gult som kommunen på det 
tidspunktet anså å ha potensiale til å bli kommunale. Blå veier er i.h.t. kommunen 
«samleveger med store stigningsutfordringer». Lilla veier er «interne» 
atkomstveier med store stigningsutfordringer». 
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10. MATTILSYNET 
1. Mattilsynet mener at prinsippene og målsettingene for vannforsyning i 
«Nasjonale mål for vann og helse» vedtatt 22.mai 2014 må inntas i 
planprogrammet som nevnes i pkt. 2.1 «Nasjonale retningslinjer, lover og 
føringer». Det er inntatt et nytt punkt i planprogrammet for dette. 
2. Vannforsyning: Mattilsynet kommenterer pkt. 7.1 i planprogrammet der det 
heter at det er kapasitet for tilknytning av flere av hyttene ved Tømrernes 
feriehjem med vann fra Askehaugåsen hyttefelt. De vurderer dette som ikke riktig. 
Mattilsynet er av den oppfatning at dersom vannverket ved Askehaugåsen skal 
utvide forsyningsområdet, vil det bli stilt krav om ytterligere vannbehandling og 
sikring av borebrønner. Setningen om kapasitet er fjernet.  
3. Mattilsynet anbefaler å legge ned vannverket dersom området utbygges og 
fortettes og at området tilknyttes ny felles vann- og avløpsledning. 
Det er investert betydelig i VA ledninger innenfor området. Planarbeidet vil avklare 
hvordan dette anlegget skal utnyttes/ på best mulig måte. Mattilsynets anbefaling 
om offentlig vanntilførsel inntas som et punkt til avklaring sammen med andre 
forhold vedrørende fremtidig VA- anlegg. 
 
11. ASKEHAUGVEIEN 47, gnr/ bnr 113/ 160, Renate Franzki og Jacob van der 
Heide 
Spørsmål til utbygging av Askehaugåsen- den delen av Askehaug Gård som i 
kommuneplanen er foreslått som boligområde. 
1. Det er planlagt 70 boliger. Finnes det konkrete planer? Spørsmål om hvor nær 
boliger kommer deres tomt osv. 
Det er Askehaug gård som står som initiativtaker for utvikling av dette området. 
Oss bekjent foreligger det ikke konkrete planer. Organisering av bebyggelse,- hvor 
og hvordan, kan først klargjøres når trase for atkomstvei til Askehaugveien er 
avklart. Dette avklares i planarbeidet. 
2. Det står at det foreligger innsigelse. Hvilken type innsigelser er det som 
foreligger? Det er innsigelser fra flere myndigheter på utnyttelse av området fordi 
man ikke anser området å være i tråd med retningslinjer i overordnet plan for areal 
og transport i Oslo og Akershus. Departementet har nå avgjort å ikke ta 
innsigelsene til følge. Området blir avsatt til boliger i kommuneplanen.  
 
12. VELFORENINGEN BÆK 
Velforeningen motsetter seg at det ikke skal legges til rette for noen utkjøring ved 
Nedre Bekk. Velforeningen forstår det slik at all trafikk til tunet og ny bebyggelse 
nede skal skje ovenfra via Bekkveien og ny vei over Askehaugåsen. De påpeker at 
belastningen på Bekkveien vil øke. Den er bratt og smal og vanskelig å oppgradere 
med tilliggende «trange» tomter som vil få problemer med grunnavståelse. 
Det er ikke korrekt at planprogrammet legger opp til at all trafikk til tunet skal gå 
over Askehaugåsen. Det står at bruken av nedre atkomst vil reduseres og at 
planarbeidet vil avklare konkrete løsninger for Bæk gård og Kafe og 
konferansesenter. 
 I dag er det slik at alle tomter har atkomst nedenfra. Med en tenkt utvikling der 
170 hytter bruksendres til boliger, er målsettingen at flest mulig får atkomst 
ovenfra. For den nedre delen med tunet og nye boliger har planarbeidet en 
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målsetting om å få til en akseptabel adkomst nedenfra. Det er riktig at 
planprogrammet til høring ikke har vist en konkret løsning på dette. 
Mulighetsskisse- kart i planprogrammet er nå justert og viser noe tydeligere 
trafikkdeling. Skissen viser en intensjon om at nedre del opp til og med Tunet og ny 
bebyggelse der tenkes betjent nedenfra, mens Bekkveien og resten av området 
tenkes betjent ovenfra over Askehaug. Målsettingen bør derfor være mer i tråd 
med Velforeningens synspunkt. 
 
13. FORENINGEN FOR BEVARING AV NATUR- OG REKREASJONSOMRÅDET BÆK 
(FBNRB) 
Foreningen innleder med at de representerer 83 tomteeiere og 54 eiendommer i 
Bæk på Vinterbro. Overskriften har tittelen «Høringsuttalelse til planforslag R-307 
fra Kvernaas arkitekter AS og Stiftelsen Byggfag AS. Innsigelser og innspill med 
begrunnelse i naturvern, innstrammede Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden 
og bevaring av sosialt miljø» 
Et par formelle kommentarer:  
a. Det blir noe uklart å omtale dette som planforslag, da det er et oppstartsvarsel 
for regulering og et program for hva som reguleringen skal omfatte.  
b. Stiftelsen byggfag er ikke et aksjeselskap.  
1. Foreningen er ikke uenige i kommuneplanens intensjon om at området 
utvikles som boligområde på sikt med helhetlig og trinnvis utvikling- så lenge vi 
klarer å bevare det som naturområde til felles glede for alle tomteeiere. 
Dette er et unikt område med meget sentral plassering i Oslo- området. Den nedre 
delen har også betydelig interesse for allmenheten som et utfarts- og treffsted. Det 
er litt usikkert hva som menes med «alle tomteeiere» Stiftelsen Byggfag er også en 
betydelig tomteeier og tar på seg et betydelig ansvar for finne gode omforente 
løsninger- til beste for alle. 
2. Positivt med veitilknytning til Askehaugveien men påpeker at belastningen på 
Nessetveien fremdeles blir stor. Planlagt befolkningstetthet vil ødelegge hele 
områdets karakter. Kommentarer til veiløsninger noteres- gode veiløsninger står 
helt sentralt i planarbeidet. Forslag til bebyggelse er lokalisert og organisert mest 
mulig skånsomt for f.eks. bevare landskapsdraget og friområdet opp mot Tunet, og 
for bevaring av bekkedraget som grønt friområde. 
3. Foreningen mener man ikke bør kunne dele tomter ned til 700 m2 men ha 
tomter f.eks. mellom 1000-1500 m2.  
Planprogrammet foreslår ikke 700 m2 men nevner det som 
sammenlikningsgrunnlag fra resten av kommunen. Det står at krav til 
tomtestørrelse vil bli nøye vurdert. Forslaget til FBNRB tas med som konstruktivt 
innspill. Det kan bli aktuelt at det ikke blir tillatt med tomtedeling. 
4. Det vises til Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden og at «planforslaget» 
slik det foreligger ikke kan forsvares sett i lys av retningslinjene. Foreningen mener 
at en urban utvikling av H810_3 vil ha svært uheldige konsekvenser for hele 
området. Det vises til at dette området er en perle for alle og at dette er Ås 
kommunes beste strand, parkområde og fiskeplasser. Urbanisering er mer knyttet 
opp mot bydannelse og begrepet passer ikke brukt i denne planen.  Området og 
skråningen skal ikke massivt nedbygges av blokker, men fortettes på utvalgte 
steder med egnet bebyggelse i et grønt landskap. 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

    PLANPROGRAM –  OMRÅDEREGULERING TØMRERNES FERIEHJEM og ASKEHAUGÅSEN   Mars 2017    SIDE  30  AV  42 

5. Det vises til viktigheten av å bevare friluftsområdet og Ås eneste kystlinje for 
almen interesse.  Området er bebygd og i stor grad privatisert. Det blir derfor feil å 
benevne dette som friluftsområde, selv om det fremstår som et verdifullt grønt 
område. Viktige deler av naturområdet er i mulighetsstudien bevart.. 
6. Utviklingen og utbyggingen må begrenses og være i form av lavbebyggelse og 
begrenset befolkningstetthet med restriksjon av oppdeling av tomter. Det 
estetiske, arkitektoniske må bli nøye fulgt opp og betydningen vektlagt- slik at 
hytter og hus kan stå side ved side. Slik kan vi alle gagne på en utvikling av dette 
området som har mer enn økonomisk betydning for mange. 
Her nevnes mange gode intensjoner som er gode innspill til planarbeidet. 
Stiftelsens ambisjon er i stor grad å få til en god sameksistens mellom hytter og 
hus, nye bomiljøer kontra eksisterende. 
Samtidig er man helt avhengig av å få inntekter for å forskuttere/ finansiere ny 
infrastruktur. Uten dette perspektivet blir det meget vanskelig å få til en styrt og 
kontrollert utvikling slik at også eksisterende ulovlig bebodde eiendommer kan få 
en avklart situasjon. 
 
14. ASKEHAUGÅSEN VANNVERK 
Vannverket betjener 54 hytter og har to brønner som gir sommervann innenfor 
Askehaugåsen hyttefelt. Vannet distribueres med overflateledninger. Vannverket 
ber om å bli tatt med i planarbeidet for å sikre interessene til de som fortsatt vil ha 
hytter.  
Til oppfølging. 
 
15. HYTTE 102- ASKEHAUGÅSEN HYTTEFELT, Simon Michelet og Unni Johnsen 
Hytte 102 er en eiet eiendom på ca. 1,7 Daa. Ønsker at dagens bruk som hytte skal 
kunne videreføres i ny plan uten pålagte omkostninger. 
Til orientering og oppfølging.   
Planarbeidet skal avklare hvordan ny infrastruktur skal finansieres.  Prinsipper for 
dette er styrt av plan og bygningslovens kapittel 18. Normalt er at bebygd eiendom 
med lovlig bruk som videreføres i ny plan ikke omfattet av refusjonsreglene. 
 
16. SNEKKERVEIEN 2-  gnr/bnr 112/142, Peer Johnsrud 
Er usikker på hvilke konsekvenser omreguleringen vil få for Snekkerveien 2, men er 
positiv til evt. omregulering til bolig. Kan også være interessert i å utvikle eiendom-
en sammen med naboer og f.eks. utvikle terrassehus på eiendommen (e). 
Snekkerveien 2 er den nederste eiendommen ned mot Nessetveien og har en bratt 
adkomst. Planprogrammet har ikke i sin mulighetsstudie drøftet fortetting her på 
grunn av bratt adkomst mv. Forslaget tas likevel med til vurdering i planarbeidet. 
 
17. RINGVEIEN 54 -  gnr/bnr 112/127 , Jon Vidar Høstaker 
Eiendommen er på 1,8 Daa. 
Ønsker å samarbeide for å utvikle eiendommen som boligeiendom og kunne tenke 
seg å bygge terrassebolig/ flermannsbolig. Han ser at det kan være problemer med 
vei og adkomst da eksisterende vei er bratt, og vil gjerne ha synspunkter på dette? 
Planprogrammet har ikke lagt opp til fortetting på eiendommen, men har som 
ambisjon at den kan utvikles som boligeiendom. Generelt er det ønskelig å få til 
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flest mulig eiendommer som boliger, da man på den måten kan tilrettelegge for 
lovlig bruk. Eksisterende adkomst er utfordrende i forhold til myndighetenes 
stigningskrav. 
 

18. SNEKKERVEIEN 22- Jan Erik Jensen 
Jan Erik Jensen bemerker at reguleringen må ta hensyn til plasseringen av 
pumpehuset for sommervannet og trase for vannforsyningen må inntegnes/ 
markeres.  Det må synliggjøres at sommervannets infrastruktur ikke blir skadet 
eller hindret ved reguleringstiltak. 
Til oppfølging. 
 
19. HAFSLUND NETT  
10. Elektriske anlegg i planområdet. 
Planforslaget må ta hensyn til de anlegg som er nødvendig for å etablere og drifte 
Hafslunds anlegg. Til orientering og oppfølging. 
11. Planområdet berøres av høyspenningsanlegg- regionalnett. Askehaugbråten, 
nord for Askehaugveien. Kraftledninger skal innarbeides som hensynssone 
(faresone) og ikke arealformål. Byggeforbud er 21 meter- 10,5 meter fra senter til 
hver side.  Kan ha konsekvens ved evt. rundkjøring Askehaugveien. Til orientering 
og oppfølging. 
12. Det går høyspenningsluftlinjer over planområdet. Må markeres som 
hensynssone- faresone. Byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende 
ledning. Vil ha konsekvens for berørte eiendommer. Til orientering og oppfølging. 
4. Behov for nye nettstasjoner- detaljreguleringsplaner skal redegjøre for behov 
og lokalisering av nettstasjoner. Det gis anvisning på hvordan disse skal planlegges. 
Til orientering og oppfølging. 
5. Fremstilling på kart: Hafslund har detaljerte anvisninger for formålsbetegnelse 
og tegningsregler for avsetting av arealer til forsyningsanlegg, trafoer osv. Til 
orientering og oppfølging. 
6. Omlegging/ flytting av eksisterende nett- kostnader. 
Tiltakshaver skal som hovedregel dekke kostnader ved tiltaket. Det må avklares i 
hvilken grad eksisterende kabler kan benyttes kan benyttes. Det er viktig at nye 
tiltak ikke kommer i konflikt med anlegg, særlig høyspenningsanlegg. Hvis tiltak 
krever nye forsyningsanlegg m.v. må det avsettes plass til dette. Til orientering og 
oppfølging. 
7. Ved utarbeidelse av detaljregulering for planområdet ber nettselskapet om å 
få forslag oversendt slik at HN kan planlegge energiforsyning, nettstasjoner og 
kabelanlegg i området sammen med forslagsstiller. Til orientering og oppfølging. 

 
20. FOLLO REN 
1. Savner et punkt om renovasjon og avfallshåndtering i forslag til planprogram 
og som punkt i konsekvensutredning. Til orientering og oppfølging. 
2. For området Tømrernes feriehjem (Nedre Bekk Velforening) har vi fått til 
fellesløsninger som fungerer tilfredsstillende. Follo Ren bistår gjerne i arbeidet 
med områdereguleringen m.h.p. renovasjon og avfallsløsninger. Til orientering og 
oppfølging. 
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3. Veier: Renovasjon utføres med lastebil L, alle veier som skal betjenes av Follo 
Ren må dimensjoneres for dette. Til orientering og oppfølging. 
4. Nedgravde løsninger: Nye boligområder bør ha nedgravde avfallsløsninger i 
utkanten.Dette ivaretar sikkerheten til myke trafikanter best mulig. Til orientering 
og oppfølging. 
5. Returpunkter: Ønsker at det settes av arealer i tilknytning til nedgravde 
avfallsløsninger for retur av glass og metall. Til orientering og oppfølging. 
6. Veileder og forskrift: Ønsker at Follo Rens veiledning og Ås kommunes 
forskrift for renovasjon følges. Til orientering og oppfølging. 

 
21. OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD 
1. Lekeområder for barn og turstier og rekreasjonsområder er viktig å bevare. De 
viser til Ås kommunes prosjekt med kartlegging og verdisetting av friluftsområder i 
kommunen. Til orientering og oppfølging. 
2. Viktig å legge til rette for at beboerne i området enkelt kommer seg ut i lokale 
rekreasjonsområder som omkranser planområdet. 
Til orientering og oppfølging.  
3. Viktig å henssynta to lokalt viktige naturtyper i området med B- verdi; lokalitet 
Bekkveien og Nesset Ø i Naturbasen. Biolog bør besøke området for registering av 
evt. sårbare arter. Til orientering og oppfølging 
4. Bebyggelse mot Bunnefjorden: Vektlegging av løsninger for at de ikke blir for 
eksponert sett fra Bunnefjorden. Til orientering og oppfølging. 
5. Utredningstema i konsekvensutredningen synes å ivareta ovenfor nevnte 
temaer på en god måte. Til orientering  
6. OF peker også på at beboere nær sjøen etterspør plass i småbåthavn og 
ønsker dette som et tema under utredningsarbeidet. Til orientering  
 
22. UTSIKTSVEIEN 18, gnr./ bnr. 112/191 Bjørn V. Johansen 
Bjørn V. Johansen leverer en meget fyldig merknad med mange synspunkter. 
Da innspillet har mange prinsipielle spørsmål og innvendinger, kommenteres dette 
nokså detaljert.  Inndelingen i nr. refererer til overskrifter i høringsutkastet. 
1.1 Planprogram høring. 
a. Johansen ønsker en klargjøring av roller- hvem som utfører planarbeidet og 
for hvem. Han peker på ulike formuleringer i vedleggs-brevet i forhold til 
innledningen i planprogrammet. Mener uklarheter i roller åpner for inkonsistens 
og viser «en rekke uklarheter og potensielt uheldige roller i den foregående 
prosessen». Johansen mener at det har grunnleggende betydning hvem som er 
formell oppdragsgiver for Kvernaas Arkitekter AS, hvem som er pådriver i arbeidet 
og de økonomiske disposisjoner rundt arbeidet. Han ønsker videre å få utdypet 
hvordan forvaltningen i Ås kommune prinsipielt forholder seg til at èn av 170 
grunneiere på Bæk får spillerom til i så høy grad være med å definere utviklingen i 
et område- hvor han selv har potensiale til økonomisk vinning. 
Områderegulering er en offentlig plan som kommunen er ansvarlig for. Kommunen 
kan la private utføre arbeidet. Her er to modeller ofte anvendt: 1. kommunen selv 
engasjerer plankonsulent, eller  2: kommunen overlater arbeidet til en privat 
forslagstiller. Her overlater kommunen arbeidet til Stiftelsen som igjen har 
engasjert Kvernaas Arkitekter som konsulent. Det er altså Stiftelsen som har de 
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økonomiske utlegg for å få arbeidet utført. Det betyr ikke at èn av 170 grunneiere 
får fritt spillerom. Det er Kommunen som er planmyndighet. Administrasjonen 
fremmer ikke en plan som ikke er forent med de interesser som kommunen skal 
forvalte. Stiftelsen har ingen rett til å få behandlet planen (i motsetning til 
detaljreguleringsplan).  
b. Det påpekes at det er overraskende at planarbeidet starter opp så hurtig etter 
at Stiftelsen Byggfag ikke vant frem med sitt tidligere forslag til utbygging. 
Prosessen den gang skapte ikke tillit til Stiftelsen og resultatet ble at det ble 
dannet en interesseforening med formål å bevare og motvirke en altfor hard 
utbygging. 
Det er beklagelig dersom det har oppstått mistillit, men at det er ulike interesser 
og meninger om utvikling er jo ikke uvanlig.  At det oppstår to leire- èn for 
«bevaring» og èn for «utvikling» og at disse blir motpoler er ikke ønskelig. Men de 
ulike hensyn veies opp mot hverandre i reguleringsprosessen.  Stiftelsen påtar seg 
her et ansvar for at området skal få en avklaring. Det ville være uansvarlig å drive 
dette arbeidet uten at man sørger for at det er økonomisk gjennomførbart. 
«Potensiale for økonomisk vinning» blir derfor en forutsetning for i det hele tatt få 
til en transformasjon.  
Når det gjelder fremdriften og kommentar om «hurtig oppstart» vil vi påpeke at 
planarbeidet har blitt forsinket. Det ble vurdert som nødvendig å foreta 
myndighetsavklaringer at arbeidet kunne fortsette. Det har således til nå ikke vært 
en rask prosess. 
c. Utbyggingsgraden og betingelsene som er skissert til nå er neppe forenbare 
med hensynet til natur- og kulturverdier. Mulighetsanalysene er utarbeidet med 
hensynet til natur- og kulturverdier for øye: - friområde på sletta nedbygges ikke 
og foreslås som felles friområde- bekkefaret oppover i åsen bevares som 
friområde- bebyggelsesstrukturen er oppdelt for å forholde seg til småhusmiljøet i 
området.  
 
1.2 Bakgrunn 
a. Johansen stiller seg undrende til påstanden om at grunneiernes tilknytning til 
gården og området Bæk er i ferd med å viskes ut. Tvert imot: identifikasjonen og 
tilhørigheten har stor betydning også for nyinflyttede. Følelse av tilhørighet til 
stedet og historien er positivt! Det er imidlertid et faktum at området som feriested 
for fagforeningens medlemmer ikke lenger er tilstede. Eiendommer selges på det 
åpne markedet, ofte med forventninger om at dette skal bli boliger. 
b. Johansen kommenterer Stiftelsens motiver for reguleringen og at utfordringer 
med drift av eksisterende veier på grunn av økt belastning er et vikarierende 
argument og dekker den egentlige drivkraften, nemlig å oppnå «betydelige 
økonomiske fordeler». Kommunen har besluttet i to kommuneplanrulleringer at 
dette området skal planlegges for endring av bruk.  Det er viktig å løse de 
utfordringer området har i dag med hensyn på vei og se fremover. Det er vanskelig 
å se at det å legge til rette for at flere kan bo i dette fantastiske området er 
negativt.  
 
1.3 Områderegulering med planprogram 
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Johansen håper konsekvensutredningen vil peke på forhold ved planene som 
bidrar til å forringe Bæk som rekreasjons-, kultur- og naturområde. Hen mener 
planene vil kunne føre til at det ikke lenger er attraktivt å ha hytte på Bæk og 
forventer at disse problemstillingene tas opp i konsekvensutredningene. Den 
økende bruken av hyttene til helårsboliger peker mot en annen forståelse av dette 
området enn et rent hytteområde. Når det er sagt, har planen en ambisjon om at 
hytter og helårsboliger skal kunne eksistere side ved side. 
 
1.5 Mål for reguleringsarbeidet 
Det ønskes en grundigere redegjøring i et fremtidig dokument for hvorfor Ås 
kommune ser på nettopp Bæk som et område aktuelt for boligbygging. Han peker 
på at begrunnelsen om å omregulere for å få til en «forsvarlig områdeutvikling» er 
for tynt som argument. Her må det vises til kommuneplanvedtak og de 
begrunnelser som der fremgår for at det er lagt en hensynssone over området for 
felles planlegging og omforming fra fritidsboliger til helårsboliger. Det vises også til 
Statens vegvesen som er meget kritisk til trafikksituasjonen ved Nessetveien. Det 
har vært luftet stengning av veien vinterstid. 

 

1.6 Premisser for planarbeidet 
Johansen peker på at dersom kommunen ønsker å omregulere til boliger bør 
kommunen også bekoste nødvendig infrastruktur. Dermed forsvinner argumentet 
om at det er nødvendig med «en fortetting og utbygging i et visst omfang». Dette 
er en sentral problemstilling  

 

2.1 Nasjonale retningslinjer, lover og føringer. 
Her påpekes at det foreslås bebyggelse nærmere sjøen enn 100 meter noe som et 
avvik fra retningslinjene. Johansen mener at bygging og landskapsinngrep her 
vanskelig kan utføres uten at det får betydning for friluftsliv, kulturminner og 
kulturmiljø.  
Statlige planretningslinjer har et generelt byggeforbud innenfor 100 meter. 
Gjennom regulering kan det likevel hjemles bygging nærmere sjøen. Det skal 
spesielt prioritere ubebygde strandområder som legger til rette for bading og 
friluftsliv. Standlinjen mot Bunnefjorden nedenfor Bæk er preget av fylkesveien og 
er i dag ikke spesielt tilgjengelig. Det legges ikke opp til begrensning av denne 
tilgjengeligheten, snarere tvert i mot: Planarbeidet vil ha fokus på gang og sykkel 
og tilkomst til strandområdet. 
2.3 Kommunale føringer og vedtak 
Johansen stiller spørsmål ved de boligtall som fremgår av planprogrammet og 
boligprogrammet i kommunen: 300 boliger derav 70 hytter som reguleres til 
boliger og kan bruksendres og 130 nye boliger. Johansen ønsker ikke sin bolig 
omregulert og spør om det er snakk om frivillig eller pålagt omregulering. Ingen 
blir pålagt å endre sin eiendom fra hytte til bolig som følge av ny regulering, men 
det er en målsetting at flest mulig fritidseiendommer får mulighet til å endre status 
som følge av reguleringen.  Dette henger sammen med målsettingen med planen- 
å få ryddet opp i ulovlige boforhold. Det må tilføyes at vi ikke uttaler oss som 
myndighet og ikke vet hva kommunen gjør/ kan gjøre i forhold til ulovlige 
boforhold/ bruk . 
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5.8 Tidligere planer og lokalt engasjement 
Det bes om at det referes til stiftelsens utspill fra 2014, et utspill fra 2014 som 
resulterte i innsigelser fra offentlige instanser og fra en rekke tomteiere. 
Saksforholdene gikk til mekling hos Fylkesmannen og det lokale engasjementet ble 
stort i forhold til dette utspillet. 
Vi forstår at oppstarten her har skapt engasjement, men de gis ikke et korrekt bilde 
av saken: Det har ikke vært fremmet en sak fra Stiftelsen som er meglet hos 
Fylkesmannen. Ej heller foreligger det innsigelser fra offentlige instanser. 
Planprosessen er først nå satt i gang. 

 

6.2 Atkomst- alternativer 
Det vises til mulig økt belastning på Bekkveien som følge ambisjonene om redusert 
trafikk fra Nessetveien. Bekkveien er smal og bratt og mer trafikk her vil være til 
ulempe for tomteierne   
Moment som tas med videre i drøfting av veiløsninger. 
 
8.1 Utbyggingsøkonomi og grad av utnytting 
Johansen kommenterer at det er først sent i pkt. 8 at det erkjennes at stiftelsen 
Byggfags engasjement bygger på forretningsmessige prinsipper, og dette burde 
komme frem tidligere i dokumentet. Det fastlås endelig tydelig at 
utnyttelsesgraden av Stiftelsens eiendom må være høy nok til at det kan bekoste 
planlegging, planlegging og gjennomføring av infrastruktur. Johansen mener at det 
er uaksaptabelt at slike betingelser skal kunne stilles av èn annen eier, og 
oppfordrer Ås kommune å se kritisk på hvilke føringer denne bindingen kan gi for 
videre planarbeid. Rollefordelingen bør være nokså tydelig angitt for denne 
prosessen. Planprogrammet forsøker å blottlegge de faktiske utfordringer knyttet 
opp mot gjennomføring, som finansiering m.v. Dette er en åpen, transparent og 
demokratisk prosess. 

 

8.2 Grad av utnytting, type bebyggelse- mulighetsanalyser 
a. Mener det er et paradoks at planprogrammet sier det er naturlig med størst 
grad av utnytting skjer på nedre del av Bæk der det er nærmest sjøen. Mener 
utnyttelsen er altfor høy og vil gi store negative konsekvenser for stedskvalitet, 
naturforhold og opplevelsen av tilgjengelighet til sjøen. Det heter at området 
rundt Bæk gård representerer en sjelden kvalitet i en kommune som i høy grad 
mangler tilgang til fjorden, og bør heller reguleres til almene fritidsformål fremfor 
privat bebyggelse. 
Bebyggelse nær sjøen er attraktivt og gir en mulighet til å få til et unikt bomiljø 
rundt Bæk gård. Vi tror dette vil styrke stedet. På grunn av topografien vil de 
overliggende hyttene/ boligene beholde sine kvaliteter i stor grad. Det er ingen 
planer om å endre allmenhetens tilgang til området.  
b. Kritisk til deling av tomter ned mot 700 m2. Dette er ikke et forslag, men ble tatt 
med i planprogrammet som eksempel fra andre steder i kommunen. Minste 
tomtestørrelse blir trolig vesentlig høyere i denne planen. 

 

9.1 Utredningsnivå og metode 
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a. Vises til at det er avvik mellom antallet ulovlig brukte fritidsboliger nevnt i pkt 
1.2 (40) og antallet nevnt i pkt.9.1 (50) pkt. 1.2 omtaler Tømrernes område mens 
pkt. 9.2 er samlet sett for hele området. Det er riktig at dette er stipulert. 
Målemetode og registrering vil utdypes i planarbeidet. 
b. Det må redegjøres for hvordan man har kommet frem til det er sannsynlig at 5 
eiendommer tas i bruk som boliger fremover og at det derfor vil være 110 ulovlige 
boliger. Prognosen baserer seg på utviklingen de senere årene. Spørsmålet vil bli 
redegjort for i de videre utredningene. 
 
Avsluttende kommentar og innspill 
a. Johansen mener planprogrammet i høy grad er preget av at Ås kommune har 
overlatt planarbeidet til et arkitektfirma som har nære samarbeidsrelasjoner med 
en privat tomteeier som får stor økonomisk vinning både av en omregulering og 
en høy utnyttelsesgrad. Reguleringsarkitekten skal i alle saker søke og finne frem 
til omforente løsninger mellom fellesskapets behov og den private forslagsstiller. 
Den offentlige planprosessen og de folkevalgte organer vil sikre at man vedtar 
planer som avveier ulike hensyn, uavhengig om reguleringsarkitekten er betalt av 
en privat forslagsstiller eller ikke. I områderegulering er dette ekstra tydelig, da 
kommunen ikke vil fremme en plan som de ikke kan stå inne for. Områderegulering 
er en offentlig plan. 
b. «For oss som eier fritidseiendommer vil grunnlaget for å ha eiendommen- 
rekreasjon- etter all sannsynlighet falle bort. Vi kan risikere store negative 
økonomiske konsekvenser»  
Det er forståelig med bekymring, men det er gjennomført mange planprosesser der 
hytter og boliger i har kunnet eksistere side om side. Det er også målsettingen her. 
De negative økonomiske konsekvenser er pr. i dag vanskelig å få øye på. Erfaring 
tilsier at regulering av områder øker eiendomsverdiene. 
c. Johansen er ikke av prinsipp imot en omregulering til boligformål. Veien er å gi 
retningslinjer som forhindrer for høy utnyttelse og alvorlig stedstap, bestemmelser 
som reduserer muligheten for deling av tomter og bestemmelser som holder 
byggevolumene i tråd med småhusbebyggelse.  
Synspunktene noteres.  
 
23. RUTER 
1. Området ved Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen hyttefelt betjenes av buss 
500 som er en høyfrekvent busslinje mellom Drøbak og Oslo bussterminal som gir 
et godt kollektivtilbud til Oslo sentrum. RUTER anbefaler at hele området 
tilrettelegges med gode gangforbindelser ned mot de tre nærliggende 
bussholdeplassene i Nessetveien, (Nesset, Bekk og Bekkstrand) og at det er gode 
overganger over den trafikkerte veien.  
I mulighetsstudien er det tatt høyde for etablering av gangvei fra Bæk tunet til 
gangbrua. Planarbeidet vil ha fokus på gangforbindelser. 
2. Det er en stor utfordring å kollektivbetjene de reisende som skal sørover mot 
Ski ettersom det er for store gangavstander til at buss 520 vil være et godt 
alternativ. For denne gruppen vil ikke kollektivtransport være konkurransedyktig 
med bil. Til orientering. Nærhet til kollektivdekning kan ha betydning for 
lokalisering av boliger. 
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10. KONSEKVENSUTREDNING 
 

10.1  Utredningsnivå og metode 
  Utredningene skal redegjøre for muligheter og konsekvenser som den forestående 
  reguleringen kan gi. Utredningene skal både være en hjelp til å finne gode  
  løsninger, samtidig som de skal belyse konsekvenser for miljø og samfunn.  
  En konsekvensutredning skal beskrive: 

• Dagens situasjon 

• Hvordan planen vil påvirke miljø- og samfunnsforhold i motsetning til 
alternativet med å ikke regulere området. (0- alternativet) 

• Hvilke avbøtende tiltak som kan gjøres 
Definisjon av 0- alternativet står helt sentralt. Normalt defineres dette som dagens 
situasjon fremskrevet et visst antall år fremover uten at det er gjennomført 
spesielle endringer i arealbruk, trafikksystem eller i den blågrønne strukturen. 
Selv om den formelle arealbruken ikke endres gjennom omregulering, er det 
sannsynlig å anta at det vil finne sted en fortsatt endring av arealbruken. 
Erfaringen til nå viser at det er økende bruk av hytter til helårsbolig i strid med 
plan. Det er ikke sannsynlig at det vil bli foretatt ulovlighetsaksjoner fra 
myndighet.  
0- Alternativet defineres i denne planen derfor slik: 
- Dagens situasjon totalt med ca. 50 fritidseiendommer av totalt som benyttes 

som boliger med økende bruk av hytter til bolig.  
- Økning av boligantallet prognoseres til 5 eiendommer i året. 
- I år 2030 vil det da være ca. 110 hytter i området som benyttes til boliger,  
 
Sammenstilling av konsekvenser 
Virkninger knyttet til utredningstema skal sammenstilles og oppsummeres i en 
helhetlig matrise. Det skal benyttes et oppsett som sikrer og synliggjør at 
konsekvenser for de ulike temaene blir vurdert på en mest mulig sammenliknbar 
og objektiv måte. Virkningene av planen som helhet skal beskrives og vurderes.  
 
Avbøtende tiltak 
For uønskede eller negative konsekvenser skal avbøtende tiltak vurderes og 
beskrives. 
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10.2 Utredningstema 

 

 
Tema 

 
Innhold og utredningsmetode 

 
10.2.1 
Arealbruk og utnyttelse 

 
Innhold: 
Bebyggelsesstruktur 
Betydning for omkringliggende arealbruk 
Vurdering av sosial infrastruktur og 
tjenester som skole, barnehage m.m. 

 

Metode: 
Faglige vurderinger kapasitetsbegrensninger 
Barnetråkkregistreringer 

 
10.2.2 
Bokvalitet og bomiljø 

 

Innhold: 

Utredningen skal vise planens innvirkning på bomiljø, nærmiljø 
bokvaliteter og friluftsliv når det gjelder fremming av beboers 
helse, sosial inkludering, universell utforming og estetisk 
utforming. 

 

Metode: 

Beskrive hvordan planen påvirker helse og sosiale forhold 

Sosial konsekvensanalyse (tar utgangspunkt i det sosiale 
perspektivet) 

 
10.2.3 
Landskap, kult urminner,  
kult urmiljø og est etikk 

 

Innhold: 
Vurdering    av landskapet (omgivende terrengprofiler og 
overordnet grønnstruktur) 
Registrering av bevaringsverdige bygninger og kulturmiljø. 
Verdifulle landskapsrom i planområdet og deres sårbarhet for ny 
bebyggelse og anlegg 

 
Metode: 
Temakart som viser bevaringsverdige bygninger og kulturmiljø 
Eventuelle arkeologiske utgravninger. 
Registrering av kulturminner. 
Landskapsanalyse  . 
Snitt og perspektivtegninger med vekt på å vise virkning på 
Kystlandskapet, Bunnefjorden.  
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Tema 

 
Innhold og utredningsmetode 

 
10.2.4 
Biologisk mangfold, 
Vegetasjon, grønnstruktur 
og estetikk 

 
Innhold: 

Konsekvenser skal vurderes med hensyn til 
fremtidig situasjon og utbyggingsprosess 
Undersøke vannkvaliteten til bekkene 

Vannkvaliteten skal utredes med hensyn til forurensning, sett 

i sammenheng med vurderinger knyttet til biologisk mangfold 
Det skal kartlegges hvordan fremtidig tiltak vil påvirke 
livsgrunnlaget for planter og dyr i bekkeløpene 

 

Metode: 
Presenteres i form av temakart, samt et kart som viser 
turveitraseer Kommunens grønnstrukturkart legges til grunn for 
generell faglig vurdering med GISsom presentasjonsverktøy. 
Naturtypekartlegging iht. DN-håndbok 13 
Kartlegging av naturmangfoldet (inkl. viltkartlegging iht. DN-
håndbok 11) 

 
10.2.5 
Klima, energi, miljø og  
bærekraft 

 

Innhold: 

Planens innvirkning på klima.  

Energibruk.  

 

Metode: 

Faglige vurderinger av endring av energibruk for eksisterende 
og ny bebyggelse. 

 

 
10.2.6 
Vann, avløp og 
overvannshåndtering 

Innhold: 

Utredningen skal vise planens innvirkning på det offentlige 
vann- og avløpsnettet. 

Behov for infrastruktur og anlegg knyttet til overvann, 
vannforsyning og avløpsbehandling skal utredes. 

Overvannshåndtering må være tilpasset fremtidig 
nedbørsregime. 

 

Metode: 

Det skal lages en helhetlig plan for vann, overvann og avløp. 

Beskrivelse av hvordan valgte løsninger påvirker dagens vann 
og avløpsnett og sommervann til hytter.  Redegjørelse for 
overvanns påvirkning på bekkefarene i området. Vurdere 
bruk av kommunens overvannshåndteringsnorm. 
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Tema 

 
Innhold og utredningsmetode 

 
10.2.7 
Luftkvalitet og Støy 

 
Innhold: 

Vurdering av luftforurensning fra vegtrafikk. 

Støyvurdering av eksisterende og fremtidig trafikksituasjon. 

Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes  
 

 

Metode: 

Vurdere luftforurensning basert på fremtidig ÅDT -tall 

Støysonekart. 

 
10.2.8 
Lokalklima 

 

Innhold: 

Endrede solforhold som følge av utbygging. 

Endring av luftstrømmer/ kaldluftssoner 

 

Metode: 

Simuleringsverktøy 

 
10.2.9 
Mobilitet, trafikk og 
transport 

 

Innhold: 

Transportsystem: Bilveier, gang og sykkel 

Tilgjengelighet, beredskapshensyn, renovasjon mm og 
universell utforming, kommunale og fylkeskommunale krav 

Parkeringsløsninger 

Trafikksikkerhet 

Metode: 

Registering av eksisterende vei- og sti system 

Mulighetsanalyse for utbedring av veier og nye veier, 
landskapsanalyse 

Trafikkanalyse 

 
10.2.10 
Samfunnsikkerhet 

Innhold: 

Avdekke risiko og sårbarhetsforhold området, 

Flom, ras, ulykker, tilkomst beredskap mm 

 
Metode: 

Risiko og sårbarhetsanalyse 

NGU kart.  Vurdering av NGU kart og eventuelle tiltak/ 
problemstillinger i planområdet  

Vise hvordan ekstremnedbør/ flom påvirker bygninger og 
omgivelser. 
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Tema 

 
Innhold og utredningsmetode 

 
10.2.11 
Barn- og unges 
oppvekstvilkår 

 
Innhold: 

Ivareta barn og unges interesser. 

Sikker skolevei og trygt sosialt miljø. 

Tilstrekkelig areal og tilgjengelighet til lek og aktivitet for ulike 
aldersgrupper, samt møteplasser for barn og unge 
 

Metode: 

Barnetråkksregistrering 

Registrering av lekeområder i bruk, ballplasser m.v. 

 
10.2.12 
Idrett og friluftsliv 

Innhold: 

Tilgang til idrettsanlegg og nærfriluftsområder. 

Nett av turveier, stier, løyper og snarveier. 

Endringer i muligheter for lek, friluftsliv og naturopplevelser. 

Hvilke kvaliteter har leke- og rekreasjonsarealene innenfor 

planområdet. 

Metode: 

Kartanalyser og faglige vurderinger. 

 

 
10.2.13 
Skole- og 
barnehagekapasitet 

Innhold: 

Hvilke skoler og barnehager finns i nærområdet med  

hvilken prognosert kapasitet. Avdekke eventuell behov for 
mer kapasitet. 

 

Metode: 

Innhenting av tallmateriale og vurderinger. 

Beskrivelse 

 
10.2.14 
Universell utforming 

 

Innhold: 

Utrede tilgjengelighet internt i området og til offentlig 
kommunikasjon, tilrettelegging for varierte boliger og 
boligstørrelser. 

 
Metode: 

Verbal beskrivelse 

Diagrammer som synliggjør problemstillingene 
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Tema 

 
Innhold og utredningsmetode 

 
10.2.15 
Berørte grunneiere 

 
Innhold: 

Behov for endrede eiendomsforhold og eventuelle justeringer 
av eiendomsgrenser. 

 

Metode: 

Beskrivelse og kartfesting. 

 
10.2.16 
Gjennomføring av plan. 
Hensyn til miljø 

 
Innhold: 

Kartlegge miljøtema  

 

Metode: 

Utarbeide miljøplan 

 

 
10.2.17 
O- alternativ 
Prognose for tiltakende 
bruk av hytter til boliger 
uten ulovlighets-
oppfølging.  

 

 
Innhold: 

Kartlegge hytte- eiendommer benyttet til boliger og prognose 
for utvikling uten ulovlighetsoppfølging. 

 

Metode 

Folkeregisteret, registrering av barn på skole og barnehage. 

Prognose utvikling: Sannsynlighetsvurdering med egnet 
metode.  

 


