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PROSJEKTPLAN med framdriftsplan 
 

 
Prosjektnavn  
 

 
Områdereguleringsplan for 
frittliggende småhusbebyggelse i Ås 
 

 

Organisering 

- Hvem er oppdragsgiver?  Kommunestyret 

- Hvem er oppdragstaker? Plan, miljø og næring v/ virksomhetsleder for Samfunnsutvikling 

- Hvem er prosjektleder? Greta Løkhaug 
Per E. Øveraas 
 

- Hvem deltar i prosjektgruppa? Tone Marit Stensrud 
Bertha S. Hansen 
 

- Hvor mye tid forventes det at prosjekt-
leder og prosjektmedarbeidere 
nedlegger av arbeidstid? 

Prosjektledere: 35 % 

Hver prosjektmedarbeider: 25 % 

- Hvem er referansepersoner /-gruppe? Ellen Grepperud – oppstarts- og statusmøter 
Arve Bekkevard – oppstarts- og statusmøter 
Kommunens planforum 
Bygg og geodata 
HTM 
Akershus fylkeskommune? 
 
 

Tidsramme for prosjektperioden 

- Planlagt startdato? 15.10.2018 

- Planlagt sluttdato? 15.03.2020 (avhengig av kapasitet på avdelingene) 
(justert 09.05.2019) 

Bakgrunn  

- Hvor er planarbeidet/prosjektet 
forankret? 

Kommunal planstrategi, vedtak i K-styret 24.11.2016 
HTM, vedtak 24.08.2017 
HTM, orientering 11.04.2019/vedtak 23.05.2019 

- Beskriv de viktigste grunnene for at 
planarbeidet/prosjektet skal 
gjennomføres? 

- Forenkle/erstatte eldre reguleringsplaner 

- Enhetlig forvaltning 
- Ivareta eksisterende bokvaliteter (inkl. bygningskvaliteter) 
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Mål 

- Hva vil resultatet av et vellykket 
prosjekt være etter at planarbeidet/ 
prosjektet er avsluttet? 
(Effektmål) 

- En oversiktelig plan med bestemmelser 
- En veileder til bruk for både kommunens innbyggere, 

tiltakshavere og saksbehandlere 

- Hva skal prosjektet levere i 
prosjektperioden? 
(Prosjektmål) 

- Områdereguleringsplan for småhusbebyggelse i Ås, 
inkludert en veileder 

Rammebetingelser og avgrensning  

- Hva må vi lykkes med for at 
prosjektet/planarbeidet skal kunne 
realiseres? 

 

- Tilstrekkelig tid til arbeidet 
- Få vedtatt en områdereguleringsplan, inkludert veileder 

Budsjett 

- Hva er prosjektets/planarbeidets 
totale budsjett? 
 

Egeninnsats 

Framdriftsplan 

- Er det utarbeidet en framdriftsplan for 
prosjektet? 

Se nedenfor 
(justert 09.05.2019) 

 
Forarbeid Oppstart  Fase 1  Fase 2 Fase 3 Produkt 
Fastsette 
prosjektgruppe/ 
Innhente relevant 
kunnskap 

Avklare 
oppgave- 
fordeling. 
 
 

1.gangs 
behandling 
i HTM 

Offentlig ettersyn 
 
 

2.gangs 
behandling 
i HTM 
 

Vedtak i K-styret 
-småhusplan 

oktober/november 
2018 

november 2018 september 2019 oktober/november 
2019 

mars 2020 mars 2020 

 


