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K-13/18 
Grensejustering mellom Ås og Ski - vurdering av områder for 
justering ut fra innbyggernes ønsker 
 
Saksbehandler:  Trine Christensen Saksnr.:  15/02786-51 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 21/18 07.03.2018 
2 Kommunestyret 13/18 21.03.2018 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 07.03.2018: 
Formannskapet ber rådmannen snarest gjennomføre en innbyggerundersøkelse på 
Tandbergløkka der alle innbyggere som har fylt 18 år innen utløpet av 2018 spørres 
om ønsket kommunetilknytning. 

_____ 
 

 
Formannskapets behandling 07.03.2018: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap og FrP: 
Formannskapet ber rådmannen snarest gjennomføre en innbyggerundersøkelse på 
Tandbergløkka der alle innbyggere som har fylt 18 år innen utløpet av 2018 spørres 
om ønsket kommunetilknytning. 
 
Votering: Fellesforslaget fra Ap og FrP ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling 07.03.2018: 
Se øverst i dokumentet. 
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Saksfremlegg: 

 
Saken legges frem uten innstilling fra rådmannen. 
  
Ås, 01.03.2018 
 
Trine Christensen   
Rådmann   
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre  
 
Behandlingsrekkefølge:  
Formannskap, kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Fylkesmannens oppfordring om å vurdere områder for grensejustering med 
utgangspunkt i innbyggernes ønsker 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Ski kommune 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har et enstemmig kommunestyrevedtak om at kommunen skal bestå 
med dagens grenser. Gjennom Fylkesmannens siste henvendelse etter 
innbyggerundersøkelse og høring, bes Ås kommunestyre om å drøfte mulige 
områder en likevel kan enes om. Innbyggere i Østensjø krets stiller seg positive til en 
grensejustering. De andre aktuelle områdene er svært negative. 
 
Fakta i saken: 
I den pågående kommunereformen fattet kommunestyret i Ås et vedtak om å 
fortsette som  egen kommune. Ski og Oppegård kommuner foreslo i sine vedtak en 
grensejustering mot Ås kommune dersom Ås ikke ønsket å inngå i den nye 
kommunen de skal danne. Deres grensejusteringsforslag omfatter store deler av den 
nordlige del av Ås kommune. I Fylkesmannens videre anbefaling til departementet 
ble forslaget redusert til arealet øst for nye E18.  
 
Dette forslaget innebærer mellom 10-15 % reduksjon i areal og antall innbyggere, 
noe som vil redusere Ås kommunes robusthet og splitte befolkningen nord i 
kommunen. Dette vil påvirke tjenestetilbudet til de innbyggerne som tilhører det 
området som ikke foreslås grensejustert. Mange tjenester vil måtte bygges opp igjen 
over tid. 
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Fylkesmennene har fått i oppdrag å utrede de grensejusteringsforlagene som er 
kommet i deres fylker. I Akershus gjelder det kommunene Sørum/Nes og 
Ski/Oppegård/Ås. 
 
Ås kommunestyre har fattet et enstemmig vedtak mot den foreslåtte 
grensejusteringen der Ås kommune skal avgi alt areal øst for E18. 
 
Stortinget fattet i desember et vedtak om at det ikke skal grensejusteres mellom Ås 
og Ski kommuner. Statsråden har bedt Fylkesmannen om å fortsette utredningen for 
å finne ut om det kan være områder kommunene kan bli enige om å grensejustere. 
 
Fylkesmannen har gjennomført et folkemøte, hatt en innbyggerundersøkelse i de 
aktuelle grunnkretsene og tilrettelagt for en innbyggerhøring som fortsatt pågår.   
 
Fylkesmannen har sendt et brev med oppfordring til Ås kommune om å vurdere 
områder for grensejustering med utgangspunkt i innbyggernes ønsker. I 
henvendelsen til Ås kommune bes kommunestyret peke på hvilke områder det kan 
være grunnlag for enighet om hensiktsmessige justeringer av kommunegrensen som 
tar hensyn til innbyggernes ønsker og interesser. 
 
Store deler av innbyggerne i berørte områder deler kommunestyrets syn på at hele 
kommunen skal fortsette som tidligere. Den pågående innbyggerhøringen 
understøtter også det synspunkt at Ås kommune skal ikke deles.  
 
Det eneste unntaket er Østensjø krets det blant annet Tandbergløkka inngår. Der vil 
59 % av de spurte tilhøre Nordre Follo kommune. 
 
En overvekt av innbyggerne på Tandbergløkka har i mange år ønsket å tilhøre Ski 
kommune. Dette har tidligere vært formidlet kommunen både via enkeltpersoner og 
via det lokale Velet. Det er en realitet at det alltid vil være en usikkerhet knyttet til 
kjøp av skoleplasser i annen kommune ut fra kommunens kapasitet. Det samme med 
plass i barnehager – kommunale barnehageplasser tilbys i Ås og eventuelle private 
plasser i Ski. Den enkelte kommune prioriterer først egne barn.   
 
Dersom kommunen ønsker ytterligere dialog med innbyggerne på Tandbergløkka, 
kan denne, ifølge inndelingsloven, skje gjennom møter med innbyggerne.   
 
Det har tidligere vært gjennomført møter mellom ordførere og rådmenn i Ski og Ås, 
men en har ikke kommet til enighet om det økonomiske bildet fortrinnsvis rundt Ås 
kommunens investering i infrastruktur og hva som gjenstår til nedbetaling som må 
overføres til Ski kommune. Årene har gått og nedbetalingen fortsatt. En eventuell 
omkopling av vann og avløp er uproblematisk. Rådmannen vurderer det slik at den 
resterende summen bør kommunene kunne enes om dersom ønsket om areal og 
innbyggertilfang er tilstede i Ski kommune. Fylkesmannen har sagt seg villig til å 
bistå i videre drøftinger om eventuelle grensejusteringer.  
 
Vurdering: 
Kommunestyret har fattet et enstemmig vedtak om å beholde kommunen som den 
er. Det er imidlertid et signal fra mer enn halvparten av de spurte berørte 
innbyggerne over 18 år, i en liten del av kommunen, at de ønsker noe annet. 
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Kommunen skal ivareta sine innbyggere på en god måte. Nå foregår det en prosess 
rundt grensejustering der disse innbyggerne nok en gang gir et signal. Dette kan 
imøtekommes ved å gå i drøftinger med Ski kommune med mål om å bli enige om å 
overføre Tandbergløkka til Ski kommune. Det vil kunne gi en mer forutsigbar hverdag 
for innbyggerne på Tandbergløkka. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det må avklares i de videre drøftingene.  
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Følgende forlag til vedtak kan være aktuelle: 
 

1. Kommunestyret gir ordfører i oppdrag å gå i dialog med Ski kommune med 
hensikt å overføre Tandbergløkka til Ski kommune. Fylkesmannen bistår i 
drøftingene.  

 

2. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak om at Ås kommune fortsetter som i 
dag. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Med utgangspunkt i resultatene fra høringer i denne grensejusteringsprosessen, 
fylkesmannens oppfordring til å ta hensyn til innbyggernes ønsker samt tidligere 
ytrede ønsker fra innbyggerne på Tandbergløkka, vurderer rådmannen at grunnlaget 
for at kommunen kan gå i dialog med innbyggerne på Tandbergløkka og Ski 
kommune er tilstede.  
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K-14/18 
Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - 
Søknad om dispensasjon 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/00189-29 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 13/18 01.03.2018 
2 Formannskapet 17/18 07.03.2018 
3 Kommunestyret 14/18 21.03.2018 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 07.03.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Ås kommune søknad om 
dispensasjon fra Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027.  
 

Det foreligger ikke en klar overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon som må 
veie klart tyngre enn ulempene. 
 

_____ 
 
  
 
Formannskapets behandling 07.03.2018: 
Notat med svar på ordførerens spørsmål vedrørende helikopterlandingsplass ble 
sendt på e-post og publisert 26.02.2018, jf. 17/00189-32.  
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet forslag tilsvarende formannskapets vedtak i F-sak 
59/18, 11.10.2017:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Ås kommune søknad om 
dispensasjon fra Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027.  
 

Det foreligger ikke en klar overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon som må 
veie klart tyngre enn ulempene. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til Ap’s forslag: 
Formannskapet ber Luftfartsverket vurdere om helikoptervirksomheten innenfor 
dagens rammer er konsesjonspliktig. 
 
 
Votering: 
Ap’s forslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot HTM’s innstilling. 
SV’s tilleggsforslag ble nedstemt 7-2 (MDG, SV). 
 
Formannskapets innstilling 07.03.2018: 
Se øverst i dokumentet. 
 
 

_____ 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
Notat med svar på ordførerens spørsmål vedrørende helikopterlandingsplass ble 
sendt på e-post 26.02.2018 og publisert på hjemmesiden og nettbrett, jf.17/00189-
32. 
 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet forslag om rådmannens innstilling sammen med 
følgende vilkår for konsesjonen: 
1.  Maks bevegelser: 24 per 14 dager, maks 16 per 7 dager (fordi oppdrag 
      kan hope seg opp ved dårlig vær). 
2. Åpningstid: 07.00-19.00, maks 2 bevegelser mellom kl. 19.00-23.00 
3. Lørdager: maks 4 bevegelser per lørdag/maks 8 per måned 
4. Det tillates ikke forlystelsesflyging fra Holstad (såkalt «A-A-flyging»). 
5. Søndager er stengt. Må ha muligheter for utrykning for reparasjon av 

mobil/radiosendere/brannslukking etc. (anslag 2 bevegelser per 8 søndager 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med H’s tillegg ble tiltrådt 6-3 (SP, V, SV).  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig 
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til 
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd: 
1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. 
2. Ås kommune forutsetter å bli trukket med i utformingen av konsesjonsvilkårene. 
3. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover dagens nivå.  
4. Maks antall bevegelser: 24 bevegelser pr 14 dager og maks 16 bevegelser pr 7 

dager. 
5. Åpningstid: 0700-1900, og maks 2 bevegelser pr uke mellom kl. 1900-2300. 
6. Lørdager: maks 4 bevegelser pr lørdag og maks 8 bevegelser pr måned. 
7. Søndager stengt. Det tillates likevel utrykning for reparasjon av   

mobil/radiosendere/brannslukking etc. (anslag 2 bevegelser pr 8 søndager). 
8. Det tillates ikke forlystelsesflyging («A-A-flyging») fra Holstad 
 
 
 

_____ 
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Saksfremlegg: 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig 
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til 
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1. 
 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd: 
1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. 
2. Ås kommune forutsetter å bli trukket med i utformingen av konsesjonsvilkårene. 
3. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover dagens nivå.  
 
Ås, 09.02.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og Utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 1. gang        24.08.2017 
Formannskapet 1. gang      30.08.2017 
Kommunestyret 1. gang      25.10.2017 
HTM 2. gang        01.03.2018 
Formannskapet 2. gang      07.03.2018 
Kommunestyret 2. gang      21.03.2018 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon 
2. Situasjonsplan C  
3. Situasjonsplan C 2500  
4. Dagens_situasjon_Haugerud_Vestre 
5. Regulert_situasjon_Haugerud_Vestre 
6. Informasjonsnotat Nor Aviation i ÅS 
7. Støyrapport Sintef, datert 23.02.2017 
8. Nabomerknad, Annie og Halvard Aasen 
9. Nabomerknad, Tronsmo 
10. Nabomerknad Slørstad, Dale, Moe, Storaunet 
11. Forslagsstillers kommentarer til nabomerknader 
12. Merknad etter høringsfrist, Indcon 
13. Merknad etter høringsfrist, Lilleby Kvarme 
14. Brev fra forslagsstiller med forslag til konsesjonsvilkår, datert 03.11.2017 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 24.11.2017 
Mail fra Statens vegvesen, datert 20.12.2017 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan 
for Ås kommune 2015 – 2027. Formålet med dispensasjonen er å etablere en 
godkjent landingsplass for helikopter på tomten gnr/bnr 60/1. 
 
Søker er Arkitekthuset Knut H. Knudtsen, på vegne av Helge Thirud som er 
tiltakshaver. 
 
Fakta i saken: 
Arealet er i dag uregulert og er i kommuneplanens arealdel disponert til landbruks-, 
natur-, og friluftsområde (LNF), underformål A. Formålet tillater kun at det oppføres 
nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag. Helikopterdrift inngår ikke i gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet, og tiltaket fordrer således dispensasjon fra kommuneplanen. 
 
Tiltakshaver har i dag en landingsplass på eiendommen og har drevet med 
helikopterdrift i en skala som ikke krever konsesjon. Han ønsker nå å formalisere 
driften og vil søke om konsesjon for om lag 12 bevegelser per uke (én tur med letting 
og landing telles som to bevegelser). Landingsplassen ønskes i tillegg flyttet til et 
område noe øst for dagens landingsplass, som vist på vedlagte illustrasjon. Før 
Luftfartstilsynet kan innvilge konsesjon, må det aktuelle området reguleres til 
«landingsplass for helikopter», eller det må foreligge dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanen. 
 
En vedtatt dispensasjon betyr ikke at landingsplassen er godkjent av luftfartstilsynet, 
men er en forutsetning for konsesjonsbehandling. I henhold til Forskrift om konsesjon 
for landingsplasser skal konsesjonssøknad inneholde en utredning av miljømessige 
konsekvenser, risiko- og sårbarhetsanalyse, samt støyutredning, og søknaden skal 
sendes på høring, bl.a. til kommunen. Prosessen kan føre frem til godkjenning, 
eventuelt med vilkår og begrensninger. Konsesjon gis vanligvis for 10 år av gangen. 
 
Selskapet som i dag opererer fra landingsplassen, og som planlegger å operere fra 
plassen i fremtiden, er Nor Aviation. Selskapet tilbyr tjenester til kunder som bl.a. 
forsvaret/forsvarets forskningssenter (FFI), energiprodusenter/kraftselskaper, 
telekomselskaper, film og foto, entreprenører, utbygging av nødnett for 
redningsetaten og bistand ved brann og redning. NorAviation har nylig stiftet et 
selskap som utvikler robotikk for utbedringsoppdrag på høyspentlinjer, og som vil ha 
sin utviklingsbase i Ås, med tilknytning til campus Ås. Selskapet er avhengig av en 
helikopterlandingsplass med konsesjon. 
 
Søknaden er hovedsakelig begrunnet med at tiltakshaver og helikopterselskapet 
ønsker å drive landingsplassen på Holstad som en operativ hovedbase, med 
godkjenning fra luftfartstilsynet. Dette vil blant annet gjøre det mulig å flytte 
selskapets hovedadministrasjon fra Skien til Holstad.  
 
Forslagsstiller argumenter for at området er godt egnet for en helikopterbase, 
ettersom det i dag er en del av et etablert gårdstun, og ikke berører dyrket mark eller 
friluftsområder. Det argumenteres videre med at landingsplassen vil bli liggende rett 
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over tunnelåpning til ny E18, og at inn-/ og utflyvning stort sett vil skje i støysonen til 
E18. 
 
Vilkår for konsesjon 
Dagens landingsplass har om lag 12 bevegelser per uke, et nivå som ikke krever 
konsesjon. I opprinnelig dispensasjonssøknad ønsket tiltakshaver å utvide driften, og 
søke konsesjon for 25 – 30 bevegelser per uke (én bevegelse er enten letting eller 
landing). I ettertid har tiltakshaver presisert at det også er ønskelig å søke konsesjon 
for et antall flybevegelser som ikke går utover dagens nivå. Hensikten med 
konsesjonsbehandling er å kunne opprette en godkjent hovedbase for 
helikoptertrafikk. Tiltakshaver har i brev datert 03.11.2017 (vedlegg 14), foreslått at 
det settes følgende vilkår for en konsesjon: 
 

- Maks bevegelser: 24 per 14 dager, maks 16 (14?) per 7 dager (fordi oppdrag 
kan hope seg opp ved dårlig vær). 

- Åpningstid: 07.00-19.00, maks 2 bevegelser mellom kl. 19.00-23.00 
- Lørdager: maks 4 bevegelser per lørdag/maks 8 per måned 
- Det tillates ikke forlystelsesflyging fra Holstad (såkalt «A-A-flyging»). 
- Søndager er stengt. Må ha muligheter for utrykning for reparasjon av 

mobil/radiosendere/brannslukking etc. (anslag 2 bevegelser per 8 søndager). 
 
Tidligere behandling av saken 
Saken er tidligere behandlet i HTM 24.08.2017, formannskapet 30.08.2017 og 
kommunestyret 25.10.2017. Det ble gjort følgende vedtak: 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 28.09.2017:  
1. Det gis midlertidig dispensasjon for landingsplass jamfør søknaden. 
Dispensasjonene gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. HTM finner en 
større sikkerhet for de aktuelle selskapers samfunnsnyttige virksomhet og en større 
mulighet for Ås kommune til, via en konsesjonsbehandling, å regulere trafikken som 
klare fordeler. Dette satt opp mot en belastning for naboskapet, som vil være på 
tilsvarende nivå som i dag.  
2. Ås kommune forutsetter å bli trukket med i utformingen av konsesjonsvilkårene.  
3. Ås kommune vil ikke akseptere noen økning av antallet flybevegelser utover omlag 
dagens nivå.  
4. HTM viser til saksfremstillingen og mener at hensynet bak LNF-A-formålet i 
kommuneplanen ikke vil bli vesentlig tilsidesatt.  
 
Formannskapets vedtak 11.10.2017 – mindretallsanket til kommunestyret av 
FrP og H:  
Med hjemmel i plan-  og bygningsloven (pbl.) § 19 - 2 avslår Ås kommune søknad 
om dispensasjon fra Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027.  
 
Det foreligger ikke en klar overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon som må 
veie klart tyngre enn ulempene. 
 
Kommunestyrets vedtak 25.10.2017:  
Saken utsettes. Det har kommet nye saksopplysninger. Saken behandles på nytt i  
hovedutvalg for teknikk og miljø og formannskapet, før endelig vedtak i 
kommunestyret. 
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Uttalelser 
Søknaden ble sendt på høring til berørte naboer i perioden 04.01.2017 - 19.01.2017. 
Det ble mottatt tre merknader innen høringsfristen. Naboene som har uttalt seg er 
negative til tiltaket, og påpeker at de til tider opplever dagens helikopterdrift som 
plagsom. De mener at en dispensasjon for flere flyvninger vil føre til store ulemper for 
naboene, i form av forringet livskvalitet og bomiljø, og redusert eiendomsverdi. De 
frykter også økt trafikk på boligveien inn til deres boligområde. 
 
Forslagsstiller har svart på nabomerknadene i eget brev, vedlagt saken. Det nevnes 
at tiltakshaver vil strekke seg langt for å bedre forholdene for naboer, og samarbeide 
om støyskjerming av eiendommene. 
 
Under behandling av saken ble ytterligere tre merknader sendt direkte til utvalgets 
medlemmer. Det ble av kommunestyret vurdert at disse merknadene utgjorde nye 
opplysninger i saken, som krevde at saken må behandles på nytt. Merknadene er 
kort oppsummert under. 
 
Lilleby/Kvarme, Slørstadveien 183  
De er naboer til eiendommen og mener at landingsplassen vil påføre naboene 
betydelige ulemper i form av støy. De reagerer på påstanden om at helikopterstøyen 
vil drukne i støyen fra ny E18, og viser til at boliger som blir påvirket av flere 
støykilder opplever redusert bokvalitet. 
 
Videre mener de at tillatelse til landingsplass ikke kan gis ved dispensasjon, men bør 
reguleres og konsekvensutredes.  
 
De mener at dagens drift ikke er i tråd med det som tillates for landingsplass uten 
konsesjon (naturlig landingsplass). Blant annet påpeker de at plassen er asfaltert, at 
det er gjort tiltak på driftsbygningen, og at det til tider har vært større aktivitet enn det 
som er tillatt.  
 
Indcon 
Selskapet utvikler teknologi innenfor robotikk knyttet til luftfart, og har nylig inngått et 
samarbeid med Nor Aviation. De er avhengig av landingsplass med konsesjon for å 
kunne utvikle sine produkter. For selskapet vil et avslag på dispensasjonssøknaden 
bety at selskapet må flytte ut av distriktet.  
 
Per-Arne Bjerklund, Haugerudveien 80 
Han mener det ble brukt et spesielt støysvakt helikopter under HTMs befaring på 
Haugerud 28.09.2017. Han mener også det er begått en saksbehandlingsfeil under 
varsling, da han aldri mottok nabovarsel. 
  
Tiltakshavers kommentarer til sent innkomne uttalelser 
Tiltakshaver har svart på merknadene over i brev datert 03.11.2017. Han påpeker at 
endringer på driftsbygningen er godkjent av kommunen. Tiltakshaver vedgår at det til 
tider kan ha vært større aktivitet enn 12 bevegelser per uke, og foreslår 
konsesjonsvilkår for å regulere flybevegelsene strengere. 
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Under formannskapets behandling av saken ble det sådd tvil om Steinerskolen var 
blitt nabovarslet. Bekreftelse på nabovarsel er vedlagt brevet. 
 
Til påstanden om spesielt støysvakt helikopter, skriver tiltakshaver at det til befaring 
var leid inn et helikopter i mellomklassen for støynivå. 
 
Eiendommen Haugerudveien 80 ble varslet, men eiendommen var under salg like 
etter, og ny eier har derfor ikke blitt opplyst om saken. 
 
Høring 07.11.2017 – 05.12.2017 
I forbindelse med ny behandling ble saken oversendt offentlige myndigheter for 
uttalelse, og det ble mottatt uttalelser fra Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus.  
 
Fylkesmannen hadde ingen merknader til dispensasjonssøknaden. Statens 
vegvesen har i mail datert 20.12.2017 bekreftet at de ikke vil motsette seg at det gis 
dispensasjon fra kommuneplanen, dersom kommunen kommer til en slik beslutning. 
 
Vurdering: 
Dispensasjon 
I rådmannens innstilling til Formannskapet 11.10.2017 ble det anbefalt at søknaden 
avslås med hjemmel i dispensasjonsregelen i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 
andre ledd som sier følgende: 
 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.» 
 
Hensynet bak LNF-A-formålet i kommuneplanen er først og fremst å forhindre at 
verdifulle landbruks- og skogsarealer nedbygges, samt forhindre en «bit for bit 
utbygging» i mindre sentrale områder av kommunen. Rådmannen vurderte at 
hensynet bak arealformålet ikke vil bli tilsidesatt i denne saken. Landingsplassen vil 
bli liggende i et etablert gårdstun, og vil ikke berøre områder som i dag er dyrket 
mark eller friluftsområder. Landbrukskontoret påpekte at arealet ikke er registrert som 
dyrket eller dyrkbar jord, og at bruk av arealet til helikopterlandingsplass dermed ikke 
vil medføre omdisponering etter jordloven. Eventuell bruk av eiendommens 
landbruksbygninger til helikoptervirksomheten vil kreve tillatelse til bruksendring.  
 
I henhold til pbl. § 19-2 må det også foreligge en klar overvekt av fordeler for at 
dispensasjon skal kunne innvilges. 
 
Ved første behandling av saken vurderte rådmannen at fordelene ikke var klart større 
enn ulempene. Det ble vurdert at en utvidelse av helikopterdriften ville utgjøre en 
betydelig ulempe for naboene i form av økt støy. Rådmannen mente det var grunn til 
å anta at støy fra helikoptertrafikk kan oppleves som en dobbelt belastning for 
naboene som allerede berøres av trafikkstøy fra E18. 
 
Rådmannen anerkjente imidlertid at store deler av helikopterdriften på dagens 
landingsplass består av samfunnsnyttige oppdrag som det i utgangspunktet er 
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ønskelig å tilrettelegge for. Rådmannen anbefalte derfor at en alternativ lokalisering 
av landingsplass vurderes ved neste kommuneplanrullering.  
 
Under behandling i HTM 28.09.2017 ble det kjent at tiltakshaver ønsker å gå videre 
med konsesjonssøknaden, selv om det ikke skulle tillates et høyere antall 
flybevegelser enn dagens nivå. Tiltakshaver har gjort rede for Nor Aviations forslag til 
konsesjonsvilkår i brev datert 03.11.2017, der det presiseres at det maks skal være 
24 flybevegelser per 14 dager. Forskriften tillater 12 flybevegelser per uke uten 
konsesjon. 
 
Ettersom det ikke lenger er snakk om økt aktivitet på landingsplassen, vurderer 
rådmannen at en innvilget dispensasjon ikke kan regnes som en betydelig ulempe for 
naboene. Det anses som en fordel at driften formaliseres og reguleres gjennom 
konsesjonsvilkår, noe som vil gi større forutsigbarhet for alle berørte parter, og større 
mulighet for kommunen til å regulere trafikken. 
 
På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at det innvilges dispensasjon, med vilkår 
som vedtatt i HTMs innstilling av 28.09.2017. Det anbefales at dispensasjonen gis 
fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. Det forutsettes videre at kommunen 
trekkes med i utformingen av konsesjonsvilkårene, og at antall flybevegelser ikke 
øker fra omlag dagens nivå. Rådmannen anser Nor Aviations forslag til 
konsesjonsvilkår som et godt utgangspunkt for videre behandling. 
 
Konklusjon: 
Dispensasjonssøknaden er vurdert etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2. 
 
Rådmannen mener at hensynet bak LNF-A-formålet i kommuneplanen ikke vil bli 
vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon innvilges i denne saken. Det vurderes som 
en fordel at det kan settes klare rammer for virksomheten gjennom en 
konsesjonssøknad, mens ulempene for naboene vil være på tilsvarende nivå som i 
dag. 
 
Rådmannen mener derfor at søknad om dispensasjon fra LNF A-formålet bør 
innvilges med hjemmel i pbl. § 19-2. Det forutsettes at antallet flybevegelser ikke 
øker utover om lag dagens nivå. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp. 
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K-15/18 
Intensjonsavtale Ås kommune vs DNT Oslo og Omegn - Breivoll 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  17/01623-11 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 20/18 01.03.2018 
2 Formannskapet 19/18 07.03.2018 
3 Kommunestyret 15/18 21.03.2018 
 
 
 
Formannskapets innstilling 07.03.2018: 
1. Fremlagte intensjonsavtale mellom DNT Oslo og Omegn og Ås kommune 

vedrørende utvikling, drift og vedlikehold av Breivoll vedtas. 
2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en endelig leieavtale i tråd med 

føringene i intensjonsavtalen som legges fram for politisk behandling. 
3. Leieavtalen signeres av ordfører. 
 

_____ 
  
 
Formannskapets behandling 07.03.2018: 
 
Votering: HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 07.03.2018: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
  
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
Joar Solberg (Ap) fremmet forslag om tillegg i punkt 2. 
Avtalen legges frem for politisk behandling. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Ap’s tillegg i punkt 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
1. Fremlagte intensjonsavtale mellom DNT Oslo og Omegn og Ås kommune 

vedrørende utvikling, drift og vedlikehold av Breivoll vedtas. 
2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en endelig leieavtale i tråd med 

føringene i intensjonsavtalen. Avtalen legges fram for politisk behandling 
3. Leieavtalen signeres av ordfører. 
 

_____ 
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Saksfremlegg: 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Fremlagte intensjonsavtale mellom DNT Oslo og Omegn og Ås kommune 

vedrørende utvikling, drift og vedlikehold av Breivoll vedtas. 
2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en endelig leieavtale i tråd med 

føringene i intensjonsavtalen. 
3. Leieavtalen signeres av ordfører. 
 
 
Ås, 09.02.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Intensjonsavtale Breivoll 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
DNT Oslo og Omegn  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har i tråd med føringene i K-Sak 2/17 forhandlet med DNT Oslo og 
Omegn (DNT) om en intensjonsavtale for utvikling, drift og vedlikehold av Breivoll. 
Forslag til intensjonsavtale er godkjent av DNT sitt styre 31/1-18.  
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak den 1/2-17 (K-Sak 2/17): 

 
 
Vedtakets pkt. 2 er utført.  
 
Rådmannen har i gjennom 2017 forhandlet med DNT om en intensjonsavtale. Et 
kritisk punkt for DNT er muligheten til å finansiere de investeringene som må 
gjennomføres for at de kan etablere en økonomisk bærekraftig driftsform. Dette 
inkluderer bl.a. følgende: 
 

 nytt sovehus  
 restaurering av eksisterende hus 
 nytt storkjøkken 
 inventar og utstyr 
 kajakk- og utstyrslager. 

 
Samlet beregnet til i overkant av 20 mill.kr. DNT er avhengig av ekstern finansiering 
da de ikke har tilgjengelig egenkapital som kan benyttes. En forutsetning for tilsagn 
fra eksterne bidragsytere er at det foreligger en intensjonsavtale med kommunen. 
 
DNT fyller 150 år i år og i den forbindelse har de en rekke større arrangementer. 
Dette medfører at de ikke har kapasitet til å starte opp aktiviteter på Breivoll før i 
løpet av 2019. Det anbefales nedsatt en prosjektgruppe med representanter fra DNT 
og Ås kommune som skal starte arbeidet med å detaljere og forberede underlaget for 
driftsoppstart i 2019. 
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Vurdering: 
Forslag til intensjonsavtale er, etter rådmannens syn, en god start for å tilfredsstille 
kommunestyrets ønske om at Breivoll i fremtiden skal driftes på en måte som i størst 
mulig grad tilrettelegger for allmennheten.   
 
DNT ønsker å legge til rette for et allsidig friluftstilbud på Breivoll og er i tillegg en 
viktig bidragsyter til inkludering og tilrettelagt opplæring. 
 
DNT ser et betydelig potensiale i Breivoll som friluftsenter med regionalt perspektiv. 
Beliggenheten og områdets muligheter passer godt inn DNT sine aktiviteter og 
fremtidige planer for Oslo området og ikke minst, deres satsning på kajakk og sjøliv. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
DNT er avhengig av at det gjennomføres investeringer på Breivoll for å sikre en 
driftsform som går økonomisk i balanse. De har en rekke eksterne finansieringskilder, 
men en fellesnevner for de fleste er at de ikke ønsker å bære dette prosjektet alene. 
DNT ser det derfor som avgjørende at kommunen bidrar med startkapital for å løse ut 
annen ekstern kapital (gaver). 
 
Rådmannen har i forhandlingene presisert kommunestyrets punkt 5 i vedtaket fra 
1/2-17. Det er dermed ikke aktuelt med ren investeringsstøtte til prosjektet. Imidlertid 
ser rådmannen at det kan være vanskelig å få en aktør som DNT til å skape den 
aktiviteten kommunen ønsker på Breivoll uten noen form for bidrag. Rådmannen 
anbefaler derfor at det kan innvilges et lån på inntil kr 6 mill. Det stilles ikke krav om 
sikkerhet for lånet, men det forutsettes at lånet kun skal benyttes til 
investeringsformål på Breivoll. Kommunen blir stående som eier av byggene og 
således er investerte verdier sikret i kommunens egen eiendom.   
 
Lånet skal betales ned, med kommunens gunstige rentevilkår, innen de rammer og 
muligheter som ligger innenfor driftsinntektene på stedet. Dette forutsetter at 
kommunen har fritt innsyn i regnskapene for stedet og selv har anledning til å påvirke 
når det er økonomisk forsvarlig for driften å starte nedbetalingen. 
 
Det foreligger en risiko for at driftsinntektene i perioder ikke vil være tilstrekkelig til å 
dekke renter og avdrag. Kommunen må da mellomfinansiere dette. Rentene vil 
imidlertid akkumuleres og ligge som en heftelse på driftsselskapet. 
 
Avtalen har som utgangspunkt at hver av partene dekker egne kostnader med 
planlegging og tilrettelegging for ønsket utvikling på Breivoll. For kommunens del 
medfører dette i første rekke personelltimer. Det vil imidlertid påløpe gebyrer for 
ordinær saksbehandling etter plan og bygningsloven. Dette ligger innenfor 
kommunens selvkostområde og kommunen har ikke anledning til å ettergi dette. 
Tilsvarende beløp må derfor legges inn i budsjettet som en del av kommunens 
investering på Breivoll. 
 
Økonomiske konsekvenser vil bli innarbeidet i kommunens ordinære 
budsjettprosesser og underlagt endelig politisk godkjenning. 
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Miljømessige konsekvenser: 
Fullføres intensjonsavtalen vil dette kunne skape et regionalt friluftsenter med en 
rekke positive miljøkonsekvenser både for området og områdets innbyggere. DNT sin 
virksomhet er tuftet på friluftsliv, aktivitet og respekt for naturen.  
 
Alternativer: 
Dersom kommunestyret ikke ønsker å gå videre med intensjonsavtalen med DNT er 
det et alternativ å oppta forhandlinger med Brunstad Kristelige Menighet om en ny 
leieperiode. 
 
Rådmannen ser ikke at det foreligger anledning, innenfor dagens økonomiske 
situasjon, til selv å overta drifts- og vedlikeholdsansvaret for Breivoll. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at den fremforhandlede intensjonsavtalen vedtas og at det 
arbeides videre med DNT for å realisere Breivoll som et regionalt inkluderende 
senter for friluftsliv og aktiviteter. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-16/18 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/01606-14 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 3/18 25.01.2018 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 10/18 01.03.2018 
3 Kommunestyret 16/18 21.03.2018 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
1. Det utarbeides en teknisk utredning for følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 

Første prioritet:   
a) Gateutforming på fv. 152 mellom Skoleveien og idrettsveien, med 

grøntrabatter/beplantning og vurdering av løsninger for sykkel og gange. I 
tillegg tre nye kryssløsninger:  

 Utbedring av krysset mellom Langbakken og fv. 152.  
 Utbedring av krysset mellom Hogstvetveien og fv. 152.  
 Utbedring av krysset mellom Lyngveien og fv. 152.  

b) Trafikkomlegging Brekkeveien/Hogstvedveien med ny kryssing av 
jernbanen, evt lenger sør enn vist på tegningene for å utnytte høydene i 
terrenget dersom bro er en bedre løsning enn undergang. 

c) Justert trasé for Brekkeveien  
d) Hovedtrasé for syklende langs Brekkeveien.  
e) Hovedtrasé for syklende fra Kajaveien/Lyngveien til 

Langbakken/Idrettsveien,  
via ny kryssing av jernbanen i nord.  

f) Moerveien/Raveien som fotgjengerprioritert sentrumsgate  
g) Utredning av kollektivterminal ved området mellom jernbanen, fv 152 og Ås 

videregående skole.  
h) Atkomst fra vest til Moer.  

 

Andre prioritet:  
i) Hovedtraseer for syklende og gående: Høgskoleveien og Ekornveien.  

j) Skoleveien som sentrumsgate med prioritering av syklende og gående  
 
2) Det avsettes byggegrenser i områdeplanen som gir tilstrekkelig areal til at        

følgende tiltak kan opparbeides senere, dersom det blir ønskelig:  
a. Utvidelse av eksisterende gangundergang og evt. integrasjon med nytt    

kollektivknutepunt 
b. Forlengelse av Rådhusplassen frem til utvidet undergang under jernbanen.  

 

3) Tiltak som i følge teknisk utredning er teknisk og økonomisk gjennomførbare  
innarbeides i forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  

 

4) Mål og egenskaper som vedtatt i HTM 24. august, sak 51/17, legges til grunn for 
arbeidet med områdereguleringsplanen.  

 

5) Det bør legges til rette for innfartsparkering, samt gode muligheter for parkering i 
utkanten av sentrumskjernen. 

 
_____ 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
Punkt 1 - Første prioritet: 
HTM diskuterte seg frem til at krysset fv152 x Lyngveien må vurderes på samme 
måte som kryssene fv 152 x Langbakken og fv 152 x Hogstvedtveien 
 
Trine Hvoslef-Eide(V) foreslo å endre i punkt 1b): 
Trafikkomlegging Brekkeveien/Hogstvedveien med ny kryssing av jernbanen, evt 
lenger sør en vist på tegningene for å utnytte høydene i terrenget dersom bro er en 
bedre løsning enn undergang: 
Felles forslag om å fjerne «over Moerjordet» i punkt c)  
Resten av punktene d-h  
Jan Ove Rikheim(H) fremmet følgende forslag: 
 Ny vei fra boligene i Raveien med direkte adkomst til Brekkeveien for å minske 

bilkjøring i sentrumsgatene. 
 Det bør legges til rette for innfartsparkering, samt gode muligheter for parkering i 

utkanten av sentrumskjernen . 
 
Votering: 
Innstillingens pkt 1 til 4 med felles forslag til endringer ble enstemmig tiltrådt. 
Venstres forslag til endring i pkt 1b ble enstemmig tiltrådt 
H’s forslag om ny vei fra Raveien til Brekkeveien falt med 2-7 (2H) 
H’s forslag om innfartsparkering ble tiltrådt 8-1(SV) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.01.2018: 
Kjetil Barfelt(FrP) forslag/merknader:    
1. Adkomst fra fv 152 vestfra mot Moer løses/utredes.   
 
Odd Rønningen(Sp) forslag/merknader: 
 Det utarbeides en teknisk/økonomisk utredning for følgende tiltak i prioritert    
rekkefølge: 
1. Utforming av fv. 152 fra vei til gate mellom Skoleveien og Idrettsveien, inkludert 

utvidelse med gjennomgangssykkelvei og kollektivfelt, samt tre nye 
kryssløsninger:  

2. Utbedring av krysset mellom Langbakken og fv. 152.  
3. Utbedring av krysset mellom Hogstvetveien og fv. 152.  
4. Trafikkomlegging fra Brekkeveien til Hogstvetveien, inkludert stenging av    

Brekkeveien og ny kryssing av jernbanen for bil, fotgjengere og syklister sør for 
sentrum.  

5. Justert trasé for Brekkeveien over Moerjordet.  
6. Hovedtrasé for syklende langs Brekkeveien.  
7. Hovedtrasé for syklende fra Kajaveien/Lyngveien til Langbakken/Idrettsveien, via 

ny kryssing  av jernbanen i nord.  
8. Moerveien/Raveien som fotgjengerprioritert sentrumsgate  
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Andre prioritet:  
1. Hovedtraseer for syklende og gående: Høgskoleveien og Ekornveien. 
     Skoleveien som sentrumsgate med prioritering av syklende og gående  
2. Det avsettes byggegrenser i områdeplanen som gir tilstrekkelig areal til at 

følgende tiltak kan opparbeides senere, dersom det blir ønskelig:  
 Utvidelse av eksisterende undergang og evt. integrasjon med nytt                           
kollektivknutepunkt.  

           Forlengelse av Rådhusplassen frem til utvidet undergang under jernbanen.  
3. Teknisk/økonomisk utredning legges til grunn for arbeidet med 

områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
4. Mål og egenskaper som vedtatt i HTM 24. august, sak 51/17, legges til grunn for 

arbeidet med områdereguleringsplanen. 
 
Håvard Steinsholt(SV) forslag/merknader: 
Alternativ til Rådmannens innstilling punktene 1,2, og 3 
Det utarbeides en utredning med hensyn på tekniske forhold, kostnader, 
kostnadsfordeling og planfaglige forhold med sikte på å avklare i følgende tiltak: 
1a. Utvidelse av fv 152 med kollektivfelt. 
1b. Utvidet undergang med jernbane for fv. 152 
1c: Senking av Raveien og nytt kryss mellom Raveien og fv.152.  
1d: Ny vei med kryssing av jernbanen fra Brekkeveien til Hogstvetveien. 
1e: Utvidelse av eksisterende gangundergang for også buss. 
2: Planen og øvrige tiltak justeres i forhold til resultatet av denne utredingen. 
3: Tiltak som følger av dette innarbeides i forslag til omreguleringsplan for Ås  
sentralområde. 
 
H og Ap fremmet følgende forslag: 
1. Saken utsettes. Saken skal behandles en gang til før HTM avgir innstilling 

til kommunestyret.  
2. Før neste behandling skal administrasjonen avholde ett dialogmøte med HTM og 

formannskapet. 
3. Partienes merknader/forslag følger saken. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt 
Forslagene fra SV, SP ,FrP og Ap følger saken. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling  25.01.2018: 
1. Saken utsettes. Saken skal behandles en gang til før HTM avgir innstilling til 

kommunestyret.  
2. Før neste behandling skal administrasjonen avholde ett dialogmøte med HTM og 

formannskapet. 
3. Partienes merknader/forslag følger saken. 
 
 
 

_____ 
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Saksfremlegg:  
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det utarbeides en teknisk utredning for følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 
 
Første prioritet: 

 Utforming av fv. 152 fra vei til gate mellom Skoleveien og Idrettsveien, 
inkludert utvidelse med gjennomgangssykkelvei og kollektivfelt, samt tre nye 
kryssløsninger: 

o Utbedring av krysset mellom Langbakken og fv. 152.  
o Utbedring av krysset mellom Hogstvetveien og fv. 152.  
o Senking av Raveien og nytt kryss mellom Raveien og fylkesveien.  

 Trafikkomlegging fra Brekkeveien til Hogstvetveien, inkludert stenging av 
Brekkeveien og ny kryssing av jernbanen for bil, fotgjengere og syklister sør 
for sentrum. 

 Justert trasé for Brekkeveien over Moerjordet. 

 Hovedtrasé for syklende langs Brekkeveien. 
 Hovedtrasé for syklende fra Kajaveien/Lyngveien til Langbakken/Idrettsveien, 

via ny kryssing av jernbanen i nord. 

 Moerveien/Raveien som fotgjengerprioritert sentrumsgate 
 
Andre prioritet: 

 Hovedtraseer for syklende og gående: Høgskoleveien og Ekornveien. 
 Skoleveien som sentrumsgate med prioritering av syklende og gående 

 
2. Det avsettes byggegrenser i områdeplanen som gir tilstrekkelig areal til at 
følgende tiltak kan opparbeides senere, dersom det blir ønskelig:  

 Utvidelse av eksisterende gangundergang og evt. integrasjon med nytt 
kollektivknutepunkt.  

 Forlengelse av Rådhusplassen frem til utvidet undergang under jernbanen.  
 
3. Tiltak som i følge teknisk utredning er teknisk og økonomisk gjennomførbare 
innarbeides i forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 
 
4. Mål og egenskaper som vedtatt i HTM 24. august, sak 51/17, legges til grunn for 
arbeidet med områdereguleringsplanen. 

 
 
Ås, 15.01.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø:   25.01.2018 
Kommunestyret 
  
Vedlegg: 
1. Vei- og gateplan for Ås sentralområde, datert 01.06.2017 
2. Vedtak HTM, 24082017, Sak 51/17, Vei- og gateplan for Ås sentralområde 
3. Rådmannens oppsummering og vurdering av innspillene datert 16.01.2018 
4. Rådmannens anbefalte forslag til justert fortettingsstrategi, datert 11.01.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle høringsinnspillene 
Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Ås tettsted, datert 01.07.2017 
Kulturhistorisk stedsanalyse, datert 20.12.2016 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Vedtaket kunngjøres på kommunens nettside 
 
 
 
 
 

Saksutredning: 
 
 
Sammendrag: 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde er utarbeidet som et kunnskapsgrunnlag for 
arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Rapporten inneholder 
mål, prinsipper og strategiske grep for utviklingen av gatenettet i Ås. 
 
Hovedprinsippene i vei- og gateplan ble vedtatt i Hovedutvalg for teknikk og miljø 24. 
august sak 51/17, og det forutsettes at dette vedtaket opprettholdes. Denne saken 
gjelder hvilke løsningsforslag som skal utredes videre.  
 
Fakta i saken: 
Vei- og gateplanen er utarbeidet av Norconsult As, i samarbeid med Ås kommune og 
en prosjektgruppe bestående av Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, Ruter 
og Bane Nor. Det er gjennomført to medvirkningsmøter i løpet av planarbeidet med 
politikere, næringsliv, NMBU, velforeninger, statlige og regionale myndigheter og 
andre ressurspersoner.  
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Tidligere behandling av saken 
Vei- og gateplan ble behandlet i HTM 24. august, sak 51/17, med følgende vedtak: 
 
 
1. Overordnede mål  

 Fremtidens vei- og gatestruktur skal bidra til å utvikle Ås til en fremtidsrettet by, med både 
urbane og grønne kvaliteter, og med en sterk stedsidentitet.  

 Vei- og gatenettet i Ås skal skape attraktive og effektive hverdagsreiser.  
 Det skal skapes et fungerende kollektivknutepunkt.  
 Gange, sykkel og kollektiv skal prioriteres i sentrum.  
 Det skal legges til rette for randparkering og korttidsparkering i sentrum.  

 
For å oppfylle behovene til de ulike trafikantgruppene, bør gatenettet så langt det er mulig utformes 
med følgende egenskaper:  
 
Gående  

 Et sammenhengende finmasket nettverk av fortau, gågate og plass/park.  
 Mange og logiske krysningspunkter.  
 Brede fortau som muliggjør møbleringssoner og gatetrær.  

 
Syklende  

 Sammenhengende og effektivt nettverk med god atkomst til sentrum, kollektivknutepunkt og 
andre viktige steder.  

 Sykkelnettet må både være og oppfattes som trygt.  
 Sammenhengende løsninger som er enkle å forstå, med få systemskifter.  

 
Kollektiv  

 God fremkommelighet for bussen.  
 Mest mulig effektive bytter mellom buss og tog. Nytt kollektivknutepunkt.  
 Synlig og lesbart kollektivsystem.  

 
Bilister  

 Bilen skal gis god tilgjengelighet til sentrum, men på gående, syklende og kollektivreisendes 
premisser.  

 Gjennomkjøring med lav hastighet  
 Det skal finnes parkeringsmuligheter i sentrumsgatene med høy sirkulasjon.  
 Langtidsparkering etableres i randsonen av sentrum.  

 
2. Det utarbeides en teknisk utredning for løsningsforslagene  

 Adkomst fra fv 152 vestfra mot Moer løses/utredes.  
 Stegvis gjennomføring av trafikkomlegging fra Brekkeveien til Hogstvetveien-Brekkeveien 

utredes.  
 Hovedtraseer for syklende: Ekornveien, Brekkeveien, Skoleveien, Rådyrveien, Søråsveien, 

Herumveien, Høgskoleveien, Hogstvetveien, Langbakken, Von Øtkens vei og Solfallsveien.  
 Hovedtraseer for gående: Ekornveien, Moerveien, Skoleveien, Høgskoleveien og 

Langbakken. Gjenåpning av tidligere gangvei Dr Sødringsvei-Furuveien.  
 Hovedgate for bil i sentrum: Moerveien og Raveien  
 Hovedgate for bil til Moer: Ny kryssing av jernbanen for bil, fotgjengere og syklister sør for 

sentrum, fra Brekkeveien til Hogstvetveien.  
 Ny kryssing av jernbanen for fotgjengere og syklister nord for fylkesveien, mellom Åsmåsan 

og Langbakken.  
 Utvidelse av eksisterende gangundergang og evt integrasjon med nytt kollektivknutepunkt.  
 Senking av Raveien og nytt kryss fra Raveien til fylkesveien  
 Utforming av fv. 152 fra vei til gate og utvidelse med gjennomgangssykkelvei og kollektivfelt.  

 
3. Det avsettes byggegrenser i områdeplanen som gir tilstrekkelig areal til at følgende tiltak kan 
opparbeides senere, dersom det blir ønskelig:  
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 Forlengelse av Rådhusplassen frem til utvidet undergang under jernbanen.  
 Kollektivfelt langs fv. 152.  
 Gjennomgangssykkelvei langs fv 152.  
 Ny kryssing av jernbanen for biler, fotgjengere og syklister sør for nåværende stasjon.  

 
4. Området for det midlertidige plan og deleforbudet utvides til å omfatte de ubebygde delene av 
reguleringsplan 198.  
 
5. Arbeidet med vei- og gateplan i Ås sentrumsområde forankres bedre i befolkningen gjennom 
høring, folkemøter og annet før saken legges frem for politiske organer. 
 
 
Vei- og gateplan ble lagt ut til en offentlig innspillsrunde, sammen med 
fortettingsstrategier for Ås sentralområde, i perioden 22.09.2017-16.10.2017. Det 
kom inn til sammen 67 innspill, hvorav 27 berørte tema i vei- og gateplan. 
Rådmannens oppsummering kan leses i vedlegg 3. Viktige punkter som blir berørt i 
innspillene er: 
 

 Samferdselstiltakene i planen er ikke konsekvensvurdert og 
kostnadsberegnet. 

 Herumveien/Søråsveien må ikke bli en gjennomkjøringsvei for nye 
utbyggingsområder sør for sentrum. 

 Parkering bør skje i parkeringskjellere og i parkeringshus. Dagens 
parkeringsarealer bør frigjøres til byutvikling. 

 Brekkeveien bør ikke stenges, men prioriteres som bilvei og adkomstvei til 
sentrum. Moerveien bør være en sentrumsgate og prioriteres for gående og 
syklende. 

 Raveien bør beholdes som i dag. 
 Ny kryssing av jernbanen sør for sentrum bør utredes. 
 Fylkesvei 152 som gate bør utredes. 
 Delte meninger om buss gjennom sentrum og fremtidig bruk av 

Rådhusplassen. 
 
 
Planens innhold 
Mål og prinsipper i vei- og gateplan 
Vei- og gateplanens kapittel 2, s.10, redegjør for målene for planen og egenskaper 
ved gatenettet som støtter opp om disse målene.  
 
Strategiplan for vei- og gatenettet 
Kapittel 5 i vei- og gateplan foreslår konkrete tiltak for å utvikle gatenettet i tråd med 
målene og egenskapene i kapittel 2. Kapittelet omhandler gatetypologi, prioritering av 
gater for gående, syklende, buss og bil, parkeringsplan for sykkel og bil, samt 
prinsipper for utforming av ulike typer gater. 
 
Hensikten med denne saken er å avklare hvilke tiltak som skal utredes videre.  
 
Rådmannens vurdering: 
Mål og egenskaper ved gatenettet 
Rådmannen mener at mål og egenskaper i vei- og gateplan, som vedtatt i HTMs 
innstilling 24.08.2017, sak 51/17, bør legges til grunn for det videre planarbeidet. 
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Egenskapene er godt forankret gjennom to medvirkningsmøter, og gir føringer som 
vil bidra til at de konkrete løsningsforslagene ivaretar målet om økt attraktivitet for 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Behovet for en teknisk utredning 
Løsningene som foreslås i vei- og gateplan innebærer til dels omfattende endringer 
av dagens gatenett. Forslagene er kun prinsipielle, og det er ikke gjort vurderinger av 
teknisk gjennomførbarhet, kostnadsberegninger eller tegnet detaljerte gatesnitt.  
Rådmannen ønsker derfor kommunestyrets tilbakemelding på hvilke tiltak det er 
ønskelig å utrede videre i arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 
 
Rådmannen mener det bør utarbeides en teknisk utredning for å avklare 
gjennomførbarhet, arealbeslag, gategeometri og byggegrenser for utvalgte 
løsningsforslag. En slik utredning er viktig av flere grunner: 
 

- Det er usikkerhet knyttet til den tekniske gjennomførbarheten for noen av 
tiltakene, og det er også usikkert hvor stort areal løsningene vil legge beslag 
på. Å avklare dette vil være viktig i vurderingen av om det er ønskelig å gå 
videre med de foreslåtte tiltakene. 

- En teknisk utredning gjør det mulig å sette nøyaktige formålsgrenser og 
byggegrenser for de ulike gateløsningene i områdeplanen. Alternativet er å 
sette romslige byggegrenser til gatene, slik at nye gater og kryss kan 
detaljeres på et senere tidspunkt. Denne løsningen kan være aktuell for tiltak 
som ligger svært langt fram i tid. Man risikerer imidlertid at unødvendig store 
arealer båndlegges av byggegrensen, og at man senere blir sittende igjen 
med restarealer uten bestemte funksjoner. 

- Flere av tiltakene kan bli aktuelle å innlemme som rekkefølgekrav i 
områdeplanen, og følge opp med utbyggingsavtaler. En teknisk utredning gir 
grunnlag for å lage realistiske kostnadsanslag for ny infrastruktur. 

- En teknisk utredning gir grunnlag for å vurdere trafikale konsekvensene av et 
endret gatesystem. 

 
Forholdet mellom vei- og gateplan og rådmannens justerte fortettingsstrategi 
Tiltakene i vei- og gateplan er vurdert opp mot rådmannens anbefaling til justert 
fortettingsstrategi. Rådmannen anbefaler å prioritere utredning av tiltak på vei- og 
gatenettet som ligger innenfor delområde 1 i justert fortettingsstrategi. Tiltakene som 
foreslås prioritert er viktige for å skape tilgjengelighet til nye utbyggingsområder og 
nye forbindelser mellom områdene. Det vurderes som viktig å avklare detaljert 
utforming av disse tiltakene på et overordnet nivå, gjennom 
områdereguleringsplanen, for å legge tydelige rammer for fremtidig utbygging, samt 
danne grunnlag for en finansieringsplan. Tiltakene kan innlemmes som 
rekkefølgebestemmelser til nye utbyggingsområder, og kan finansieres helt eller 
delvis gjennom utbyggingsavtaler.  
 
Tiltak utenfor sentrumskjernen kan utredes nærmere i forbindelse med 
detaljregulering av disse delområdene.   
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Tiltak som foreslås prioritert først: 
Utforming av fv. 152 fra vei til gate mellom Skoleveien og Idrettsveien 
Fylkesvei 152 er i vei- og gateplan foreslått utvidet for å gi plass til grøntrabatter, 
sykkelvei og kollektivfelt, som vist på prinsippsnitt i figur 1. Rådmannen anbefaler at 
det i første omgang prioriteres å utrede gateutforming på strekningen mellom 
Skoleveien og Idrettsveien (figur 2). Langs denne strekningen foreslås det i 
rådmannens justerte fortettingsstrategi nye utbyggingsområder med økt utnyttelse, 
som kan bidra til et gatemessig preg på fylkesveien. Rådmannen mener at 
muligheten for kollektivfelt på denne strekningen bør ivaretas i områdeplanen, selv 
om vei- og gateplan i utgangspunktet anbefaler at busstraséen legges over 
Rådhusplassen. Ulike alternativer for busstrasé gjennom sentrum bør utredes på et 
senere tidspunkt. 

 
Figur 1. Prinsippsnitt Fv. 152 

I tillegg til nytt gatesnitt mener rådmannen at utredning av fylkesveien bør omhandle 
tre kryss: 

 Utbedring av krysset mellom Langbakken og fv. 152  
Krysset er i dag unødvendig arealkrevende, og rådmannen mener krysset bør 
få en mer gatemessig utforming, i forbindelse med ny utbygging i 
næringsområdet ved Langbakken, og sentrum øst ved Rema. 

 Utbedring av krysset mellom Hogstvetveien og fv. 152 
Ny kryssløsning ble utredet i forbindelse med områdereguleringsplan for 
Dyster-Eldor II (R-291), og mye av dette arbeidet vil kunne inngå i en ny 
teknisk utredning. Rådmannen vurderer at krysset i dag ikke gir tilstrekkelig 
fremkommelighet, og at en ny kryssløsning blir spesielt viktig dersom 
Hogstvetveien skal etableres som ny atkomst til Moer. 

 Senking av Raveien og nytt kryss mellom Raveien og fv. 152 
Ved utvikling av områdene nord for fv. 152, mener rådmannen det bør 
vurderes et mer sammenhengende gatenett på tvers av fylkesveien. Det bør 
utredes hvorvidt et nytt kryss mellom Raveien og fylkesveien er teknisk 
gjennomførbart, og kan løses på en måte som bidrar til et sammenhengende 
sentrumsområde mellom Europan/Ås kvartal og fremtidig bebyggelse på 
Esso-tomta. Et nytt kryss kan erstatte Rådhusplassen som atkomst til sentrum 
for biltrafikk, som vist på figur 2. 
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Figur 2. Fylkesveiens trasé gjennom sentrum, med foreslått nytt kryss til Raveien. Svarte linjer er 
foreslåtte gater med biltrafikk. 

 
Trafikkomlegging fra Brekkeveien til Hogstvetveien, via ny undergang  
Rådmannen mener det bør tas sikte på å lede gjennomgangstrafikken til Moer 
utenom sentrum. I vei- og gateplan foreslås dette løst med en trafikkomlegging fra 
Brekkeveien til Hogstvetveien, via en ny kryssing av jernbanen for bil, fotgjengere og 
syklister sør for sentrum. Foreslått nytt gatenett og plassering av undergangen sør for 
sentrum er vist på figur 3. 
 
Rådmannen foreslår at dette tiltaket prioriteres høyt. Tiltaket har som fordel at 
trafikkmengden reduseres betydelig langs den sentrumsnære delen av Brekkeveien, 
som i justert fortettingsstrategi foreslås som utbyggingsområde med høyere 
utnyttelse enn i dag. Ved stasjonsområdet vil Brekkeveien kunne stenges helt for 
biltrafikk, annet enn hente- bringe- trafikk til stasjonen, og veien kan omgjøres til 
stasjonstorg med hovedsykkelvei. Det bør utredes hvordan Brekkeveien kan stenges 
for biltrafikk ved fv. 152, samtidig som det etableres en forbindelse for syklister 
mellom stasjonsområdet og ny sykkelvei langs jernbanen mot Ski.   
 



Ås kommune 

Kommunestyret 21.03.2018  Side 30 av 70 
 

 
Figur 3. Foreslått gatenett for biltrafikk sør for sentrum, med stenging av Brekkeveien og etablering av ny 
undergang 

Finansiering av ny undergang vil delvis kunne belastes utbyggingen på Moerjordet, 
samt andre større utbyggingsprosjekter som vil føre til økt trafikkbelastning på denne 
del av veinettet. Moerjordet er allerede regulert og det må påregnes en utbygging her 
i nær framtid. Før utbygging er det viktig at nøyaktig plassering av ny undergang 
mellom Brekkeveien og Hogstvetveien er fastsatt, slik at det avsettes nok areal til 
formålet.  
 
Ny trasé for Brekkeveien 
Sør for stasjonen foreslår rådmannen at det utredes en ny trasé for Brekkeveien, 
langs jernbanelinjen, som vist på figur 3. Formålet med tiltaket er å utnytte arealet 
langs jernbanen, som er minst egnet til boligbygging. Ny trasé skaper en mer 
hensiktsmessig tomteinndeling på Moerjordet, tilpasset fremtidig utbygging.  
 
Hovedtrasé for syklende: Brekkeveien. 
Langs Moerjordet foreslås hovedsykkeltraseen lagt øst for dagens trasé på 
Brekkeveien, som vist på figur 4. Rådmannen mener at nøyaktig plassering av 
sykkeltraseen bør fastsettes i en teknisk utredning. I tillegg bør det avklares hvilken 
standard sykkelveien skal ha langs hele strekningen. Utbyggingen på Maxbotomta, 
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samt utbyggingen langs begge sider av Brekkeveien, som foreslås i rådmannens 
justerte fortettingsstrategi, bør bidra med finansiering av ny gang-sykkel-løsning 
gjennom utbyggingsavtaler.  
 

 
Figur 4. Anbefalte hovedsykkeltraséer markert i grønt. Sykkelveien langs Moerjordet er lagt øst for 
dagens Brekkeveien. 

 
Hovedtrasé for syklende fra Kajaveien/Lyngveien til Langbakken/Idrettsveien, via ny 
kryssing av jernbanen.  
Nord for fylkesveien mener rådmannen det bør utredes en ny hovedsykkeltrasé fra 
Kajaveien/Lyngveien i vest, til Langbakken og Idrettsveien i øst. Traseen bindes 
sammen gjennom en ny kryssing av jernbanen, som vist på figur 5. Nøyaktig 
plassering og utforming av traseen må fastsettes, inkludert plassering av ny 
undergang eller bru. I tillegg til strekningen fra øst til vest mener rådmannen det bør 
fastsettes en standard for fremtidig sykkeltrasé langs hele Langbakken, samt hele 
Idrettsveien.  
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Figur 5. Anbefalte hovedsykkeltraseer i nordlig del av sentrumskjernen 

Det forutsettes at detaljert utforming av ny jernbanekryssing kan utredes i forbindelse 
med detaljregulering av de foreslåtte utbyggingsområdene ved Langbakken og 
Åsmåsan. Tiltaket vil bidra til å knytte de to utbyggingsområdene sammen, og bør 
spesielt være av interesse for utbyggingsprosjektene ved Langbakken, som med 
dette vil få bedre tilgjengelighet til Ås sentrum og sykkelveien langs jernbanen mot 
Ski. Det er dermed rimelig å forutsette at tiltakshaver på disse prosjektene bidrar med 
å finansiere utredning og opparbeiding av undergang/bru. 
 
Moerveien/Raveien som fotgjengerprioritert sentrumsgate 
Det må tas stilling til hvordan Raveien og Moerveien kan utformes for å gi fotgjengere 
og bylivet tydelig prioritet i sentrum. Dersom Raveien senkes til fylkesveien, må 
hastighet og fremkommelighet for biltrafikken begrenses, slik at trafikkmengden 
holdes omtrent på dagens nivå. Ny utforming av Raveien vil ha betydning for 
utviklingen av Europan-kvartalet, og det vil være rimelig at denne utbyggingen bidrar 
med finansiering av ønsket løsning. 
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Figur 6. T.v. Moerveien er i vei- og gateplan markert som en særlig viktig gangforbindelse, og en del av 
nettverket for byliv og opphold. T.h. Prinsippsnitt for sentrumsgater, med brede fortau og gateparkering. 

       
Andre prioritet 
Hovedtraseer for syklende og gående: Høgskoleveien og Ekornveien. 
Bebyggelsen langs disse gatene er foreslått regulert til bevaring i rådmannens 
justerte fortettingsstrategi, og store endringer i gatestrukturen vurderes derfor ikke 
som aktuelle. Det bør likevel tas stilling til hvordan det best kan tilrettelegges for 
syklister langs disse traseene, innenfor dagens gatesnitt. 
 

 
Figur 7. Hovedtraseer for syklende sentrum vest 
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Skoleveien som sentrumsgate med prioritering av syklende og gående 
Skoleveien er i vei- og gateplan foreslått som prioritert trasé gjennom sentrum for 
syklende og gående, samt en sentrumsgate der det tilrettelegges for opphold og 
byliv. Skoleveien ligger i randsonen av Rådhusparken, og har potensiale til å utgjøre 
en forlengelse av parken gjennom beplantning av gaterommet. I vei- og gateplan 
foreslås også langsgående gateparkering langs Skoleveien. Rådmannen mener det 
kan være behov for å utrede ny utforming av Skoleveien, for å tilpasse 
gateutformingen til den kommende utbyggingen av ny Åsgård skole og det foreslåtte 
utbyggingsområdet i tidligere Fargerike-kvartalet. Fordi det meste av området sør for 
Skoleveien er foreslått til bevaring i rådmannens justerte fortettingsstrategi, anbefales 
det at tiltaket ikke gis høyeste prioritet. 
 
Tiltak som ikke prioriteres i teknisk utredning 
Rådmannen anbefaler at enkelte tiltak innenfor delområde 1, som ikke er realistiske 
å gjennomføre på kort sikt, ikke prioriteres i teknisk utredning. I stedet avsettes 
byggegrenser i områdeplanen som gir tilstrekkelig areal til at tiltakene kan 
opparbeides senere, dersom det blir ønskelig. Disse byggegrensene vil nødvendigvis 
være mer romslige enn byggegrenser som settes på bakgrunn av en nøyaktig 
teknisk plan. Rådmannen foreslår at dette gjelder følgende tiltak: 
 
Forlengelse av Rådhusplassen og utvidelse av eksisterende gang-/sykkelundergang 
Dagens undergang for fotgjengere og syklister i sentrum fremstår som smal og mørk, 
og bidrar lite til at øst og vest oppleves som et sammenhengende sentrum. 
Rådmannen mener at muligheten for en utvidet undergang, som er bedre integrert 
med Ås stasjon, bør sikres i områdereguleringsplanen. Byggegrensene bør i tillegg 
sikre at arealet mellom undergangen og Rådhusplassen kan opparbeides som en 
forlengelse av Rådhusplassen. 
 
I vei- og gateplan foreslås det en ny busstrasé over Rådhusplassen, med et nytt 
sentralt busstopp i den utvidede undergangen. Rådmannen tar ikke stilling til om 
dette er ønskelig på nåværende tidspunkt, men mener det bør avsettes nok areal til 
at muligheten holdes åpen.   
 

  
Figur 8. Rådhusplassen som prioritert fotgjengertrasé. T.h. Rådhusplassen som busstrasé, samt 
plassering av ny holdeplass. 
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Figur 9. Foreslått prinsippsnitt for busstrasé over Rådhusplassen 

 
Tiltak utenfor delområde 1 
Rådmannen mener at tiltak utenfor delområde 1, ikke bør utredes videre i arbeidet 
med områderegulering for Ås sentralområde. Dette gir noen uløste problemstillinger: 
 
Adkomst fra fv 152 vestfra mot Moer 
I dag kan Herumveien/Søråsveien benyttes som atkomst fra fv.152 for reisende fra 
vest til Moer. Veien er ikke tilrettelagt for store trafikkmengder og har ikke egen 
sykkeltrasé. I vei- og gateplan foreslås det at denne veistrekningen oppgraderes til 
atkomstvei for å avlaste sentrum for gjennomgangstrafikk til Moer, samt opparbeides 
som en del av hovedsykkelveinettet. Strekningen ligger utenfor vedtatt planområde 
for områdereguleringsplanen, og tiltak her vil kreve at det igangsettes ny regulering. 
Tiltaket vil trolig måtte bekostes primært av kommunen. Rådmannen mener at det gis 
tilstrekkelig atkomst til Moer gjennom dagens Brekkeveien eller en fremtidig trasé 
gjennom Hogstvetveien, og anbefaler derfor at atkomst fra vest ikke prioriteres.  
 

 
Figur 10. Herumveien og Søråsveien som en del av vei- og gatenettet for bil 

 
Utforming av fv. 152 fra vei til gate mellom Meierikrysset og Skoleveien, og mellom 
Idrettsveien og Sentralkrysset 
Rådmannen mener gateutforming på fylkesveien mellom Skoleveien og 
Meierikrysset, bør utredes i forbindelse med en eventuell fremtidig regulering av 
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Søråsjordet. En utvidelse av strekningen mellom Idrettsveien og Sentralkrysset blir 
aktuell dersom det skal opparbeides kollektivfelt langs hele fylkesveitraseen. 
 
Rådmannen vurderer at bussen i dag har tilstrekkelig fremkommelighet langs 
fylkesveien, og at det dermed ikke vil være behov for eget kollektivfelt på kort sikt. En 
utvidelse med kollektivfelt vil gi behov for inngrep i enten verneverdige områder og 
jordbruksareal, eller hager og boliger. Det anbefales derfor at forslaget gis en grundig 
behandling på et senere tidspunkt. Der områdereguleringsplanen legger opp til nye 
utbyggingsområder langs fylkesveien, kan det settes byggegrenser i tilstrekkelig 
avstand fra fylkesveien til at kollektivfelt kan etableres på sikt.  
 
Hovedtraseer for syklende og gående utenfor sentrumskjernen 
Flere anbefalte hovedtraseer for syklende og gående blir liggende utenfor 
sentrumskjernen, og det blir ikke avklart hvilken standard disse bør gis. Traseene kan 
ikke knyttes opp mot nye utbyggingsområder, og kommunen må derfor ta et særskilt 
ansvar for utredning og gjennomføring dersom disse veiene skal få endret utforming. 
Dette gjelder: 

 Hovedtraseer for syklende: Søråsveien, Herumveien, Rådyrveien, Von Øtkens 
vei og Solfallsveien. 

 Hovedtraseer for gående: Gjenåpning av tidligere gangvei Dr Sødringsvei-
Furuveien.  

 
I tillegg anbefales en ny trasé for syklende og gående fra Skoleveien over 
Søråsjordet, som kan utredes i forbindelse med en fremtidig regulering av delområde 
4. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kommunen har mottatt støtte på 1,5 mill. kr. fra Akershus fylkeskommune, til den 
delen av arbeidet med teknisk plan som berører fv. 152. Det er i tillegg mottatt 
200 000 kr i klimasatsmidler til å utrede trafikale konsekvenser av foreslåtte tiltak. 
Statens vegvesen har avsatt 100 000 kr årlig fra 2018-2021, til å bistå faglig i 
arbeidet med sentrumsutvikling i Ås. 
 
Budsjettet til en teknisk utredning er begrenset, og det kan være behov for ytterligere 
midler til utredning av tiltak, særlig på kommunale veier, som bl.a. ny undergang 
mellom Hogstvetveien og Brekkeveien, Moerveien som sentrumsgate og fremtidige 
gang- sykkel- traseer.  
 
Kostnadene ved å opparbeide tiltakene må beregnes i forbindelse med behandling 
av selve områdereguleringsplanen. 
 
Konklusjon: 
Vei- og gateplan vurderes å være en faglig god utredning, som er utarbeidet med 
aktiv deltakelse fra relevante myndigheter og lokale interessenter gjennom hele 
prosessen. Rådmannen mener at mål og prinsipper i vei- og gateplan, som vedtatt i 
HTMs innstilling 24. august, sak 51/17, bør legges til grunn for det videre arbeidet 
med områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Det anbefales at tiltak som ligger 
innenfor delområde 1 i rådmannens justerte fortettingsstrategi utredes videre, og 
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innarbeides i forslag til områdereguleringsplanen dersom de er teknisk og økonomisk 
gjennomførbare. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-17/18 
Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  14/02222-136 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 2/18 25.01.2018 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 11/18 01.03.2018 
3 Kommunestyret 17/18 21.03.2018 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
For det videre arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde, skal justert 
utgave av fortettingsstrategi 3 - «Syd/Øst» legges til grunn, som vist i figur 1 i 
saksutredningen. 
Justeringene omfatter: 
 Begrenset fortetting i Søråsteigen boligområde i tråd med anbefalinger i 

kulturhistorisk stedsanalyse (Delområde 3, fig 1). 
 Begrenset fortetting på Kaja boligområde i tråd med anbefalinger i kulturhistorisk 

stedsanalyse (Delområde 2, fig 1).  
 Utvikling på Søråsjordet utelates fra videre planarbeid og avklares gjennom 

rullering av kommuneplan og arbeid med langsiktig grønn grense (Delområde 4, 
fig 1). 

 Utvikling av nordre del av Åsmåsan utelates fra videre planarbeid og fremtidig 
arealbruk avklares gjennom rullering av kommuneplan og arbeid med langsiktig 
grønn grense (Delområde 5, fig 1). Det må foreligge analyser av grunn og 
vannforhold og CO2-regnskap før godkjenning av ethvert byggeprosjekt på 
Åsmåsan. 

 Arealer ved Maxbo trevarehandel i Brekkeveien 19 (Delområde 8, fig 1) og 
studentboliger på Kaja ved Skogveien (Delområde 7, fig 1) gjennomføres som 
egne reguleringsprosesser. Det må i prosessene vurderes virkning for 
rekkefølgekrav med tanke på infrastruktur, og arealutnyttelse for områdene må 
vurderes opp mot anbefalingene i fortettingsstrategien. 

 Det legges opp til økt arealutnyttelse og endret arealbruk for Langbakken 
næringsområde, Sentrum øst ved dagens Rema 1000, langs del av Idrettsveien, 
ved dagens Esso-stasjon, Moerjordet, samt den aller sydligste del av Åsmåsan 
(Delområde 1, og Delområde 6 fig 1). 

 Det legges opp til økt arealutnyttelse langs området syd for Kajaveien, området 
mellom Brekkeveien og Moerveien, og området mellom Moerveien og Sagaveien 
frem til forlengelsen av Rådyrveien (Delområde 1, og Delområde 6 fig 1). 

 Området mellom jernbanen, Fv 152 og Ås videregående utredes for plassering av 
kollektivterminal. 

 

_____ 
  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
Håvard Steinsholt (SV) opprettholdt følgende forslag fra forrige HTM møte: 
Tillegg til 2 kulepunkt: Eksisterende reguleringsplan for bevaring av gamle Kaja 
opprettholdes. 
Tillegg til 4. kulepunkt: Det må foreligge analyser av grunn og vannforhold og CO2-
regnskap for godkjenning av ethvert byggeprosjekt på Åsmåsan. 
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Tillegg til 6. kulepunkt: Området tilliggende Gamleveien og Vardeveien inngår ikke i 
dette arealet, men vurderes til strengere bevaring. 
 
Trine Hvoslef-Eide(V) fremmet på vegne av V, Sp og Ap følgende forslag:  
Endring 7. kulepunkt: « Langs området syd for Kajaveien» tas ut 
 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag og merknader: 
 
Ås sentrum bør få et urbant preg hvor både leiligheter, rekkehus og eneboliger er en 
del av sentrumsbildet. Sentrum bør preges av grønne lunger og friluftsområder til 
rekreasjon for innbyggere i alle aldre. Sentrum bør preges av et 16-timers samfunn 
hvor det er attraktivt å bo for høyt utdannede unge mennesker. Det må bygges høyt i 
sentrumskjernen og tilrettelegges for kontorarbeidsplasser slik at det gir muligheter 
for å skape et levende sentrum hvor servicetilbudene har livsgrunnlag. 
  
Utvikling på Søråsjordet, nordre del av Åsmåsan og næringsområdet i Langbakken 
skal være en del av sentrumsplanen.  
  
1. Søråsteigen: Området bør deles opp i ulike områder for fortetting hvor det 

reguleres til ulike type boliger og det stilles krav om felles planlegging til 
nærliggende inndelte områder. Utnyttelsesgraden bør økes betraktelig uten at 
det går på bekostning av områdets identitet. 

 
2. Kaja: Området bør deles opp i ulike områder for fortetting hvor det reguleres til 

ulike type boliger og det stilles krav om felles planlegging til nærliggende 
inndelte områder. Utnyttelsesgraden bør økes betraktelig uten at det går på 
bekostning av områdets identitet.  

 
3. Det utredes om prosjekt Myrbyen i Ås, utarbeidet av Arkitekt- og 

designhøgskolen i Oslo, kan gjennomføres. Dette er et spennende og 
framtidsrettet prosjekt som kan tilføye Ås spennende kvaliteter i tråd med Ås 
kommunes fremtidsvisjon.  

 
4. Området mellom Solfallsveien og Hogstedtveien frem til krysset ved Dysterveien 

samt området mellom Dysterveien og jernbanen nordover frem til avkjøringen til 
Hogstedtveien 12 tas med som en del av sentrumsplanen for å få en helhetlig 
planlegging i sammenheng mellom eksisterende bebyggelse og infrastruktur. 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Området mellom jernbanen, Fv 152 og Ås videregående utredes for plassering av 
kollektivterminal. 
 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: 
1. Området sør for Frank Express mellom Brekkeveien og Moerveien tas ut. 
2. Nytt punkt. Det vurderes økt arealutnyttelse i området avgrenset av Måltrostveien, 

Ekornveien og Rådyrveien. 
 
Votering: 
Rådmannens justerte innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Øvrige forslag ble stemt over punkt for punkt 
SV: Tillegg til 2. kulepunkt: Eksisterende reguleringsplan for bevaring av gamle Kaja 
       opprettholdes. Forslaget falt 3-6 (SV,V,SP) 
SV: Tillegg til 4. kulepunkt: Det må foreligge analyser av grunn og vannforhod og 
       CO2-regnskap før godkjenning av ethvert byggeprosjekt på Åsmåsan. 
       Forslaget ble enstemmig tiltrådt 
SV: Tillegg til 6. kulepunkt: Området tilliggende Gamleveien og Vardeveien inngår 
       ikke i dette arealet, men vurderes regulert til strengere bevaring. 
       Forslaget falt med (4-5) SV,V,SP,FRP  
V:   Endring 7.kulepunkt: «langs området syd for Kajaveien» bør tas ut. 
       Forslaget falt 4-5 (V, SP, 2AP) 
 
H’s forslag ble votert over punkt for punkt 
Punkt 1 falt med 4-5 (2H, FrP, MDG) 
Punkt 2 falt med 3-6 (2H, MDG) 
Punkt 3 falt med 2-7 (2H) 
Punkt 4 falt med 2-7 (2H) 
  
Høyres merknader følger saken. 
 
FrP’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Ap’s forslag: 
1. falt med 2-7 (2 Ap) 
2. falt med 4-5 (FrP, 2Ap, MDG) 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
Se øverst i dokumentet. 
 
Høyres merknad følger saken 
 Ås sentrum bør få et urbant preg hvor både leiligheter, rekkehus og eneboliger er 

en del av sentrumsbildet. Sentrum bør preges av grønne lunger og friluftsområder 
til rekreasjon for innbyggere i alle aldre. Sentrum bør preges av et 16-timers 
samfunn hvor det er attraktivt å bo for høyt utdannede unge mennesker. Det må 
bygges høyt i sentrumskjernen og tilrettelegges for kontorarbeidsplasser slik at 
det gir muligheter for å skape et levende sentrum hvor servicetilbudene har 
livsgrunnlag. 

_____ 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.01.2018: 
Odd Rønningen(Sp) sine forslag/merknader: 
I saken om dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier legger rådmannen 
fram forslag som i stor grad stemmer over ens med vår holdning, når det gjelder 
vektlegging av Kulturhistorisk stedsanalyse, redusert omfang av 
fortetting/transformasjon, avgrensing av område for transformasjon. 
Vi ønsker imidlertid ikke å innlemme området mellom Kajaveien og FV-152 i 
Delområde 1 og fremmer forslag om en endring i siste kulepunkt i innstillingen som 
vist nedenfor: 
 
• Det legges opp til økt arealutnyttelse langs området syd for Kajaveien, området 
mellom Brekkeveien og Moerveien, og området mellom Moerveien og Sagaveien 
frem til forlengelsen av Rådyrveien (Delområde 1, fig 1). 
Håvard Steinsholt(SV) sine forslag/merknader: 
 
1. Tillegg til 2. kulepunkt: Eksisterende reguleringsplan for bevaring av gamle Kaja 

opprettholdes. 
2. Tillegg til 2. kulepunkt: Område 2, med mulighet for ny bebyggelse, utvides til 

boligområder vest for Samfunnsveien og sør for Utveien. Området tilliggende 
Skogveien, øst for Samfunnsveien vurderes for ny bebyggelse. 

3. Tillegg til 4. kulepunkt: Det må foreligge analyser av grunn og vannforhod og 
CO2-regnskap før godkjenning av ethvert byggeprosjekt på alle deler av 
Åsmåsan. 

4. Tillegg til 6.kulepunkt: samt forholdet til naboområder m.v.. 
5. Tillegg til 7. kulepunkt: Området tilliggende Gamleveien og Vardeveien inngår 

ikke i dette arealet, men vurderes regulert til strengere bevaring. 
6. Endring 8.kulepunkt: «langs området syd for Kajaveien» bør tas ut. 
 
Kjetil Barfelt(FrP) sine forslag/merknader:    
1. Kulepunkt 5 (Langbakken) utgår 
2. Området mellom jernbanen, fv 152 og Ås videregående utredes for plassering 

av kollektivterminal 
 
Joar Solberg(Ap) forslag/merknader:    
Siste kulepunkt endres til: 
Det åpnes for økt arealutnyttelse langs ytre Lyngveien(Lyngveien 27, 29, 31, 33, 
Kajaveien 45 og Starrveien 3),  jfr kartskisse, og området mellom Brekkeveien, 
Moerveien  og Sagaveien frem til og med Sagaveien 14/Moerveien 17 Moerveien 30. 
De områdene i Kajaveien og Moerveien som dermed tas ut av delområde 1 inngår i 
stedet i delområdene 2 og 3. 
 
Jan Ove Rikheim fremmet følgende forslag på vegne av H og Ap: 
1. Saken utsettes. Saken skal behandles en gang til før HTM avgir innstilling til 

kommunestyret.  
2. Før neste behandling skal administrasjonen avholde ett dialogmøte med HTM og 

formannskapet. 
3. Bidragene fra utstillingen «Fremtidsbilder Ås» skal sendes ut til medlemmene i 

god tid før møte. 
4. Partienes merknader/forslag følger saken. 
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Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt.  
Forslagene fra partiene SV, Sp og FrP følger saken. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 25.01.2018: 
1. Saken utsettes. Saken skal behandles en gang til før HTM avgir innstilling til 

kommunestyret.  
2. Før neste behandling skal administrasjonen avholde ett dialogmøte med HTM og 

formannskapet. 
3. Bidragene fra utstillingen «Fremtidsbilder Ås» skal sendes ut til medlemmene i 

god til før møte. 
4. Partienes merknader/forslag følger saken 
 

_____ 
 

Saksfremlegg: 
 
Rådmannens justerte innstilling: 
For det videre arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde, skal justert 
utgave av fortettingsstrategi 3 - «Syd/Øst» legges til grunn, som vist i figur 1 i 
saksutredningen. 
Justeringene omfatter: 
 Begrenset fortetting i Søråsteigen boligområde i tråd med anbefalinger i 

kulturhistorisk stedsanalyse (Delområde 3, fig 1). 
 Begrenset fortetting på Kaja boligområde i tråd med anbefalinger i kulturhistorisk 

stedsanalyse (Delområde 2, fig 1). 
 Utvikling på Søråsjordet utelates fra videre planarbeid og avklares gjennom 

rullering av kommuneplan og arbeid med langsiktig grønn grense (Delområde 4, 
fig 1). 

 Utvikling av nordre del av Åsmåsan utelates fra videre planarbeid og fremtidig 
arealbruk avklares gjennom rullering av kommuneplan og arbeid med langsiktig 
grønn grense (Delområde 5, fig 1). 

 Arealer ved Maxbo trevarehandel i Brekkeveien 19 (Delområde 8, fig 1) og 
studentboliger på Kaja ved Skogveien (Delområde 7, fig 1) gjennomføres som 
egne reguleringsprosesser. Det må i prosessene vurderes virkning for 
rekkefølgekrav med tanke på infrastruktur, og arealutnyttelse for områdene må 
vurderes opp mot anbefalingene i fortettingsstrategien. 

 Det legges opp til økt arealutnyttelse og endret arealbruk for Langbakken 
næringsområde, Sentrum øst ved dagens Rema 1000, langs del av Idrettsveien, 
ved dagens Esso-stasjon, Moerjordet, samt den aller sydligste del av Åsmåsan 
(Delområde 1 og delområde 6 fig 1). 

 Det legges opp til økt arealutnyttelse langs området syd for Kajaveien, området 
mellom Brekkeveien og Moerveien, og området mellom Moerveien og Sagaveien 
frem til forlengelsen av Rådyrveien (Delområde 1, fig 1) 

 
 

Ås, 15.01.2018 / 01.03.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune opplever sterk vekst. For å være rustet til å møte veksten er det satt i 
gang et arbeid med områderegulering av Ås sentralområde. Planprogrammet, vedtatt 
av kommunestyret 29.04.2015, angir hvilke utredninger som skal gjennomføres. 
 
Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Ås tettsted er en av flere 
faglige utredninger som er utarbeidet som kunnskapsgrunnlag for arbeidet med 
områdereguleringsplanen. Rapporten inneholder en vurdering av 26 ulike 
fortettingsstrategier, hvorav 5 er mer detaljert vurdert. 
 
Strategiene er på et overordnet nivå og skal bidra til å gi god innsikt i 
problemstillinger kommunen står ovenfor for å kunne diskutere ulike tilnærminger til å 
møte forventet befolkningsvekst både på kort og lang sikt. De ulike strategiene 
vurderer fremtidig utvikling av de mest sentrumsnære områdene i Ås tettsted, og 
inneholder anbefalinger om arealutnyttelse for ulike delområder.  
 
Formålet er å gi et faglig grunnlag for valg av fortettingsstrategi for sentralområdet. 
Utredningen er i den forstand et viktig grunnlag for det videre arbeidet med 
områdereguleringsplanen for sentralområdet, og danner med øvrige utredninger 
beslutningsgrunnlag for det videre arbeid med områdeplanen. Utredningen er 
utarbeidet av Asplan Viak i nært samarbeid med kommunen. 
 
Tidligere behandling av saken 
Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Ås tettsted med Rådmannens 
anbefaling om hvilken strategi som skulle ligge til grunn for det videre arbeidet med 
områdereguleringsplanen var til behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø i møte 
24.08.2016, sak 50/17. Utvalget besluttet i møtet å engasjere befolkningen gjennom 
bredere medvirkning og åpne for en offentlig innspillsrunde før ny behandling av 
strategiene. Det ble som følge avholdt folkemøte 21.09.2017, og åpnet for å sende 
skriftlige innspill i perioden fra 22.09.2017 til 16.10.2017. 
 
Det ble mottatt 67 innspill i høringsperioden. Mottatte høringsinnspill er oppsummert 
og vurdert enkeltvis i eget vedlegg som følger saken.  
 
Med utgangspunkt i Rådmannens anbefaling i sak 50/17 og innspillsrunden foreslår 
Rådmannen en justert fortettingsstrategi. 
 
Vurdering: 
Samlet vurdering av mottatte innspill 
I innspillsrunden er det gitt utrykk for stor skepsis til omfattende fortetting av de 
sentrumsnære eneboligområdene, ønske om i større grad å legge kulturhistorisk 
analyse til grunn i etablerte boligområder, og større vilje til å omdisponere dyrka mark 
enn omforming av etablerte boligområder. Blant de beskrevne fortettingsstrategiene 
foretrekkes derfor fortettingsstrategien som beskriver kjente prosjekter. Denne 
strategien utelater i størst grad eneboligområder. 
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Innspillsrunden har gitt god innsikt i utfordringer knyttet til gjennomføring, 
bekymringer knyttet til høyder, utnyttelse og bebyggelsestyper i sentrumsutviklingen i 
Ås. 
 
Justeringer av anbefalt fortettingsstrategi etter innspillsrunden 
Rådmannen foreslår en oppdeling av planområdet i 8 delområder, og anbefaler ulike 
strategier for videre utvikling av disse delområdene. Den justerte fortettingsstrategien 
er beskrevet med utgangspunkt i kart i figur 1 (vedlagt som vedlegg 3). Under 
beskrives strategiene for hvert foreslåtte delområde.  
 

Figur 1: Rådmannens justerte anbefaling til fortettingsstrategi 
 
Delområde 1: Utvidet sentrumskjerne 
Justert fortettingsstrategi legger opp til en utvidelse av dagens sentrumskjerne. 
Regulering av dette området vil være et sentralt tema i det videre arbeidet med 
områdereguleringsplanen. Området består av en kombinasjon av ubebygde områder 
(Moerjordet, søndre del av Åsmåsan) og sentrumsnær bebyggelse modent for 
fornying (deler av Langbakken næringsområde og «Sentrum øst», «Hangartomta», 
området ved dagens Esso-stasjon, del av Idrettsveien, Brekkeveien 16 og 18, m.m.).  
 
I tillegg inngår enkelte arealer langs Idrettsveien i øst, herunder dagens eiendom for 
Coop-prix. Langs Langbakken bør arealutnyttelse for et område bebygget med om 
lag 11 eneboliger mellom sentrum øst og næringsområdet vurderes i arbeidet. 
 
For deler av dagens næringsområde der det foreslås endringer av arealbruken, skal 
det i det videre planarbeidet eller gjennom rullering av kommuneplanens arealdel 
vurderes omlokalisering av eksisterende næringer, enten internt i området eller det 
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må vurderes erstatningsarealer utenfor planområdet. Av om lag 13 virksomheter med 
til sammen 210 arbeidsplasser i området i dag, er det 4 virksomheter med om lag 60 
arbeidsplasser som har behov for erstatningsarealer som bedre er tilpasset 
virksomhetstypen utenfor planområdet. 
 
Delområde 2: Etablerte sentrumsnære boligområder - Kaja 
For de etablerte boligområdene på Søråsteigen og Kaja anbefaler Rådmannen i 
større grad å vektlegge funnene avdekket i den kulturhistoriske stedsanalysen datert 
20.12.2016, med enkelte avvik. 
 
Analysen angir anbefalt handlingsrom for fortetting av de etablerte boligområdene 
med hovedfokus på kulturhistoriske verdier i områdene. I analysen pekes det ut 
konkrete delområder innenfor boligområdene som kan tåle en viss fortetting, og 
enkelte delområder som bør tillegges større vern. Kommunen vil i det videre arbeidet 
med områdeplanen måtte ta stilling til om deler av områdene skal underlegges 
strengere formelt vern, samt om det bør legges strengere begrensninger på fradeling 
av eiendom og oppføring av nye eneboliger i områdene. 
 
For Kaja er store deler av boligområdet betraktet som sårbart med behov for å 
tillegge større grad av vern, med visse unntak. Langs hele nordsiden av dagens 
etablerte bebyggelse er det angitt mulighet for å etablere ny bebyggelse og 
omforming av eksisterende områder, som anses å ha liten kulturhistorisk verdi. I det 
videre arbeid med områdeplanen skal det vurderes hvordan dette kan gjøres. 

 
 

 

Figur 2: Utdrag fra kulturhistorisk 
analyse - Kaja  
 
 Rød farge tilsier strengere vern 
 Brun farge åpner for moderat 

fortetting 
 Gul farge åpner for ny bebyggelse 
 
 
Stiplet hvit linje viser områder der 
justert fortettingsstrategi avviker fra 
den kulturhistoriske stedsanalysen 
 
 

 
Avvik fra kulturhistorisk analyse 
Justert fortettingsstrategi foreslår for Kaja to avvik fra den kulturhistoriske 
stedsanalysen: 
 
 Økt arealutnyttelse langs sydsiden av Kajaveien i dag bebygget med 11 

eneboliger og kommunale flermannsboliger. 
 Reguleringsplan for del av Skogveien (jf. delområde 7) 
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Rådmannen vurderer at økt utnyttelse for området syd for Kajaveien er vesentlig å 
vurdere i det videre planarbeidet for å sikre tre mål i arbeidet med 
områdereguleringsplanen: 
 
 Utvidelse av sentrumskjernen 
 Muligheten for å opparbeide Kajaveien som del av hovedsykkelveinettet i sentrum 
 Omforming av fv. 152 med gateutforming på lengre sikt 
 
Det aktuelle området er i dag bebygget med 11 eneboliger i området mellom 
Kajaveien og fv. 152, enkelte kommunale flermannsboliger i øst, samt restarealer. 
Rådmannen anbefaler at området syd for Kajaveien inngår som del av utvidet 
sentrumskjerne, delområde 1. 
 
Delområde 3: Etablerte sentrumsnære boligområder - Søråsteigen 
For det etablerte boligområdet på Søråsteigen anbefaler Rådmannen på tilsvarende 
vis å vektlegge funnene i den kulturhistoriske stedsanalysen datert 20.12.2016, med 
enkelte avvik. 
 

 
 
Avvik fra kulturhistorisk analyse  
 Økt arealutnyttelse i området mellom Moerveien og Sagaveien, fra Skoleveien i 

nord til forlengelse av Rådyrveien i syd (mellom «Fargerikegården» (Skoleveien 
2) og «Trykkeritomta» (Sagaveien 14)). 

 Økt arealutnyttelse i området mellom Brekkeveien og Moerveien, i dag bebygget 
med 10 eneboliger. 

 

Figur 3: Utdrag fra kulturhistorisk analyse – 
Søråsteigen 
 
 Rød farge tilsier strengere vern 
 Brun farge åpner for moderat fortetting 
 Gul farge åpner for ny bebyggelse 
 
 
Stiplet linje viser områder der justert 
fortettingsstrategi avviker fra den kulturhistoriske 
stedsanalysen 
 
For området vurdert som sårbart omkring 
Sagalund barnehage, bør fremtidig arealbruk 
avklares gjennom reguleringsarbeid for 
Brekkeveien 19 m.m. som er under utarbeidelse 
(Delområde 8). 
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 Området disponert til kombinert bolig og næringsbebyggelse ved i Brekkeveien 
19 («Maxbotomta») som er del av reguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. som 
også omfatter Sagalund barnehage. 

 
Rådmannen vurderer disse avvikene fra kulturhistorisk stedsanalyse som vesentlige 
tiltak for å styrke sammenhengende sentrumskjerne, og å kunne fungere som 
bufferområder mellom foreslått utvidet sentrumskjerne og etablert 
eneboligbebyggelse.  
 
Disse områdene er også avgjørende for å kunne sikre opparbeidelse av infrastruktur 
som foreslått i vei- og gateplan, herunder ny utforming av Moerveien prioritert for 
gåene og syklende, og justert trasé og utforming av Brekkeveien som muliggjør 
bedre tomtearrondering på begge sider dagens trasé. 
 
Området langs Moerveien består av bebyggelse med blandet bruk som rommer både 
eldre forretningsgårder og eneboliger. Endret arealbruk for området muliggjør tosidig 
gateløp langs Moerveien og vil bidra til å tydeliggjøre avgrensning av sentrum. 
 
Terrenget i området mellom Brekkeveien og Moerveien åpner for at ny bebyggelse 
kan ta terrengfallet i bruk på en annen måte enn i dag, som muliggjør bedre 
utnyttelse av området. Dette kan innebære to- eller tre-etasjers bebyggelse mot vest, 
mens terrengfallet gir høyere bebyggelse sett fra øst. Dette grepet vil kunne styrke 
Brekkeveien som gateløp med tosidig bebyggelse langs Brekkeveien, samtidig som 
forholdet til øvrig eneboligbebyggelse på Søråsteigen bevares, med minimale 
høydeforskjeller mellom ny og gammel bebyggelse. 
 
Rådmannen anbefaler at disse områdene inngår som del av delområde 1. 
 
Delområdet 4: Del av Søråsjordet 
Området anbefales tatt ut av videre arbeid med områdereguleringsplanen. Arealbruk 
avsatt i kommeplan for Ås skal fortsatt gjelde for området. I gjeldende kommuneplan 
for Ås er delområdet avsatt til næringsbebyggelse og offentlig- eller privat 
tjenesteyting.  
 
Å ta området ut av det videre arbeidet svekker planprogrammets målsetting om å 
styrke den fysiske sammenhengen mellom Ås sentrum og NMBU, og svekker også 
muligheten for mer gatemessig utforming av fylkesvei 152. Rådmannen anbefaler 
likevel at fremtidig arealbruk for området avklares gjennom rullering av 
kommuneplan, og arbeid med langsiktig grønn grense for Ås. Området kan gjennom 
rullering av kommuneplan underlegges krav om felles planlegging, og følges opp 
med egen reguleringsplan på sikt. 
 
Delområde 5: Del av Åsmåsan 
Området anbefales tatt ut av videre arbeid med områdereguleringsplanen. Arealbruk 
avsatt i kommuneplan for Ås skal fortsatt gjelde for området. I gjeldende 
kommuneplan for Ås er delområdet avsatt til kombinert næring og boligbebyggelse.  
 
Rådmannen anbefaler at fremtidig arealbruk for området vurderes gjennom rullering 
av kommuneplanen, og arbeid med langsiktig grønn grense for Ås.  
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Delområde 6: Langbakken næringsområde 
Nordre del av næringsområdet ved Langbakken anbefales tatt ut av videre arbeid 
med områdereguleringsplanen, og at arealbruk avsatt i kommuneplan for Ås fortsatt 
gjelder for området. I gjeldende kommuneplan for Ås er delområdet avsatt til 
næringsbebyggelse.  
 
Rådmannen anbefaler at fremtidig arealbruk for området vurderes gjennom fremtidig 
rullering av kommuneplanen. 
 
Delområde 7: Studentboliger på Kaja (R-311 Del av Skogveien) 
Delområdet for del av Skogveien er under regulering. Det må i det videre arbeid med 
regulering av delområdet vurderes behov for rekkefølgekrav knyttet til eventuell 
oppgradering av infrastruktur.  
 
Delområdet 8: Maxbo (R-310 Brekkeveien 19 m.m.) 
Delområdet er under regulering. I reguleringsprosessen må det vurderes behov for 
eventuelle rekkefølgekrav knyttet til oppgradering av infrastruktur (Herunder 
oppgradering av sykkelvei langs Brekkeveien, tilknytning til undergang under 
Østfoldbanen). 
 
Gjennomføring og kjente prosjekter 
Muligheten for gjennomføring av de ulike fortettingsstrategiene har vært et vesentlig 
tema i vurdering og behandling av de ulike alternativene. 
 
Rådmannen vurderer at den anbefalte justerte fortettingsstrategien har god mulighet 
for gjennomføring. Det er god sammenheng mellom den justerte strategien, og 
Rådmannens anbefaling til hvilke tiltak i vei- og gateplan for Ås som bør utredes 
videre.  
 
De aller fleste områdene i delområde 1 er allerede lansert enten som konkrete 
planinitiativer eller under utarbeidelse som mulighetsstudier, både fra private eller 
offentlige tiltakshavere. Blant disse prosjektene gjelder foreslått endret arealbruk for 
deler av næringsområdet i Langbakken, endret arealbruk ved dagens Esso-stasjon, 
utvikling av deler av Åsmåsan syd, utvikling av Moerjordet, endret arealbruk langs 
Idrettsveien og ny utvikling av de foreslåtte delområdene mellom Moerveien og 
Sagaveien. 
 
I delområdet 1 er det kun bebyggelsen syd for Kajaveien og langs Brekkeveien som 
er uten konkrete planinitiativ i noen utstrekning. Disse områdene fremstår som mest 
krevende i et gjennomføringsperspektiv. Områdene består av 21 eneboligtomter, 
samt noe kommunal eiendom, og utgjør samlet sett om lag 38 dekar. 
 
Med justeringene er anbefalt fortettingsstrategi for sentralområdet i stor grad i tråd 
med utredningens alternativ 4, kjent som «Kjente prosjekter», med unntak av disse 
områdene langs Kajaveien, Moerveien og Brekkeveien. 
 
I likhet med alternativ 4 er det svakheter i den anbefalte justerte fortettingsstrategien. 
Strategien tar i stor grad fatt i prosjekter som allerede er under utarbeidelse, eller der 
planinitiativ kan forventes på relativt kort sikt. Strategien tar ikke høyde for eventuelle 
ukjente og ikke-forventede prosjekter innenfor planområdet. Slike prosjekter vil med 
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stor sannsynlighet komme og til disse prosjektene bør det også knyttes 
rekkefølgekrav for å unngå unødige problemstillinger knyttet til «gratispassasjerer». 
Kommunen griper heller ikke muligheten til å fremme mulige «ønskeprosjekter». 
Rådmannen vurderer likevel strategien å være ambisiøs nok, og vil bidra til 
vesentlige avklaringer om arealbruk i de mest sentrale arealene i Ås. 
 
Forventet vekst og tidsperspektiv 
Justert fortettingsstrategi legger opp til å planlegge for om lag 3000 boenheter i 
sentralområdet. Til sammenligning var Rådmannens anbefalte strategi «Syd/Øst» 
ved behandling 24.08.2016 å planlegge for opp mot 4150 boenheter. 
 
Justert fortettingsstrategi legger således opp til å kunne håndtere en 
befolkningsvekst på om lag 6000 nye innbyggere innenfor sentralområdet, dersom et 
gjennomsnitt på to personer per husstand legges til grunn. Dette utgjør om lag 2,3 % 
årlig befolkningsvekst frem mot år 2040, med utgangspunkt i tettstedets nåværende 
befolkning. 
 
Statistisk sentralbyrå framskriver i sin hovedmodell for befolkningsvekst om lag 
30.500 bosatte i Ås kommune i år 2040. Det tilsvarer ca. 11.500 nye innbyggere i 
kommunen i perioden, en årlig vekst på 2,1 %. Dersom 90 % av befolkningsveksten 
skal konsentreres til Ås tettsted tilsvarer dette et behov for om lag 5100 boliger i 
området. 
 
En målsetting om å planlegge for i underkant av 3000 boliger innebærer som sådan 
enten en målsetting om lavere vekst for Ås sentralområde frem mot 2040, en 
redusert planperiode, eller at øvrig boligbehov frem mot 2040 lokaliseres utenfor 
sentralområdet. 
 
Rådmannen anbefaler at det fastsettes en langsiktig grønn grense i tilknytning til Ås 
sentralområde ved neste rullering av kommuneplanen.  Ved fastsettingen skal mål 
for boligvekst og arbeidsplassvekst fram mot 2040 i sentralområdet legges til grunn. 
 
Sammenheng med vei- og gateplan 
 

     
Figur: 4: Utsnitt fra vei og gateplan. 

1) Oversikt over foreslåtte «sentrumsgater»  
2) Oversikt over foreslått hovedsykkelveinett  
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Foreslåtte områder for økt arealutnyttelse og fortetting innenfor delområde 1 er alle i 
områder knyttet til foreslåtte tiltak i vei- og gateplanen for Ås. Tiltakene i vei- og 
gateplan og anbefalt justert fortettingsstrategi vil være gjensidig avhengige av 
hverandre for gjennomføring.  
 
Blant anbefalte infrastrukturtiltak gjelder foreslåtte sentrumsgater som forsterkes ved 
gjennomføring av fortettingsstrategien, og foreslåtte nye hovedtraséer for gående og 
syklende som kan etableres gjennom bruk av rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler.  
 
Ny veiforbindelse mellom Brekkeveien og Hogstvetveien under Østfoldbanen kan 
sikres med rekkefølgekrav knyttet til nærliggende utviklingsområder som Moerjordet, 
Maxbotomta og langs Brekkeveien. Tilsvarende gjelder justert trasé for Brekkeveien, 
og ny utforming av Brekkeveien og Moerveien. 
 
Ny fotgjenger og sykkeltrasé med overgang nord for fylkesveien mellom Idrettsveien 
og Kajaveien kan sikres gjennom rekkefølgekrav knyttet til nærliggende 
utviklingsområder som Langbakken, Esso-stasjonen, Åsmåsan syd og langs 
Idrettsveien.  
 
Omforming av fv. 152 fra vei til gate kan forsterkes ved at nærliggende 
utviklingsområder langs Kajaveien, omkring Esso-stasjonen og sentrum øst utvikles i 
tråd med målsettingen. 
 
Samlet sett vurderer Rådmannen at justert fortettingsstrategi har god sammenheng 
med foreslåtte tiltak i vei- og gateplanen, med god mulighet for å definere tydelige og 
forutsigbare rekkefølgekrav for ny bebyggelse i området. 
 
 
Alternativer: 
Alternativt kan en utgave av justert fortettingsstrategi mer i tråd med 
«Fortettingsstrategi 4 – Kjente prosjekter» slik denne er beskrevet i utredningen 
Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Ås tettsted legges til grunn. 
Strategien skiller seg fra Rådmannens anbefaling på tre punkter: 
 
 Anbefalt arealutnyttelse for området sør for Kajaveien 
 Anbefalt arealutnyttelse for området mellom Moerveien og Sagaveien 
 Anbefalt arealutnyttelse for området mellom Moerveien og Brekkeveien 
 
Således er utfordringer i dette alternativet særlig knyttet til svekket mulighet for 
tosidig gateløp langs Moerveien og Brekkeveien, og muligheten for oppgradering av 
veinett og hovedsykkelvei langs Kajaveien med overgang over Østfoldbanen, 
oppgradering av veibanen langs Moerveien og justert trasé for Brekkeveien, samt 
svekket mulighet for ny utforming av fylkesvei 152 fra «vei til gate» på sikt. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen vurderer at justert fortettingsstrategi i stor grad er i tråd med mottatte 
innspill. I dette ligger høyere vekting av kulturhistorisk stedsanalyse for etablerte 
eneboligområder, med enkelte unntak, og betydelig endret arealbruk i etablerte 
eneboligområder er begrenset til et minimum. Foreslåtte områder for ny utbygging 
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som «Hangartomta», Moerjordet og sentrumsnære næringsområder, m.m. er 
foreslått vurdert til ny utvikling i det videre arbeidet.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at strategien legges til grunn for videre arbeid med 
områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-18/18 
R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  15/02430-68 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 12/18 01.03.2018 
2 Kommunestyret 18/18 21.03.2018 
 
 
 
 
Tillegg fra rådmannen 13.03.2018: 
HTM ba i møtet 01.03.2018 om at forslag til endring av reguleringsbestemmelser 
sendes med til kommunestyret: 
 
Rådmannens forslag til endring av reguleringsbestemmelser: 
4.1 b. … Maksimal mønehøyde på nytt bygg/tilbygg er kote 105 moh 
4.2 r. … foran brannstasjonen, dvs kote 99 moh 
 
Forklaring: 
Denne mønehøyden innebærer at det kan oppføres et nytt bygg, eventuelt tilbygg 
med 1 kjelleretasje (under bakken) og to etasjer (med god høyde), med saltak. 
 
 
 

_____ 
 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-298 
Detaljreguleringsplan for Haug gård, med bestemmelser datert 09.02.2018 og kart 
datert 20.12.2017, med følgende endringer: 
 
 Tillegg pkt 4.2.1.e.  Mottak av asfaltfresemasser tillates utenfor normal åpningstid 

i de tilfeller dette er nødvendig som følge av pågående asfaltarbeider. Opplasting, 
flytting eller bearbeiding av asfaltfresemasser tillates ikke utenfor normal 
åpningstid. Naboene varsles før mottak av asfaltfresemasse utenfor normal 
åpningstid. 

 Endring pkt 4.2.2. «…gravemasser.» endres «til grave- og sugemasser.» 
_____ 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
Klargjøring til reguleringsbestemmelsens 4.1.b. Ifølge Ellen Grepperud er høyde på 
nytt bygg blir maks kote 112, dvs samme høyde som eksisterende brannstasjon. 
Klargjøring til reguleringsbestemmelsens 4.2.1. Ifølge Ellen Grepperud blir maks kote 
99, dvs samme høyde som plassen sør for eksisterende brannstasjon.  
Kotehøydene må kvalitetssikres før videre behandling i kommunestyret. 
 
Kjetil Barfelt(FrP) foreslo følgende tillegg/endringer 
  
 Tillegg pkt 4.2.1.e.  Mottak av asfaltfresemasser tillates utenfor normal åpningstid 

i de tilfeller dette er nødvendig som følge av pågående asfaltarbeider. Opplasting, 
flytting eller bearbeiding av asfaltfresemasser tillates ikke utenfor normal 
åpningstid. Naboene varsles før mottak av asfaltfresemasse utenfor normal 
åpningstid. 

 Endring pkt 4.2.2. «…gravemasser.» endres «til grave- og sugemasser.» 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrP`s tilleggforslag til reguleringsbestemmelsene ble 
tiltrådt 6-3(SV, SP, MDG) 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
Se øverst i dokumentet.  
 
 

_____ 
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Saksfremlegg: 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-298 
Detaljreguleringsplan for Haug gård, med bestemmelser datert 09.02.2018 og kart 
datert 20.12.2017. 
 
Ås, 09.02.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:     20.04.2016 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 19.01.2017 
Offentlig ettersyn:     21.02.-07.04.2017/24.04.2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang: 01.03.2018 
Kommunestyret:     21.03.2018 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Reguleringsplan, revidert 2012.2017 
2. Reguleringsbestemmelser, revidert 09.02.2018 
3. Planbeskrivelse, revidert 09.02.2018 
4. Saksutskrift, datert 25.01.2017 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Adressater i følge liste 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslaget legger til rette for bebyggelse og anlegg/offentlig eller privat 
tjenesteyting (brannstasjon og ambulansetjeneste) og annen særskilt bebyggelse og 
anlegg (gjenvinningsanlegg for masser), samferdsel og teknisk infrastruktur/vei, 
grønnstruktur/vegetasjonsskjerm, landbruks-, natur- og friluftsformål/landbruksformål 
og spredt boligbebyggelse og hensynssoner/hensynssone (bevaring kulturmiljø) og 
båndleggingssone (båndlegging etter lov om kulturminner). 
 
Planområdet ble i 2010 regulert til byggeområde/offentlig formål (brannstasjon og 
ambulansetjeneste), landbruksområde (jordsortering m.m.), spesialområde 
(bevaring/landbruk) og fellesområde/felles avkjørsel. 
 
Nytt forslag til reguleringsplan har ligget ute til offentlig ettersyn og har blitt 
bearbeidet, etter innkomne bemerkninger fra overordnede myndigheter og andre 
berørte parter. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge AS, på vegne av tiltakshaver Per Ove 
Siggerud, Siggerud eiendom AS. Vedlagte reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse har etter offentlig ettersyn blitt omstrukturert og bearbeidet av Asplan 
Viak AS, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus og Ås kommune. 
 
Fakta i saken: 
Nytt forslag til reguleringsplan for Haug gård erstatter gjeldende plan for området. 
Innenfor planområdet drives det i dag gjenvinning- og masseforedlingsanlegg på 
landbruksområdet. Det er ikke samsvar mellom gjeldende reguleringsplan og faktisk 
drift, da det også knuses stein og sorteres ut inert avfall av massene på anlegget. 
 
Planområdet er på ca. 40 dekar. 
 
Formålet med planen er å omregulere arealet slik at det blir samsvar mellom dagens 
drift og bestemmelser innenfor planområdet. Det er også foreslått at 
brannstasjonsbygningen kan utvides vestover, jfr. byggegrenser vist på plankartet 
(innenfor planområde BOP). 
 
Det redegjøres for planens innhold i vedlagte reguleringskart med bestemmelser og 
planbeskrivelse. 
 
Tidligere behandling av saken: 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet med planavgrensning 20.04.2016. 
 
Planen ble behandlet i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) i møte 19.01.2017. 
 
HTM gjorde følgende vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Haug gård, som vist 
på kart datert 22.12.2016, med reguleringsbestemmelser datert 22.12.2016, med 
følgende endringer: 
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 § 2 endres til: «Annen særskilt bebyggelse og anlegg – gjenvinningsanlegg for 
masser (BAS1) og dam (BAS4)». 

 § 4 d) endres til: «Det skal ikke tas imot, behandles eller mellomlagres masser i 
området som overskrider tilstandsklasse 2 (…)» 

 § 4 g) Høyde på massehaugene skal ikke overskride kotehøyde på 
parkeringsplassen foran brannstasjonen. 

 § 4 h) forblir uendret ref. forslag til reguleringsbestemmelser 
 § 4 i) endres til: Øvrig drift i området skal kun skje i tidsrommet 07.00-19.00 

mandag-fredag og 08.00-16.00 lørdag med unntak av henting/levering av veisalt 
og asfalt. Det skal ikke være drift i området på søndager og helligdager med 
unntak av henting/levering av veisalt. 

 Bedriftens prøvetakingssystem, som det refereres til i § 4 k), skal legges ved 
høringssaken. 

 BAS2, BAS3 og BAS5 endres til vegetasjonsskjerm (GV). 
 
Hovedutvalgets forslag til endringer ble innarbeidet i revidert plan og bestemmelser, 
men ikke i planbeskrivelsen, før forslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn fra 21.02.2017 til 07.04.2017, med utvidet frist 
til 24.04.2017. Det er mottatt 9 bemerkninger – derav 1 innsigelse - som er gjengitt 
og kommentert nedenfor. 
 
Innkomne høringsuttalelser: 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (24.04.2017) mener at området ikke er en 

egnet lokalisering for de foreslåtte aktivitetene. Området er først og fremst en del 
av et verdifullt LNF-område, og bør på sikt tilbakeføres til landbruksjord. Viktige 
kulturminner og karakteristisk jordbrukslandskap danner her et samlet kulturmiljø 
av nasjonal betydning. Forslaget vil ha negative konsekvenser for et viktig kultur- 
og jordbrukslandskap. Planforslaget strider mot nasjonale og regionale føringer 
for hvor forurensede masser kan og bør lokaliseres. Tiltaket er også i strid med 
regional plan for masseforvaltning i Akershus og Ås kommuneplan. 
Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til planforslaget. 

 
Planforslaget legger opp til vesentlig endring. Driften vil inkludere foredling av 
masser for salg av jordprodukter, knusing av stein til pukk, midlertidig lagring og 
bearbeiding av asfalt og betong, og lagring av bark og asfalt. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Planforslaget er endret og innsigelsen er imøtekommet. 

 
2. Akershus fylkeskommune (07.04.2017) viser til at det er fire automatisk fredete 

kulturminner i planområdet. To av disse er regulert til bevaring (båndlagt etter lov 
om kulturminner) og er vist i plankartet med hensynssone bevaring (H730_1 og 
H730_2). Det foreslås et forslag til reguleringsbestemmelse for å ivareta disse to 
kulturminnene. 
 
De to andre kulturminnene er dessverre blitt fjernet i forbindelse med 
virksomheten på eiendommen. Det er svært beklagelig, men etter befaring på 
eiendommen i 2016 ble det klart at det ikke framstår som hensiktsmessig å gjøre 
ytterligere undersøkelser. Akershus fylkeskommune finner derfor å kunne tillate at 



Ås kommune 

Kommunestyret 21.03.2018  Side 58 av 70 
 

reguleringsplan for Haug gård i Ås kommune vedtas, uten vilkår om ytterligere 
arkeologisk undersøkelse, av bosetningsspor ID132988 og ID132986, før tiltak i 
planen realiseres. 
 
Konsekvensene for bevaringsverdiene vil ikke endres vesentlig fra dagens 
situasjon. Det er positivt at det skal plantes en vegetasjonsskjerm som beskrevet, 
for å dempe anleggets virkning mot det bevaringsverdige kulturlandskapet rundt. 
 
Planområdet ligger innenfor vannområdet PURA. Vannområdet har ambisjon om 
å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene 
reguleringsplanen legger til rette for ikke reduserer muligheten til å oppfylle 
kravene i vannforskriften. 
 
På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i 
samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende regionale planer, og har ingen 
ytterligere merknader. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Forslag til reguleringsbestemmelse er inntatt i bestemmelse 7.2 som omhandler 
Båndleggingssone/Båndlegging etter lov om kulturminner. 

 
3. Statens vegvesen (07.04.2017) viser til at det er anlagt gang- og sykkelvei på 

sørsiden av Fylkesvei 152 forbi planområdet. Trafikk til og fra planområdet 
påvirker derfor i liten grad myke trafikanter. Årsdøgntrafikken (ÅDT) for 
fylkesveien er i dag på 6300 kjøretøy per døgn. Tiltaket vil ikke generere økt eller 
endret trafikk og berører derfor ikke forhold som Statens vegvesen har 
sektoransvar for. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering. 

 
4. Holtet Nyveien Vel (07.03.2017) består av beboerne på adressene Nyveien 24, 

26, 28, 30, 32 og 34, nord-øst for planområdet. Vellet foreslår at driftstiden for 
steinknusing reduseres til kl. 08.00-17.00 mandag-fredag i månedene oktober-
mars, med unntak av periodene 22. desember-2. januar og dagene mellom 
palmesøndag og 2. påskedag. Øvrig drift foreslås endret til kl. 06.30-16.00 
mandag-fredag. Videre at privatpersoner etter avtale kan hente jordmasser med 
personbil med tilhenger utover dette fram til kl. 20.00 mandag-fredag og kl. 10.00-
18.00 på lørdager. Det foreslås at vegetasjon skal plantes innen et år etter at 
godkjent reguleringsplan foreligger. Velforeningen forutsetter at GV1 strekker seg 
langs hele østsiden av anlegget (BAS1 og BAS2). 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det vises til tidsrom for driften, i reguleringsbestemmelse 4.2.1 e. og f., som ble 
vedtatt i Hovedutvalg for teknikk og miljø 19.01.2017. Det er vist et 
vegetasjonsbelte langs hele østsiden av BAS1 og BAS2. 
 

5. Øistein Kvarme (04.04.2017) ba om at svarfrist for bemerkning ble utsatt til 18. 
april, men kom ikke med noen ny bemerkning. 
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Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering. 
 

6. Aase og Knut Kvarme (07.04.2017) mener at kommunen har kommet inn i en ond 
sirkel ved stadig å gi tillatelser i et forsøk på å rydde opp i driften, i stedet for å 
«sette ned foten» og forby all ulovlig virksomhet. De mener at et eksempel er 
saltlageret. Hvis det godkjennes, kan det naturlig nok ikke være søndags- og 
helligdagsstengt i området i salt-perioden. Dermed er det i praksis fritt fram for 
alle typer kjøring. Det har allerede i lengre tider pågått døgntrafikk i anlegget. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Saltlager utgår i planforslaget. Det skal ikke være drift i området på søndager og 
helligdager. For øvrig vises det til reguleringsbestemmelse 4.2 e. og f. om tidsrom 
for drift i området. 

 
7. Hans Jensen (05.04.2017) klager på det han mener er ulovlig drift i området. Han 

mener virksomheten setter naboenes helse på spill og at advokat er involvert for 
å stanse ulovlig drift. Han har ikke noe imot hagesenter, men ønsker ikke asfalt 
og sugeslam. Han mener dammen ikke har noen effekt og at når det er regn så 
flommer det over og forurenser hele området. Håndtering av massene som tas 
inn på området påvirker både støy og jord- og luftforurensning negativt. Det har 
også negativ innvirkning på boligverdiene i nærområdet. Han viser til at de har 
videomateriale som viser hvor ille tilstanden er. En gjenvinningsstasjon vil være 
en katastrofe for de 16 boenhetene i nærheten. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Rådmannen har forståelse for naboenes betenkeligheter med virksomheten som 
er foreslått, og har tidligere gitt anbefaling om at det ikke skal etableres 
virksomhet ut over det som tillates i gjeldende reguleringsplan. Når det likevel 
åpnes opp for gjenvinningsanlegg, mener rådmannen at 
reguleringsbestemmelsene vil kunne bidra til å ivareta/styre virksomheten, ved at 
det er satt tydelige rammer for hva som kan tas i mot, innenfor fastsatte tidspunkt. 
Det er også inntatt grenseverdier for støy i bestemmelse 4.2.1 h. 

 
8. Jørg Wørpel (u.d.) som er nærmeste nabo i vest, uttaler at dagens drift påfører 

hans familie helseproblemer og at de derfor protesterer på det nye planforslaget, 
med den økte aktiviteten det vil medføre. Det er støy- og støvbelastningen som 
gjør familien syk. Han har heller ikke noe imot et hagesenter som holder seg til 
bestemmelser og åpningstider, men ønsker ikke en gjenvinningsstasjon her. Han 
ønsker at det blir bygget en høy støyskjerm og at det blir benyttet vann til å 
redusere støv fra innkjørselen til anlegget. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Se kommentar til nr. 7 

 
9. Thor Ivar Gangnæs (06.04.2017) er, som nær nabo, bekymret for den raske 

utviklingen som foregår på eiendommen. På få år har landskapet de har utsikt til 
blitt endret fra et fruktbart jordbruksland til et ødslig område for jord-, stein- og 
asfaltlagring. De påvirkes også negativt av økt støy og trafikk av tunge maskiner 
på veiene. De mener at planforslaget, som tillater at virksomheten utvides, 
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medfører negative konsekvenser for landskapet og miljøet rundet. Det vises til at 
det ble utarbeidet et notat av en nabogruppe som ble overlevert administrasjonen, 
i forkant av 1. gangs behandling i HTM. Han kan ikke se at det er blitt vedlagt 
sakens dokumenter. I tillegg til naboer, mener han også at gjenboere må varsles. 
Han støtter Holtet Nyveien Vel og ønsker i tillegg at § 4 h endres til at 
«Steinknusing skal varsles naboer og gjenboere i Nyveien i god tid på forhånd.» 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Se kommentar til nr. 7. 

 
Behandling av innsigelse: 
Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Det er blitt avholdt flere møter hos fylkesmannen, der også representanter fra 
Akershus fylkeskommune har deltatt. Første møte var 21.08.2017, der uttalelse fra 
Akershus fylkeskommune, innsigelsen fra fylkesmannen og kommentarer fra 
ansvarlig fagperson hos Rambøll ble gjennomgått. 
 
01.11.2017 ble det avholdt et møte der første utkast til nytt planforslag ble presentert 
av Asplan Viak AS, som Akershus fylkeskommune hadde engasjert i samarbeid med 
Ås kommune. Da var også Fylkesmannen i Oslo og Akershus til stede. 
 
Forslag til plan, bestemmelser og planbeskrivelse ble oversendt fylkesmannen 
31.01.2018, og det ble avholdt et møte 09.02.2018, der planforslaget ble 
gjennomgått. Fylkesmannen kom med noen forslag til reguleringsbestemmelser som 
er blitt inntatt i vedlagte bestemmelser. 
 
I e-post, datert 09.02.2018, trekker fylkesmannen sin innsigelse, dersom 
reguleringsforslaget blir vedtatt slik det foreligger.  
 
Vurdering: 
Planprosess 
Detaljreguleringsplan for Haug gård er en komplisert sak innenfor et mangfoldig og 
uoversiktlig fagfelt – ikke minst begrepsmessig. 
 
Det er blitt utarbeidet en Regional plan for masseforvaltning i Akershus, som ble 
vedtatt 24.10.2016. Ås kommune har fått bistand fra Akershus fylkeskommune, etter 
at saken ble lagt ut til offentlig ettersyn, for å kvalitetssikre reguleringsplanen for: 
- At den blir i tråd med retningslinjene i den regionale planen 
- At det blir samsvar mellom planbeskrivelse, kart og bestemmelser 
- Å synliggjøre eventuelt manglende samsvar mellom reguleringsplan og plan- og 

bygningsloven 
- Å gi en anbefaling om hvilke kontrollregime som må etableres 
 
Grunnen til at Akershus fylkeskommune har bistått er at de ønsker å høste erfaring 
med utarbeidelse av en slik reguleringsplan, på grunnlag av retningslinjene i 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus. Dette for å kunne bruke det videre i 
liknende saker. Akershus fylkeskommune engasjerte Asplan Viak AS til dette 
arbeidet, som har vært utført i samarbeid med Akershus fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Ås kommune. 
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Endringer i planforslaget 
Planforslagets bestemmelser og planbeskrivelse er etter offentlig ettersyn blitt 
omarbeidet og fått et nytt oppsett, i henhold til ny mal. Det vises til vedlegg 2 og 3. 
Vedlagte planforslag skal nå være i tråd med retningslinjene i Regional plan for 
masseforvaltning i Akershus. Videre skal det være samsvar mellom planbeskrivelse, 
kart og bestemmelser og det skal etableres en mottakskontroll som må godkjennes 
av rette myndighet. 
 
Det er kun foretatt noen mindre endringer i plankartet. I reguleringsbestemmelsene 
er det først og fremst bestemmelse 4.2, som omhandler BAS1 og BAS2, som har fått 
endret innhold. 
 
Type masser som er blitt tillatt inntatt er inndelt i 3 kategorier: 
1) Grevemasser 

Dette er rene, naturlige masser som omfatter jord, stein, grus, sand, leire og 
organisk materiale som verken inneholder konsentrasjoner av helse- og 
miljøfarlige stoffer over fastsatte normverdier eller som er syredannende (jf 
Forurensningsforskriften, kapittel 2) 

2) Byggavfall 
Dette er rent inert avfall som kan inneholde sprengstein, betong, murstein, 
takstein, keramikk og glass som ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer 
over normverdiene.  

3) Asfalt 
Dette er asfalt i form av fresemasser og asfaltflak 

 
Det gjøres spesielt oppmerksom på viktigheten av å holde gjenvinning av matjord 
skilt fra gjenvinning av øvrige masser. Klargjørelse av stadfestet reguleringsplan 
regulerer områdets bruk, men det må søkes separat om tillatelse for 
behandling/gjenvinning og mellomlagring av masser etter forurensingsloven. 
Virksomheter som driver jordsortering og jordproduksjon er søknads- og 
rapporteringspliktige til Mattilsynet etter matloven og relevante forskrifter. 
 
Et sentralt punkt fra fylkesmannens side, for å trekke innsigelsen, er bestemmelse 
4.2.1 q: «Når områdets bruk til gjenvinningsanlegg og øvelsesområde opphører, skal 
området tilbakeføres til landbruksformål innen 1 år.» 
 
Berørte offentlige og private parter har gjennom offentlig ettersyn kommet med 
bemerkninger, derav en innsigelse. Forslaget har imøtekommet innsigelsen og i stor 
grad bemerkningene, og planforslaget er blitt revidert. 
 
Planprosessen med involvering av berørte parter vurderes som tilfredsstillende og 
endringene som er listet opp ovenfor, viser at mange av bemerkningene er tatt til 
følge. 
 
Alternativer: 
Det er generelt stor skepsis til dette planforslaget, og det er et alternativ at gjeldende 
reguleringsplan opprettholdes. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Det reviderte planforslaget vurderes som godt og grundig gjennomarbeidet, og har 
hensynstatt bemerkninger som er kommet inn. 
 
Reguleringsplanen vurderes som et godt rammeverk for å drive gjenvinningsanlegg 
på Haug gård, og for å følge opp at virksomheten drives i henhold til bestemmelsene. 
 
Rådmannen foreslår at detaljreguleringsplan for Haug gård vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-19/18 
R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  16/02186-26 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 69/17 02.11.2017 
2 Kommunestyret 67/17 22.11.2017 
3 Kommunestyret 75/17 13.12.2017 
4 Kommunestyret 19/18 21.03.2018 
 
 
 
Det vises til dokumentasjon i vedlegg 5, jfr. Kommunestyrets utsettelsesvedtak 
13.12.2017. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 02.11.2017: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-309 
Detaljreguleringsplan for Kvestad gård, med bestemmelser datert 04.05.2017 og kart 
datert 31.03.2017. 
 

_____ 
 
Kommunestyrets behandling 13.12.2017: 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag:  
Saken utsettes, slik at tiltakshaver gis anledning til å innhente dokumentasjon om 
konsekvensene av tiltaket for vannkvaliteten i Årungen på kort og lang sikt. 
 
Votering: 
Ap’s utsettelsesforslag ble vedtatt 17-16 (7H, 4Sp, 3FrP, 2V). 
 
Kommunestyrets utsettelsesvedtak 13.12.2017: 
Saken utsettes, slik at tiltakshaver gis anledning til å innhente dokumentasjon om 
konsekvensene av tiltaket for vannkvaliteten i Årungen på kort og lang sikt. 

_____ 
 
 
Kommunestyrets behandling 22.11.2017: 
Saken ble utsatt til kommunestyrets møte 13.12.2017. 
 

_____ 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 02.11.2017: 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til følgende tilleggsforslag: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker teknisk plan til godkjenning. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 02.11.2017: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-309 
Detaljreguleringsplan for Kvestad gård, med bestemmelser datert 04.05.2017 og kart 
datert 31.03.2017. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker teknisk plan til godkjenning. 
 

_____ 
 
 
 

Saksfremlegg: 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-309 
Detaljreguleringsplan for Kvestad gård, med bestemmelser datert 04.05.2017 og kart 
datert 31.03.2017. 
 
Ås, 20.10.2017 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:     19.10.2016 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 04.05.2017 
Offentlig ettersyn:     08.06. - 31.08.2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang: 02.11.2017 
Kommunestyret:     22.11.2017/ 13.12.2017/ 21.03.2018 
 
 
Vedlegg: 
1. Reguleringskart, datert 31.03.2017 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 31.03.2017, redigert 04.05.2017 
3. Planbeskrivelse, datert 31.03.2017 
4. Saksutskrift fra HTM 04.05.2017 
5. Uttalelse fra PURA/Landbrukssjefen i e-post, datert 20.02.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Adressater i følge liste  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslaget legger til rette for et midlertidig anleggsområde på Kvestad gård, der 
formålet er å etablere ca. 90 dekar ny dyrkingsjord til matproduksjon. Planområdet 
opparbeides til jordbruk, ved å fylle opp med rene, naturlige masser. Massemottaket 
skal avsluttes og istandsettes til jordbruksareal innen 1. oktober 2022. 
 
Forslag til reguleringsplan har ligget ute til offentlig ettersyn. Innkomne bemerkninger 
fra overordnede myndigheter og andre berørte parter har ikke ført til endringer av 
planforslaget.  
 
Planforslaget er utarbeidet av Follo Prosjekt AS, på vegne av tiltakshaver Karl 
Magnus Løken. 
 
Fakta i saken: 
Formålet med reguleringsplanen for Kvestad gård er å oppnå dyrkbar jord. 
Planområdet skal fylles opp med ca. 240 000 m3 komprimerte rene, naturlige 
masser. Det vil gi ca. 90 dekar jord til matproduksjon. 
 

Det skal anlegges landbruksdrenering, en sedimentasjonsdam under 
anleggsperioden samt en fangdam etter ferdigstillelse for rensing av 
regnvann/drensvann. 
 

Det redegjøres ytterligere for planforslaget i vedlagte reguleringsplan med 
bestemmelser og planbeskrivelse. 
 

Tidligere behandling av saken: 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet med planavgrensning 19.10.2016. 
 

Planen ble behandlet i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) i møte 04.05.2017. 
 

HTM gjorde følgende vedtak 04.05.2017: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Kvestad gård, som 
vist på kart datert 31.03.2017, med reguleringsbestemmelser datert 31.03.2017 med 
følgende endringer: 

 5.1.1.c «Under mottakets drift…» endres til «Det skal anlegges…» 
 5.1.1.i endres til «Transport av masser til mottaket og maskinelt arbeid på 

området skal kun skje på hverdager mellom kl. 07 og 18.» 
 Nytt punkt: 5.1.1.p: Tiltakshaver står i anleggsperioden for utbedring av skader 

på Kvestadveien (mellom Drøbakveien og avkjøring til deponiområdet). 
Så langt det vil framstå som tilstrekkelig juridisk bindende viser reguleringsplanen til 
teknisk plan med hensyn på til tekniske spesifikasjoner. 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Hovedutvalgets forslag til endringer ble innarbeidet i planbestemmelsene før planen 
ble sendt ut til offentlig ettersyn (vedlegg 2). 
 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 08.06. - 31.08.2017. Det er mottatt 4 
bemerkninger som er gjengitt og kommentert nedenfor. 
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Innkomne høringsuttalelser: 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (31.08.2017) 
Fylkesmannen har ingen konkrete merknader til planforslaget, men uttaler at planens 
bestemmelser er godt utformet og at det vil være viktig å følge opp teknisk plan. En 
god mottakskontroll vil være essensielt for å følge opp bestemmelsene i 5.1.1.g. 
Ellers vises det til kommunens ansvar som planmyndighet. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
2. Akershus fylkeskommune (21.06.2017) 
Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig 
oppmerksom på at det kan være ukjente forminner i området. Dersom man støter på 
et fornminne skal arbeid straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller 
dets sikringssone, og rette myndighet varsles. På bakgrunn av det tilsendte 
materialet har de ingen ytterligere merknader. 
 

Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering. 
 

3. Statens vegvesen (10.07.2017) 
Statens vegvesen ser at deres merknader i brev datert 15.11.2016 (til varsel om 
oppstart) er gjort grundig rede for, og har ingen konkrete merknader til planforslaget. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
4. Statnett (12.06.2017) 
Statnett har ingen eksisterende anlegg innenfor planområdet og har igjen 
bemerkninger ut over det. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering 
 
Vurdering: 
Berørte parter har gjennom offentlig ettersyn kommet med bemerkninger. 
Bemerkningene er positive og medfører ikke forslag til endringer av planforslaget. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Vedlagte planforslag vurderes som tilfredsstillende utarbeidet. 
 
Reguleringsplanen vurderes som et godt rammeverk for opparbeidelse av ny 
dyrkingsjord til matproduksjon. 
 

Rådmannen anbefaler at detaljreguleringsplan for Kvestad gård vedtas. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-20/18 
Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  18/00666-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 5/18 28.02.2018 
2 Kommunestyret 20/18 21.03.2018 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 28.02.2018: 
1. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås-skolen tas til 

etterretning. 
 

2. Frem mot 2019 er det behov for mer IT-hjelp til skolene i forbindelse med 
implementering av læringsbrett i undervisningen. Rådmannen legger frem forslag 
til styrking av IT-tjenestene til skolene, i forbindelse med behandling av revidert 
budsjett 2018. 

 

3. I tilstandsrapport 2018 tas inn en oversikt over de viktigste lovkrav til skolen, og 
etatens vurdering av status for etterlevelse av krav.  

____ 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 28.02.2018: 
På vegne av rådmannen ble det informert om at enkelte avsnitt fra Solberg skoles 
tilstandsrapport var falt ut. Denne rapporten blir korrigert og publisert på nytt. 
 

Rektorene presenterte «tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding for 2018» for 
den enkelte skole. Oppvekst- og kultursjef presenterte «tilstandsrapport 2017 med 
utviklingsmelding for 2018» for Kroer skole og Nordbytun ungdomsskole.  
 
SV fremmet følgende tilleggspunkter til rådmannens innstilling:  

1. Det er behov for å revidere organiseringen og finansieringen av 
PPS. Rådmannen legger frem sak for politisk behandling før 
handlingsprogram med økonomiplan for 2018.  
 

2. Frem mot 2019 er det behov for mer IT-hjelp til skolene i forbindelse med 
implementering av læringsbrett i undervisningen. Rådmannen legger frem 
forslag til styrking av IT-tjenestene til skolene, i forbindelse med behandling 
av revidert budsjett 2018. 

 
Ap fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling:  

1. I tilstandsrapport 2018 tas inn en oversikt over de viktigste lovkrav til skolen, 
og etatens vurdering av status for etterlevelse av krav.  

 

Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
SVs tilleggspunkt nr.1 ble nedstemt 6-2(SV).  
SVs tilleggspunkt nr.2 ble enstemmig tiltrådt.  
Aps tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 28.02.2018: 
Se øverst i dokumentet. 
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Saksfremlegg: 

 
Rådmannens innstilling: 
Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås-skolen tas til etterretning. 
 
Ås, 09.02.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
1. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 - Ås-skolen 
2. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Brønnerud skole 
3. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Kroer skole 
4. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Nordby skole 
5. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Rustad skole 
6. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Sjøskogen skole 
7. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Solberg skole 
8. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Åsgård skole 
9. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Nordbytun ungdomsskole 
10. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Ås ungdomsskole 
 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Oppvekst- og kultursjef 
Rektorer ved grunnskolene   
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Nytt i år er at tilstandsrapport for året som har vært skrives i samme dokument som  
utviklingsmelding for kommende år. Den samme strukturen brukes også i skolenes 
rapporter. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding for 2018 viser nøkkeltall og 
utviklingsarbeid for 2017 og nye mål og tiltak for 2018. 
 
Fakta i saken: 
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om 
tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert 
forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp 
utviklingen av sektoren på en god måte.  
 
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, jf. opplæringsloven § 13-10 andre 
ledd. Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i 
grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle 
systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det generelle 
systemkravet er mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke.  
 
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å 
sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på 
opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte 
kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling 
og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god 
kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen 
mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og 
resultatene i dialogen med skoleeieren. 
 
Nytt av i år er at tilstandsrapport for året som har vært skrives i sammenheng med 
utviklingsmelding for kommende år – i ett og samme dokument. Denne strukturen er 
også å finne igjen i skolenes rapporter. 
 
Ås kommune har vært med i skoleeierprogrammet «Den gode skoleeier – 
Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og 
resultater» i regi av KS. I den forbindelse har tilstandsrapportering vært et sentralt 
tema; hva inneholder en god tilstandsrapport og hvilke prosesser fører til et godt 
produkt? Det har i løpet av 2017 pågått et betydelig prosessarbeid, i tett samarbeid 
med Knut Roald, knyttet til endring av den strukturelle oppbyggingen av 
dokumentene, samt involvering og sammenheng med skolenes og skoleeiers årshjul 
for kvalitetsarbeid i skolen.  
 
«Den gode skoleeier» og det tette samarbeidet med Knut Roald, dosent ved 
Høgskulen i Sogn og Fjordane,  har bidratt til et kvalitetsløft i kommunens arbeid for 
bedre kvalitetsvurderingsprosesser med bred involvering, og etter hvert bedre 
sammenheng med barnehageområdet.  
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Konklusjon med begrunnelse: 
Mål om god og synlig progresjon for alle elever står fast. Skolene arbeider ut fra egne 
resultater og progresjon følges nøye både på den enkelte skole og på kommunenivå.  
Utvikling mot en bedre skole for alle elever er et kontinuerlig arbeid. 
 
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å 
sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på 
opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte 
kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling 
og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god 
 
 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
 


	MØTEINNKALLING
	Kommunestyret

