
Interpellasjon regional plan 
  
  
Ordfører. 
  
SSB anslår en forventede befolkningsøkning i Ås kommune på mer enn 50% i løpet 
av ca 20 år. Det vil kreve at det bygges i størrelsesorden 5000-7000 boliger. I tillegg 
til dette kommer elevtallsøkninger ved NMBU. Skal Regional plan for Areal og 
Transport i Oslo og Akershus legges til grunn skal 90 % av disse boligene bygges i 
prioritert vekstområde = primært Ås sentrum.  
  

R3 Bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder i Regional plan 
for Areal og Transport i Oslo og Akershus lyder; 
«Det forventes at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for bolig- 
og arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder. Det legges til rette for at 
minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor 
prioriterte vekstområder. I kommuner med regionale byer legges det til rette for 
at minimum 90 % av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor 
prioriterte vekstområder. Funksjonsblanding av arealbruk vektlegges.» 

  
Gjennom det pågående arbeidet med Områdereguleringen for sentrum har det blitt 
klart at en slik konsentrert utbygging av Ås sentrum er helt urealistisk uten massiv 
nedbygging av dyrket mark. Til sammenligning er kravet til fordeling i byområdet 
Sarpsborg-Fredrikstad 50 % i bysentrum og 40 % langs bussaksene. 
  
Ås kommune har andre områder med utmerket kollektivdekning (like god eller bedre 
enn Ås sentrum) som egner seg godt for utvikling. Dette vurderte Ås kommunestyre 
da det vedtok gjeldende Kommuneplan, og vedtok: 
  

Pkt 1.1 i Samfunnsdelen i Ås Kommuneplan 2015-2027 lyder; 
«90 % av veksten skal i hovedsak skje i Ås tettsted og langs bussaksene, der 
dette ikke kommer i konflikt med jordvern, biologisk mangfold og 
nærfriluftsområder». 
  

 
Forslag til vedtak: 
Ås kommunestyre ber ordføreren ta kontakt med fylkesordføreren i Akershus for å få 
handlet saken på nytt i Akershus fylkesting, og be de snarest vedta følgende: 
 

Gjeldende for arealdisponeringen i Ås kommune blir følgende: «90 % av 
veksten skal i hovedsak skje i Ås tettsted og langs bussaksene, der dette ikke 
kommer i konflikt med jordvern, biologisk mangfold og nærfriluftsområder». 
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