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SVAR INTERPELLASJON – REGIONAL PLAN 
 
Takk for interpellasjonen. Den inneholder et forslag til vedtak, og ikke noe spørsmål, 
men jeg vil likevel kommentere forslaget og begrunnelsen. 
 
Det opprinnelige forslaget tilsvarer det Ås kommunestyre allerede har vedtatt både 
ved behandlingene av Regional Plan for Areal og transport, og i kommuneplanen. 
Slik sett er det lite kontroversielt å ta dette opp med Fylkeskommunen. Likevel har 
jeg anbefalt forslagsstillerne/ kommunestyret å vurdere en litt annerledes tilnærming i 
tillegg til forslaget. Til nå har vi ikke fått gjennomslag for å få inn kollektivaksene som 
vekstområder, og det er tvilsomt om Fylkeskommunen vil vedta dette fordi det går på 
tvers av de prinsippene for vekst som Fylkeskommunen har vedtatt. 
 
Jeg anbefaler derfor å be om at Fylkeskommunen legger til grunn at Ås kommune 
har tre tettsteder, og at de alle regnes som prioriterte vekstområder. 
 
I Ås er det nå kun ett prioritert vekstområde og det er Ås sentrum og dermed skal det 
tilrettelegges for at 90 % av veksten kommer hit. For de øvrige kommunene med 
regional by har de flere prioriterte vekstområder å fordele veksten på. Asker har 
Asker sentrum, Heggedal og bybåndet, Ullensaker kan fordele veksten på Jessheim 
og Kløfta og Ski kan fordele veksten på Ski sentrum og bybåndet som går langs 
jernbanen fra Ski sentrum til Oppegård grense. Det er derfor ekstra krevende for Ås å 
måtte tilrettelegge for at hele 90 % av veksten skal til Ås sentrum. 
 
Solberg bør defineres som en del av bybåndet som strekker seg fra Oslo til Ski. Her 
er det en sammenhengende bebyggelse fra Ski sentrum og til Solberg som i ytterkant 
ligger drøye 2 km fra Ski sentrum.  
 
Oppdatert boligprogram som bygger på boligområdene i gjeldende kommuneplan 
rommer 6093 boliger fram mot 2040. Det tilsvarer en gjennomsnittlig 
befolkningsvekst per år på 2,1 % når man legger til grunn 2 personer pr bolig. Av 
dette boligtallet utgjør vedtatte fortettingsstrategi for Ås sentralområde 3085 boliger 
og Solbergområdet 1456 boliger. Boligprogrammet som omfatter avklarte 
boligområder (dvs avklarte med statlige og regionale myndigheter) legger dermed 
opp til at det kun er 50,6 % av boligene det tilrettelegges for i Ås sentrum. Tar vi med 
Solbergområdet er andelen 74,5 %.  
 
Jeg anbefaler derfor kommunestyret å vedta det reviderte forslaget fra 
forslagsstillerne. 
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ordfører 


