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Til Ås kommune  

 

21/02664 – Høringsuttalelse kommuneplanen 2022-2034 

 

I prosessen med rullering av kommuneplanen har det vært gjennomført en god planfaglig 

prosess. For området «Nordre Brekke liten» har følgende blitt vurdert med tilhørende 

konklusjon: 

 

• I «Notat – Forslag til langsiktig utbyggingsgrense og vurdering av boligbehov» er 

eiendommen «Nordre Brekke liten» i fig. 1, det administrative forslaget pr 13.11.2020, 

innenfor denne foreslåtte utbyggingsgrensen 

• Sweco gjennomførte deretter en konsekvensutredning. Her ble eiendommen «Nordre 

Brekke liten» i den samlede vurderingen satt til gul, noe som innebærer at eventuelle 

utfordringer løses på reguleringsplannivå. 

 

I kommunedirektørens forslag til kommuneplan var eiendommen «Nordre Brekke liten» 

likevel tatt ut med følgende begrunnelse: Tas ikke med i denne planperioden 

- Det er ikke behov for flere boliger i planperioden og det utfordrer planlagt utbygging av 

sentrum. 

- En del av området er dyrkbar jord. 

 

Slik vi forstår prosessen er det i hovedsak ingen konkrete planfaglige grunner til å ta ut 

eiendommen «Nordre Brekke liten», men det er derimot kun pga at kommunen mener at 

boligprogrammet er oppfylt med planlagt utbygging av leiligheter i sentrum. 

 

Når det gjelder dyrkbar jord (kun ca 4 daa av 24 daa) viser konsekvensutredningen at dette er 

løsbart gjennom detaljregulering. Det står i konsekvensutredningen: 

Området innebærer omdisponering av dyrka mark i strid med nasjonal jordvernstrategi. 

Området er imidlertid svært oppsplittet og lite drivverdig. 

 

For å løse utfordringen med jordvern har vi i vedlagte forslag foreslått å flytte matjord fra 

oppsplittet og lite drivverdige deler av eiendommen, til den sørlige delen av foreslåtte område 

(ca 4 daa ikke dyrka mark i dag). Dette området innlemmes i øvrig dyrka mark i området. 

Dette vil medføre at det ikke blir en reduksjon av dyrka mark, og arealet blir nå drivverdig. 

Dette «nye» arealet blir da en del av jordvegen for resterende landbrukseiendom (LNF). 

En slik endring vil medføre at utbyggingsområdet «Nordre Brekke liten» reduseres fra 24 daa 

til ca 20 daa, og antallet boenheter reduseres fra 74 til ca 50 (se vedlagte skisse). 

 

Kommunens boligprogram er en fremskrevet statistikk for kommunens fremtidige boligtilbud 

(vedtatte og varslede reguleringsplaner i planperioden), og viser at det for Åsgård skolekrets 

vil det være anslagsvis 84 % leiligheter, noe som i liten grad er attraktivt for barnefamilier.   

 

Vi mener at det å innlemme «Nordre Brekke liten» som utbyggingsområde med 

småhusbebyggelse er nødvendig for å ivareta kommunens behov for tilstrekkelig 

boligtilbud for barnefamilier i Åsgård skolekrets. Revidert forslag viser 

utbyggingsområde bolig 20 daa med ca 50 boenheter. 
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Ytterligere begrunnelse ift. behov for småhusbebyggelse i Åsgård skolekrets: 

 

I kommuneplanens samfunnsdel står det: 

 

”Fremtidig boligtilbud ventes å bli den viktigste årsaken til befolkningsveksten i Ås i årene 

som kommer.” 

 

Boligtilbudet fremkommer i kommunens boligprogram basert på vedtatte og varslede 

reguleringsplaner i planperioden. 

 

I anslagene for framskrevet folkemengde fra SSB/Kompas er boligprogrammet en vesentlig 

faktor, slik det også konkluderes i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Framskrivningens alderssammensetning viser at den aldersgruppen som øker mest er 80+ som 

øker med 96% og aldersgruppen 67-79 år med 48%, mens aldersgruppene 6-15 år (24%) og 

16-66 år (28%) har lavest vekst.  

 

Med boligprogrammet som en vesentlig faktor er det altså aldersgruppen med pensjonister og 

de eldste som relativt sett øker mest, mens familier med barn i skolepliktig alder og foreldre i 

yrkesaktiv alder er gruppene med lavest vekst. 

 

Boligprogrammet viser antall og type boliger fordelt på ulike områder/skolekretser i 

kommunen. Ser man på Ås sentralområde er en stor overvekt av boligene leiligheter. 

 

For Åsgård skolekrets er andelen leiligheter hele 84% mens andelen småhusbebyggelse kun er 

på 16%. Erfaringer viser at leiligheter i svært liten grad er attraktive for barnefamilier. Dette 

kan gi en befolkningsutvikling med uønskede konsekvenser på sikt. 

 

Et variert botilbud er av stor betydning for å sikre en optimal og bærekraftig 

alderssammensetning av befolkningen. En skjevfordeling mellom leiligheter og 

småhusbebyggelse kan påvirke kommunens økonomiske bæreevne negativt. 

 

Kommunens begrunnelse for ikke å ta med «Nordre Brekke liten», på tross av at arealet lå 

innenfor opprinnelig foreslått utbyggingsgrense, var at det ikke var behov for flere boliger i 

planperioden og at det utfordret planlagt utbygging av sentrum (leiligheter). Med en betydelig 

overvekt av leiligheter i boligprogrammet kan en konsekvens av dette bli at det fremtidige 

boligtilbudet til småbarnsfamilier svekkes sett i forhold til andre aldersgrupper. 

 

Ved å styre mot en skjevfordeling mellom leiligheter og småhusbebyggelse utnyttes ikke 

potensialet som ligger i utbygging av Follo-banen, Oslos boligmarked og utviklingen ved 

universitetet i Ås. 

 

 – Kan en slik skjevfordeling av boligtyper bli en begrensende faktor for en bærekraftig 

befolkningsutvikling i Ås kommune? 
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Med vennlig hilsen  
Bygghuset AS 

 
Steinar Kvistad 
Daglig leder 
 

 

Skisse - revidert forslag «Nordre Brekke liten»: 
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