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Saksliste: 
 

• GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 22.03.07 
• ÅS KULTURHUS – FREMDRIFTSPLAN  

orientering ved kulturkonsulent Arne Hågensen 
• PLAN FOR UTEAREALENE I ÅS SENTRUM 

orientering ved avdelingsarkitekt Greta Elin Løkhaug 
• BREIVOLL  

orientering ved avdelingsarkitekt Greta Elin Løkhaug 
• ÅS STADION – BRUK OG REGULERINGSPLAN 

orientering v/ kommuneingeniør Gunnar Larsen og avdelingsaktitekt Greta Elin 
Løkhaug 

• Plan og miljøvernkonsulent Solveig Viste orienterer om kommuneplanen, se eget 
notat. 

 
Utv.sak nr4/07 06/2264  
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK  
 
 
DRØFTINGSSAK: 
Sommerkonsert 
 
 

• EVENTUELT 
 
 
Ås, 23.05.07 
 
 
 
Øyvind Langdalen 
Leder 
 
 
 
Eventuelt forfall meldes til Hanne Dølheim, snarest på tlf 959 39 692, 64 96 23 54 eller e-post: 
hanne.dølheim@as.kommune.no (Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt. Telefonbeskjed må gis 
dersom svar ikke mottas innen rimelig tid).  Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 



ÅS KOMMUNE 
Ungdomsrådet  Sak 4/07 

 

 
Utv.sak nr 4/07 
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK 
Saksbehandler:  Ellen Grepperud  

 
Arkivnr: 140  Saknr.:  06/2264 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Ås Eldreråd 8/07 29.05.2007 
K.råd for funksjonshemmede 8/07 29.05.2007 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/07 30.05.2007 
Hovedutvalg for helse og sosial 17/07 30.05.2007 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 64/07 31.05.2007 
Formannskapet 24/07 30.05.2007 
Ungdomsrådet 4/07 07.06.2007 
Kommunestyret /  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til kommuneplan for Ås kommune bestående av samfunnsdel med mål for 
kommunens utvikling datert 10.05.07 og arealdel med tilhørende planbestemmelser datert 
8.05.07, vedtas som kommuneplan for Ås kommune for perioden 2007 -  2019. 
 
 
Rådmannen i Ås, 11.05.07 
 
 
Per A. Kierulf 
Sign. 
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Vedlegg som følger saken trykt:  
• Kommuneplanens samfunnsdel datert 16.05.07 
• Kommuneplanens arealdel datert 8.05.07 med tilhørende planbestemmelser, samt 6 

kartvedlegg 
• Notat datert 9.03.07 ”Kommuneplanen 2007 – 2019. Oppsummering og vurdering av 

høringsuttalelsene, samt videre framdrift (sendt ut tidligere) 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
• Notat datert 9.03.07 ”Kommuneplanen 2007 – 2019. Oppsummering og vurdering av 

høringsuttalelsene, samt videre framdrift 
• Høringsuttalelsene til forslag til kommuneplan 2007 – 2019 datert 10.11.06 
• Planprogram vedtatt av kommunestyret 5.04.06 
• Konsekvensutredning av arealinnspill datert 10.11.07 
• Høringsuttalelsene til forslag til planprogram vedtatt av kommunestyret 25.05.05 
• Oppsummering av folkemøtene januar – februar 2006 
• Prosjektplan for kommuneplanrulleringen vedtatt av kommunestyret 28.09.05 
• Plan for medvirkning i kommuneplanrulleringen vedtatt av kommunestyret 28.09.05 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Fakta i saken 
I medhold av plan- og bygnignslovens §20-5 legger rådmannen fram forslag til kommuneplan 
for Ås kommune for perioden 2007 – 2019 for endelig behandling.  
 
Arbeidet med å revidere gjeldende plan, vedtatt 11.12.02, startet opp våren 2005 og har hatt 
følgende forløp: 
• Våren 2005 ble det utarbeidet et forslag til planprogram for arbeidet med kommuneplan. 

Forslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden mai – september 2005 og det kom inn 
110 innspill.  

• I januar 2006 fikk alle husstandene i Ås en informasjonsavis om arbeidet med 
kommuneplanen og med en invitasjon til folkemøter. 

• I januar – februar ble det arrangert folkemøter i alle skolekretser, samt på Holstad.  
• Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 5. april 2006. 
• Det ble gjennomført en konsekvensutredning av aktuelle arealinnspill. 
• Høsten 2006 ble det utarbeidet et forslag til kommuneplan som ble sendt på høring i 

november 2006, med høringsfrist februar 2007. 
• I forbindelse med høringen ble det arrangert to folkemøter, ett i Ås sentralområde og ett i 

Nordby.  
• Det kom inn 70 høringsuttalelser som ble vurdert og oppsummert i et notat som ble sendt 

formannskapets medlemmer datert 9.03.07. 
• I løpet av planprosessen er det arrangert 4 dialogmøter med kommunestyret om 

kommuneplanen. På dialogmøtene 2.11.05 og 25.01.06 var tema arealdelen av 
kommuneplanen og på møtene 8.03.06 og 10.05.06 var tema samfunnsdelen. I tillegg har 
det vært flere presentasjoner og diskusjoner i formannskapet om planarbeidet. Partiene ble 
også underveis i prosessen invitert til å komme med uttalelser til kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel og de fleste partiene uttalte seg.  
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Etter høringen av forslag til kommuneplan er det foretatt en del endringer både i 
samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen. Nedenfor følger de viktigste endringene.  
 
Innsigelser fra regionale myndigheter 
Regionale myndigheter fremmet 17 innsigelser til kommuneplanens arealdel. På møte i 
formannskapet 28.02.07 behandlet formannskapet innsigelsene og vedtok å gå videre med N1, 
N2 og N4 i mekling med regionale myndigheter. Vedtaket om å gå videre med N1 og N2 ble 
anket til kommunestyret. På møte i kommunestyret 11.04.07 og 9.05.07 ble det vedtatt å ta 
innsigelsene til N1, N2 og N4 til følge. Kommuneplanens arealdel er oppdatert i hht til disse 
vedtakene.  
 
Innspill til nye boligområder 
Det er kommet inn flere innspill til nye boligområder som avvist fordi det ut fra en 
befolkningsvekst på 1,5 – 2,0 % er mer enn tilstrekkelig med boligarealer i forslag til 
kommuneplan. Samsvar mellom tilgjengelig byggeareal og ønsket vekst er en viktig 
forutsetning for å kunne styre befolkningsveksten. 
 
Innspill til LNF-områder med spesielle kvaliteter knyttet til kulturlandskap, natur eller 
friluftsliv 
I LNF-områder er det forbudt å bygge og dermed har disse områdene et vern mot utbygging. I 
forslaget til kommuneplanens arealdel er det imidlertid foreslått å skravere LNF-områder med 
spesielle kvaliteter knyttet til kulturlandskap, natur eller friluftsliv.  Dette er gjort for å 
tydeliggjøre disse kvalitetene og signalisere viktigheten av å ta vare på verdiene. 
 
Det er kommet innspill til andre LNF-områder som også bør skraveres, samt justering av 
grenser for de skraverte LNF-områdene som er foreslått. Det er imidlertid viktig at ikke alle 
LNF- områdene blir skravert, da hensikten med markeringene svekkes. Etter høringen og 
folkemøtene er det skravert ytterligere noen områder: 
• KL1 (Kulturlandskapet på Nordby) er trukket lenger nord og NF1 (Nøstvedtmarka) lenger 

sør inntil boligområdene på Solberg. 

• Området rundt Kroer Kirke  

• NF3 (Vardåsen) er utvidet lenger nord og omfatter all utmark ned til bebyggelsen på Moer 
og Landåskollen. 

 
Forøvrig er det foretatt en gjennomgang av grensene for de skraverte LNF-områdene slik at 
disse områdene har fått en naturlig avgrensing. Hvilke juridiske virkemidler som eventuelt 
skal benyttes i disse områdene vil bli utredet i planperioden etter at kommuneplanen er vedtatt. 
 
Båndlagte områder  
Båndleggingen av området for videre utbygging av golfbanen i Kroer oppheves. Banen er 
under regulering til en enkel 9-hulls treningsbane og det er lite aktuelt å utvide til en 18-hulls 
bane slik båndleggingen la opp til. Vestby kommune har i sin kommuneplan også opphevet 
båndleggingen på sin side av kommunegrensen.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
De innspillene som er kommet til endringer av kommuneplanens samfunnsdel har ikke endret 
dokumentet vesentlig. De endringene som er foretatt framgår av vedlegg til notat til 
formannskapet datert 9.03.07 Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene. I tillegg er 
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det foretatt en opprydding i teksten som har bidratt til at dokumentet er blitt kortere og mer 
oversiktlig. 
 
I høringen ble det oppfordret til å komme med innspill til visjon og det ble fremmet flere 
forslag. Ut fra de forslagene som kom er følgende visjon foreslått:  

Ås kommune – miljø, mangfold og muligheter. 
 
Miljø – Inkluderende miljø med viktige kultur-, natur- og landskapskvaliteter. 
Mangfold – Mangfoldig universitetsbygd i hjertet av Follo. 
Muligheter – Mulighetenes kommune med aktive innbyggere.  
 
Vurdering  
Med de ovennevnte endringene er grunnlaget for alle innsigelser fjernet, og kommunestyret 
kan vedta planen. Gjeldende plan ble vedtatt i 2002, og det er et stort behov for å få vedtatt en 
oppdatert versjon av kommuneplanen som overordnet styringsdokument. Kommuneplanen er 
ingen statisk plan, men et redskap for å ha et langsiktig perspektiv i en virkelighet som endrer 
seg hurtigere enn noen gang. Planen har en viktig funksjon i å synliggjøre langsiktigheten i det 
løpende arbeidet i kommunen. For å styrke dette aspektet, er det lagt spesielt vekt på å utforme 
samfunnsdelen på en måte som gir mulighet til sterk kobling mot handlingsprogram, 
økonomiplan og budsjett. 
 
Planen peker 12 år fram, men skal vurderes rullert hvert 4. år, eller en gang i hver 
kommunestyreperiode. Prosessen knyttet til arbeidet med kommuneplanen har vært lang, men 
etter rådmannens vurdering god, ikke minst fordi resultatet må anses å ha fått en god politisk 
forankring. For at planen skal fungere godt er det politiske eierforholdet til den viktig. 
Rådmannen håper at de politiske dialogmøtene og diskusjonene i partigruppene har bidratt til 
at dette er blitt «kommunestyrets plan» mer enn «administrasjonens plan».  
 
 
 
 
 


