
Plan- og bygningsloven med vekt på 
erfaring med arealsaker i Ås kommune

Akershus og Østfold bondelag 12.10.2017

Ellen Grepperud, plan- og utviklingssjef i Ås kommunen



Planverktøyene i Plan- og bygningsloven



Statlige føringer

✓ Nasjonale forventninger 
(Fastsatt ved kgl. res. av 12.06. 2015, Plan- og bygningsloven, § 6-1). 

✓ Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging 
(Fastsatt ved kgl. res. av 26.09 2014, Plan- og bygningsloven, § 6-2). 



Regional plan for areal og transport
(§ 8.1 i Plan- og bygningsloven) 



Arealbruk - strategier

A1   Konsentrere hoveddelen av veksten til    

prioriterte vekstområder

A2  Utvikle prioriterte vekstområder med 

bykvalitet

A3  Innenfor prioriterte vekstområder bør 

vekst gå foran vern

A4  Utenfor prioriterte vekstområder bør vern 

gå foran vekst



Campusutvikling og Follobane/intercity 

til Halden



Kommuneplan 2015 - 2027
(Plan- og bygningsloven, kap 11)

• 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

• Unngå nedbygging av høyproduktiv 

matjord i alle deler av kommunen

• Det skal tilrettelegges for en 

gjennomsnittlig befolkningsvekst på 

2 % per år i planperioden



Områder møtt med 

innsigelser
Plan- og bygningslovens § § 5-4

1. B10 Søndre Holstad gård 

2. B11 Vollskogen 

3. B12 Rustadporten

4. B14 Askehaug gård

5. B15 Liahøi

6. B16 Bekk

7. B17 Kaksrudbekken

8. B19 Israndveien

9. N2 Korsegården 

10. M1 Nøstvet



Politikernes generelle begrunnelse

1. Legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i regionen

2. Bygge opp om tettstedene Ås sentrum, Vinterbro og 

Solberg

3. Bevare verdifulle landbruks-, kultur- og naturområder

4. Utnytte skolekapasitet

5. Utnytte og videreutvikle eksisterende kollektivtilbud, særlig 

buss

6. Lokaldemokratiet må vektlegges



Rustadporten



Reguleringsplan
(jf. plan- og bygningsloven, kap 12)

✓ Områdereguleringsplan for Dyster Eldor II (450)

✓ Områdereguleringsplan for Solberg Øst (875)

✓ Områdereguleringsplan for Tømrernes feriehjem 

og Askehaugåsen (300)

✓ Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19A/B (150)

✓ Detaljreguleringsplan for Grenseveien nord (400)

✓ Detaljreguleringsplan for Europankvartalet (250)

✓ Detaljreguleringsplan for del av Skogveien (1100)

✓ Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 og 32 

(30)

✓ Detaljreguleringsplan for Vinterbro næringspark

✓ Detaljreguleringsplan for Haug gård

✓ Detaljreguleringsplan for Kvestad gård

✓ Områdereguleringsplan for Ås sentralområdet. 





Reguleringsplan prosess
(jf. plan- og bygningsloven, kap 12)

Varsel om oppstart Offentlig ettersyn Vedtatt plan



Planprogram for Områdereguleringsplan for Ås sentrum

Målet er å skape gode rammer for et 

voksende tettsted som vil utgjøre et 

sentralt knutepunkt i regionen, ved å 

knytte tettstedet tettere sammen med 

universitetsmiljøet på NMBU, og sørge 

for at Ås utvikles i retning av et 

bærekraftig og kompakt tettsted med 

både urbane og rurale kvaliteter, og 

som nytter seg av gode forbindelser til 

den øvrige regionen gjennom et 

effektivt transportnettverk. 



Områdereguleringsplan - avgrensing



Områdereguleringsplan - utredningene

✓ Kulturhistorisk steds- og

grønnstrukturanalyse 

✓ Fortettingsstrategier 

for Ås sentralområde

✓ Vei- og gateplan

✓ Kartlegge boligpreferanser 

✓ Håndtering av 

overflatevann



Dilemmaer

Fortetting i:

✓ sentrumsnære boligområder eller 

bygge på dyrka mark eller skog

✓ sentrumsnære boligområder eller 

næringsområder

✓ sentrumsnære boligområder eller 

legge boligområdene lengre unna 

sentrum

Er vi forpliktet til å tilrettelegge for så 

stor vekst? 



Oppsummering


