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Utv.sak nr.  51/06 
VURDERING AV AREALINNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Arkivnr: 140  Saknr.:  06/1205 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 50/06 30.08.2006 
Formannskapet 51/06 06.09.2006 
 
 
Til behandling i formannskapet 06.09.06: 
  
Rådmannens innstilling punkt 1: Arealinnspill markert med gult i vedlegg 1. 
 
Rådmannens innstilling punkt 2: Arealinnspill markert med rødt i vedlegg 1 
 
Forslag om at følgende innspill tilføyes listen for nærmere utredning: 

1. Arealet for Ås videregående skole må utvides. Dette fordi skolen allerede har 
overutnyttet sitt areal. Nåværende areal hindrer fremtidig skoleutvidelse. 
Forslag fra Johan Alnes (A). 

2. Nytt ”felt” 10 mål på eiendommen Danskerud, eier Kjos.  
Forlag fra Ellen Syrstad (Sp). 

 
_____ 

 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 30.08.06: 
Formannskapet voterte over første del i vedlegg 1, markert med grønt. 
 
Følgende ble vedtatt fjernet fra listen over innspill som skal utredes nærmere: 

1. Søråsjordet, 7 B, Åsgård.    
2. Aschehougåsen, 46 B, Nordby. 
 

I tillegg ble det fremmet forslag om at følgende innspill tilføyes listen for nærmere utredning: 
1. Arealet for Ås videregående skole må utvides. Dette fordi skolen allerede har 

overutnyttet sitt areal. Nåværende areal hindrer fremtidig skoleutvidelse. 
Forslag fra Johan Alnes (A). 

2. Nytt ”felt” 10 mål på eiendommen Danskerud, eier Kjos.  
Forlag fra Ellen Syrstad (Sp). 

Disse ble det ikke votert over. 
 
Se formannskapets protokoll fra 30.08.06 for nærmere oversikt over behandling og votering. 
 
Formannskapet ble enige om å fortsette behandlingen i neste møte.  Møtet ble senere fastsatt 
til 06.09.06. 

_____ 
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Rådmannens innstilling: 
1. Arealinnspillene som er markert med grønt og gult i vedlegg 1 tas med i det videre 

arbeidet med arealdelen av kommuneplanen. 
2. Arealinnspillene som er markert med rødt i vedlegg 1 tas ikke med i det videre arbeidet 

med arealdelen av kommuneplanen.  
_____ 

 
 
Tidligere politisk behandling:  Planprogrammet vedtatt av kommunestyret 5.april 2006 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommuneplanutvalget 
 
Behandlingsrekkefølge: Kommuneplanutvalg 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  (trykt til møtet 30.08.06, F-sak 50/06) 
Siling av innspill til arealendringer ift føringer i planprogrammet 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Notat dater 20.juni 2006: Vurdering av arealinnspill til kommuneplanen i henhold til føringene 
i planprogrammet. (Sendt kommunestyrets medlemmer og partigruppene) 
Planprogrammet vedtatt av kommunestyret 5.april 2006 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I formannskapet 14.juni 2006 ble det gitt en orientering om hvilke arealinnspill rådmannen 
anbefaler tas med i det videre arbeidet med kommuneplanen.  
 
På bakgrunn av orienteringen ble det sendt ut et notat til kommunestyrets 
medlemmer/partigruppene, datert 20.juni 2006. Notatet er et grunnlag for evt. kommentarer til 
rådmannens anbefaling om hvilke arealinnspill som utredes nærmere og hvilke som ikke tas 
med videre i arbeidet med arealdelen av kommuneplanen. Frist for kommentarer fra partiene 
ble satt til 1.september.  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
 
Etter innspill fra ordfører har rådmannen kommet fram til at det er formålstjenelig å legge 
fram en sak hvor det voteres over hvilke innspill som skal tas med videre i planarbeidet. 
Hensikten er å få politiske signaler på et tidlig tidspunkt om hvilke arealinnspill 
administrasjonen skal konsekvensutrede. Konsekvensutredningen er grunnlaget for hvilke 
innspill til arealendringer som tas med videre i forslag til kommuneplan. Forslag til 
kommuneplan skal behandles i hovedutvalgene og formannskapet 18/10 og kommunestyret 
1/11.  
 
De arealinnspillene som det er mest aktuelt å behandle er relatert til bolig og næring. 
Rådmannen anbefaler at en del innspill til arealendringer ikke tas med videre i arbeidet med 
arealedelen til kommuneplanen. Disse innspillene er ikke er i tråd med de føringene som er 
gitt i planprogrammet (vedtatt av kommunestyret 5.april 2006). 



  Sak 51/06 

 


