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Til aktuelle høringsinstanser  

   
   

 
   

   

  

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 

   19/01068-4 Solveig Viste 20.03.2020 

    

 
 

Rullering av kommuneplanen:  
Varsel om oppstart av planarbeid.  
 

Kommuneplanen for Ås kommune skal rulleres. Det varsles med dette om 

oppstart av planarbeidet. Samtidig sendes forslag til planprogram på offentlig 

høring. Det inviteres til å komme med uttalelser til planprogrammet samt 

arealinnspill. Høringsfristen er 25.mai 2020 

 

Formannskapet i Ås kommune vedtok 11/3-2020 å starte opp arbeidet med å 

rullere kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Dette skal erstatte gjeldende 

kommuneplan. Planprogrammet skal bidra til en målrettet og forutsigbar prosess 

og styrke medvirkningen. Forslaget til planprogram finner du på kommunens 

nettsider, «Høringer». Det vil bli lagt ut på bibliotekene og servicetorget når de 

åpner igjen.  

 

Arealinnspill og uttalelser til planprogrammet    

Ønsker du å komme med arealinnspill, er det viktig at du bruker skjemaet som 

ligger på nettsiden. Skjemaet viser hvilke temaer som skal dokumenteres og 

hvilke kunnskapsgrunnlag du kan bruke.  

Uttalelser til planprogrammet og arealinnspill sendes 

 Via det elektroniske skjemaet på nettsiden.  

 Via e-post eller post:  

o Postadresse: Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås.  

o E-postadresse: postmottak@as.kommune.no.  

o Merk brev og e-post med «Kommuneplan/planprogram, 20/00908».  

  

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/
mailto:postmottak@as.kommune.no


Ås kommune- Plan, miljø og næring  

Vår ref.: 19/01068-4  Side 2 av 2 

Informasjon i høringsperioden 

Har du spørsmål om planprogrammet, kan du ta kontakt på følgende måter:   

 Telefondager, tlf. 64 96 20 79:  

o Uke 17: onsdag 22/4 og torsdag 23/4 kl. 10-12 

o Uke 18: onsdag 29/4 og torsdag 30/4 kl. 10-12 

 Facebook: Det blir anledning til å stille spørsmål og få svar på Ås kommunes 

FB-side i hele høringsperioden.  

 Virksomhet samfunnsutvikling ved Solveig Viste,  

solveig.viste@as.kommune.no, tlf. 975 61 783. 

 

På grunn korona-epidemien, legges det ikke opp til møter og arrangementer i 

denne høringsperioden.  

 

 

Med hilsen 

 
 
Ellen Grepperud Solveig Viste 

Virksomhetsleder Samfunnsutvikling  Rådgiver 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
 

 

 

Varsel om oppstart av rullering av kommuneplanen er sendt til:  

 Offentlige myndigheter 

 Nabokommuner 

 Interkommunale selskaper 

 Lag og foreninger 

 Private personer/repr. for private personer 

 Private barnehager i kommunen 

 Arbeidstakerorganisasjoner i kommuneorganisasjonen 
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