
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringsbrev: Kunnskapsgrunnlag om Ås og Nordre Follo 

Det kan bli aktuelt å endre kommunegrensen mellom Ås og Nordre Follo kommuner fra januar 
2020 når den nye kommunen Nordre Follo etableres. Kommunal- og moderniserings-
departementet har bedt Fylkesmannen utrede konsekvenser av grensejustering i flere områder 
langs E18 og forberede saken før vedtak i departementet. I denne høringen ber vi om innspill og 
kommentarer til vedlagte dokumenter. 

Bakgrunn 
Departementet bad Fylkesmannen i brev datert 4. juli 2017 om så raskt som mulig å utrede 
konsekvensene av en grensejustering mellom Ski og Ås kommuner. Basert på brevet og 
inndelingslova bad vi kommunene utarbeide hver sine kunnskapsgrunnlag hvor de belyser 
konsekvensene av en eventuell grensejustering.  

Den 7. desember 2017 fikk forslaget om «ikke å videreføre arbeid med grenseendring mellom Ski 
og Ås ut fra de klare vedtak som er gjort i saken fra Ås kommune» flertall i Stortinget. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommenterte vedtaket i brev til Fylkesmannen den 
20.12.2018. Her ber departementet Fylkesmannen om å gjennomføre utredningen i tråd med 
oppdragsbrev datert 04.07.2017. Departementet begrunner videreføringen av oppdraget med flere 
momenter. De skriver at de er kjent med at kommunene hadde frist til å levere 
kunnskapsgrunnlag til Fylkesmannen 15. desember, og at det er planlagt å gjennomføre prosesser 
for å høre innbyggerne. Videre peker de på at de er kjent med at det er mulighet for enighet 
mellom Ski og Ås kommuner om justering av grenser i ett eller flere områder, og på at et 
oppdrag om å utrede en grensejustering ikke nødvendigvis innebærer at en grensejustering 
gjennomføres. Departementet mener det vil være uheldig å stoppe en utredning som er godt i 
gang, både fordi det kan være grunnlag for enighet om noen av områdene, samt at de berørte 
innbyggerne bør få si sin mening i saken. Ås kommune har som følge av Stortingets vedtak 
meddelt Fylkesmannen at de ikke ønsker å delta i det videre utredningsarbeidet. 

Fylkesmannen følger opp oppdraget fra departementet og sender nå saken på høring. Det er 
viktig for oss at innbyggere, organisasjoner og andre får anledning til å gi sine innspill til saken.  

Dokumenter som sendes på høring 
Det er tre dokumenter som sendes på høring. Kunnskapsgrunnlaget merket Nordre Follo er utarbeidet 
av Ski og Oppegård kommuner og godkjent politisk, samt av fellesnemnda for Nordre Follo kommune. 

Fylkesmannen sender dessuten på høring to dokumenter som til sammen utgjør kunnskaps-
grunnlaget for Ås kommune. Hoveddokumentet har Fylkesmannen har fått oversendt fra Ås 
kommune etter innsynsbegjæring. Innholdet er utarbeidet av kommunens administrasjon, men er 
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ikke ferdigstilt og ikke politisk behandlet, slik at feil i kunnskapsgrunnlaget kan forekomme. Vi 
antar likevel at feilkildene er av mindre karakter og at grunnlaget viser hovedtrender.  

Fylkesmannen har også bedt om Ås kommunes vurderinger av fordeler og ulemper ved en 
grensejustering. En slik vurdering har ikke kommunen levert, men som en del av høringen sender 
vi ut en forenklet vurdering publisert på kommunens nettsider med tittelen: «Noen konsekvenser 
for Ås kommune av en eventuell grensejustering mot Ski/Nordre Follo». 

Høringen 
Gjennom denne brede høringen ønsker vi å sikre alle anledning til å gi sine innspill og 
kommentarer til kunnskapsgrunnlagene. Kunnskapsgrunnlagene er bygget opp likt med felles 
temaoverskrifter, etter enkel mal fra Fylkesmannen, slik at de skal være mulig å sammenligne.  

Høringen er rettet mot innbyggere i Ås og Ski/Oppegård kommuner, samt berørte offentlige 
myndigheter og organisasjoner. Du benytter skjema på våre nettsider for å sende inn ditt innspill: 
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Horinger/ 

Dersom du ikke har mulighet til å levere din høringsuttalelse digitalt, kan du sende den til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Postboks 8111 Dep, 
0032 OSLO  
Merk da brevet med «Grensejustering Ås/Nordre Follo». 

Kunnskapsgrunnlagene er på høring i tre uker fra 9. februar, altså til og med 2. mars.  

Slik bruker vi ditt innspill og videre prosess  
Etter at fristen for høringen er ute, går Fylkesmannen gjennom alle innspillene. Vi kommer ikke 
til å gi svar til eller kommentere hvert enkelt innspill, men gir samlede kommentarer etter hvert 
tema. Etter gjennomgangen gjør vi en helhetsvurdering der vi ser på kunnskapsgrunnlaget, alle 
innspillene og resultatet av innbyggerundersøkelsen.  

Vi har også invitert kommunene til et møte der vi drøfter om og hvor det kan være enighet om 
justering av grensen, før vi kommer med vår vurdering. Vår vurdering sender vi til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet som tar den endelige avgjørelsen og eventuelt gjør endelig vedtak 
om grensejusteringer.  

Spørsmål  
Dersom du har spørsmål til høringen eller kunnskapsgrunnlaget, kontakt  
Linda Eide 22003644/fmoalee@fylkesmannen.no eller  
Marit Louise Lindholm, 22003666/fmoamll@fylkesmannen.no. 
 
 
Med hilsen 
 
Anne-Marie Vikla  
fylkesmiljøvernsjef Marit Louise Lindholm 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Vedlegg: 
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Mottakere: 
Bane Nor 
Ås kommune Postboks 195 1435 Ås 
Tandbergløkka Velforening    
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 
Ruter    
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 
Oppegård kommune 
Ski kommune 

Postboks 510 1411 Kolbotn 

Hafslund Nett AS    
Bevare Ås    
Follo distriktsrevisjon IKS    
Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 Lillehammer 
 
    
    


