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ÅS KOMMUNE Plan nr.: R-251

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET 
REGULERINGSPLAN FOR HOLSTADKULEN

Bestemmelser datert: 22.05.09 Kart datert: 20.05.09
Bestemmelser revidert: 05.03.10 Kart revidert: 05.03.10 
Bestemmelser revidert: 04.02.11 Kart revidert: 04.02.11
Bestemmelser revidert: 03.02.12 Kart revidert: 03.02.12

Saksbehandling i følge plan- og bygningsloven:
Forhåndsmelding: 13.12.07
Hovedutvalg for teknikk og miljø 1. gang: 04.06.09
Offentlig ettersyn: 07.07.09-15.09.09      
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. gang: 18.03.10
Kommuneplanutvalget: 13.10.10 (pbl 2008)
Hovedutvalg for teknikk og miljø 3. gang: 17.02.11
Hovedutvalg for teknikk og miljø 4. gang: 16.02.12
Kommunestyret: 29.02.12

1.0 Planområdet er i henhold til pbl § 12-5 regulert til:
- Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse – frittliggende 

småhusbebyggelse (B1-B4) 
- Kommunalteknisk anlegg, 
nettstasjon (K) 

- Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastuktur - kjørevei 

- felles avkjørsel (FA1, FA2) 
- fortau 
- annet veiareal

- Grønnstruktur - friområde/ lekeplass (F1) 
- turvei (F2) 

- Landbruksformål - landbruk (L1- L3)

1.1 Følgende hensynssone i henhold til pbl § 12-6 inngår i planen:

- Båndleggingssone - bevaring av kulturminne (H730_1, 
H730_2 og H730_3) 

- Sone med bevaring av naturmiljø: - salamanderdam (H560_1) 
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2.0 Byggeområder for frittliggende boliger (B1, B2, B3 og B4) 
a. Innenfor områdene B1-B4 tillates oppført frittliggende småhusbebyggelse 

(eneboliger, eneboliger med hybelleilighet inntil 60 m2 T-BRA og tomannsboliger)
innenfor de byggegrenser som planen viser. 

b. For eiendommene gnr 15 bnr 12 tillates enebolig uten hybelleilighet. Boligen 
tillates ikke utvidet eller gjenoppbygd utenfor eksisterende grunnmur. 

c. Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 22 % inkludert carport/garasje/uthus for 
boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra ferdig planert 
terreng, skal ikke på noe punkt overskride 6,5 meter. Høydeforskjellen mellom 
mønet og laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 9,5 meter.

d. Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 26 % inkludert carport/garasje/uthus for 
boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra ferdig planert 
terreng, skal ikke på noe punkt overskride 3,5 meter. Høydeforskjellen mellom 
mønet og laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 6,5 meter.

e. Ny bebyggelse skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader.
f. For eiendommen gnr 15 bnr 7 skal det foreligge en godkjent tomtedelingsplan før 

det gis tillatelse til videre utbygging.

3.0Uthus, garasje/carport
a. Uthus, garasje/carport kan oppføres som frittliggende bygning eller sammenbygd 

med bolighuset.
b. Det kan tillates uthus, garasje/carport på inntil 50 m2 BYA per familieleilighet, på 

inntil 25 m2 BYA per hybelleilighet.
c. Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overstige 

3,0 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og ferdig planert terreng skal ikke 
overstige 5 meter. Det tillates ikke tak-arker eller tak-oppløft på garasjene.

d. Ny bebyggelse skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader.
e. Frittliggende uthus, garasje/carport kan plasseres inntil 1,0 meter fra nabogrense,

eller i nabogrense ved sammenbygging av to nabogarasjer/uthus. Ved innkjøring 
til garasje/carport vinkelrett på vei, skal avstand til tomtegrense mot vei være 
minst 5,0 meter. Ved innkjøring parallelt med vei skal avstand til tomtegrense 
være minst 1,5 meter.

f. Plassering av uthus, garasje/carport skal være vist på situasjonsplan som følger 
byggesøknaden for bolighuset, selv om bygningen ikke skal oppføres samtidig 
med dette. Dersom det ikke planlegges garasje samtidig med bolighuset, skal det 
ved beregning av utnyttelsesgrad avsettes minst 36 m2 BYA for eventuell senere 
oppføring av garasje for hver familieleilighet, minst 18 m2 BYA for hver 
hybelleilighet.

g. Det skal anordnes minst 2 bilplasser for hver familieleilighet på egen tomt, minst 
en bilplass for hver hybelleilighet, enten som åpne plasser eller i garasje/carport. 
Åpne biloppstillingsplasser inngår ikke i bebygd areal. 

4.0 Tomtestørrelser og utearealer
a. Tomter som er minst 1300 m2 tillates delt dersom dette ikke er i konflikt med 

kulturminner, viktig terreng, vegetasjon eller økologisk funksjonsområde for 
storsalamander. 

b. Tomter for eneboliger skal være på minst 650 m2. Tomter for tomannsboliger 
skal være på minst 1000 m2. 

c. Egnet uteareal for frittliggende boliger skal være minst 300 m2 for enebolig og 
minst 100 m2 for hybelleilighet. Nødvendig trafikkareal på eiendommen, og areal 
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brattere enn 1:3 regnes ikke med i egnet uteareal, jfr. plan- og bygningsloven av 
1985, § 69 nr. 3 med vedtekt for Ås kommune.

d. Eksisterende terreng og vegetasjon i planområdet skal i hovedtrekk bevares.

5.0 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Alle tiltak som kan komme i berøring med sikringssonen til gravhaug R114295 
(H730_3) der denne strekker seg inn i reguleringsformål offentlige kjørevei som vist 
på plankart, skal oversendes kulturvernmyndigheten ved Akershus fylkeskommune. 

6.0 Kommunalteknisk anlegg (nettstasjon, K)
Det skal settes av areal for eksisterende nettstasjon i området. Det må ikke 
iverksettes tiltak som vanskeliggjør atkomst til anlegget. Avstand fra 
transformatorkiosk (nettstasjon) til nærmeste bygningsdel skal være minimum 5 
meter.

7.0 Grønnstruktur (F1 og F2)
a. Det tillates opparbeidet lekeplass/grøntområde som naturlig regnes til områdets 

bruk, slik som benker, lekeapparater, sandkasse og ballplass (friområde- F1). 
c. Det skal sikres en korridor for turvei rundt boligbebyggelsen i B1 (turvei- F2).

8.0Landbruksområde (L2)
På eiendommen tillates det oppført enebolig, eventuelt med hybelleilighet på inntil 60
m2 T-BRA. For bebyggelsen på eiendommen gjelder for øvrig bestemmelse punkt 
2.0 c), d) og e). 

9.0 Båndleggingssone - bevaring av kulturminner (H730_1, H730_2, H730_3)
Det godkjennes ingen tiltak i marken uten tillatelse fra kulturvernmyndighetene i 
Akershus fylkeskommune.

Område H730_1 omfatter et gravfelt med to gravhauger på gnr 14/3 og 15/3.
Område H730_2 omfatter gravhaug på gnr 15/31 og rydningsrøys på gnr 15/10. 
Område H730_3 omfatter gravhaug på gnr 15/21. 

10.0Båndleggingssone – bevaring av naturmiljø, salamander dam (H560_1) 
På grunn av registrert storsalamander på eiendommen gnr 15 bnr 7, utløser alle tiltak
som kan ha negativ innvirkning på arten, meldeplikt for tiltakshaver til kommunen. 

Meldingen skal inneholde en beskrivelse av tiltaket og et oversiktskart der tiltaket og 
det økologiske funksjonsområdet for salamanderen er inntegnet samt eventuelle 
andre tilholdssteder for storsalamander som befinner seg inntil 1000 meter fra 
yttergrensene for det økologiske funksjonsområdet.  

11.0 Sikringssone - frisikt 
Det skal være frisiktsoner på 10 x 40 meter ved krysset mellom Herløgs vei og 
Åsulvs vei. Innenfor frisiktsonene tillates ikke sikthindrende vegetasjon eller 
innretninger høyere enn 0,5 meter.
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12.0 Felles avkjørsel (FA 1, FA 2)
Felles avkjørsel FA I er felles for eiendommene gnr/bnr 14/3, 15/3, 15/18 og 15/19.
Felles avkjørsel FA 2 er felles for eiendommene gnr/bnr 15/8 og 15/12.

Side 4 av 4


