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Saksbehandling i henhold til plan- og bygningsloven:
Underretning om oppstart av reguleringsarbeid:      07.12.2010 og 12.12.2010
Reguleringsspørsmålet forelagt planmyndigheten (HTM): 17.02.2011
Hovedutvalget for teknikk og miljø 1. gang: 29.09.2011
Offentlig ettersyn: 20.10.2011 - 05.12.2011
Hovedutvalget for teknikk og miljø 2.gang: 12.04.2012
Hovedutvalget for teknikk og miljø 3. gang: 30.08.2012
Kommunestyrets vedtak: 12.09.2012 

§1. Fellesbestemmelser

1.1 Tilgjengelighet for alle: Ved rammesøknad skal det gjøres rede for hvordan 
tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede er løst; det vises til 
TEK 10. Trapper/heis tilpasses båre-/syketransport.

1.2 Før rammetillatelse gis, skal det foreligge godkjent utomhusplan. Kotehøyder 
på bebyggelse og utearealer samt plassering av bebyggelse, støttemurer og 
trafikkarealer skal være i henhold til prinsippene i plankartet. 
Utomhusanlegget, opparbeidelse av parkeringsplasser, gang- og sykkelvei og 
fortau skal være trinnvis ferdig opparbeidet før boligene kan tas i bruk.

1.3 Før igangsettingstillatelse gis, kreves det gjennomført grunnundersøkelse av 
byggegrunnen, med påfølgende anvisning av hvilke tiltak som er nødvendig 
for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i området både under anleggsperioden 
og etterpå.

1.4 Før igangsettingstillatelse gis, skal det foreligge dokumentasjon på forutsatt 
massehåndtering.

1.5 Støynivåer må ikke overstige laveste verdier i T-1442 Retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging. Ved behov for støyskjerming må plan 
for dette foreligge samtidig med søknad om byggetiltak. Slik plan skal 
inneholde en estetisk vurdering av forholdet til omgivelsene vedrørende 
omfang, materialbruk og fargevalg. 

1.6 Ved avkjørsler skal det mellom frisiktlinje og veiformål være fri sikt i en høyde 
av 0.5m over tilstøtende veiers planum. 



1.7 Eksisterende trær skal søkes bevart. Tre- og buskplanter skal plasseres og 
utformes slik at de ikke er til ulempe for den offentlige ferdsel.

1.8 Det er ikke tillatt med virksomhet som er forurensende, støyende eller på 
annen måte til sjenanse for omgivelsene. Utendørs lagring, herunder båter og 
campingvogner, tillates ikke.

1.9 Til renovasjon skal det tilrettelegges for avfallssortering etter kommunens 
vedtekter.

1.10 Håndtering av overvann skal skje på egen grunn.

§2. Boligbebyggelse 

2.1 Grad av utnytting skal ikke overstige bruksareal (BRA) = 7 000 m². 
Garasjekjeller, bakkeparkering og uteboder/tekniske installasjoner regnes ikke
med i grad av utnyttelse. Utvendige balkonger med utkraging under 2,5 m 
medregnes ikke i BRA.

2.2 Garasjeanlegg skal etableres under bakken med underjordisk forbindelse 
mellom blokkene i byggetrinn 1 og byggetrinn 2. Bygging av kjelleretasjer 
under boligene tillates i henhold til egen byggegrense for kjeller, som angitt på 
plankartet med bestemmelsesgrense. 

2.3 Bilparkering skal primært skje i garasjekjellere. I tillegg tillates bakkeparkering 
på parkeringsplass. Det avsettes 1,2 parkeringsplasser per boenhet, hvorav 
minimum 5 % av plassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede i 
garasjeanlegg nær heiser. Det skal opparbeides minimum en 
sykkeloppstillingsplass per boenhet under 60m² og to sykkeloppstillingsplasser
per boenhet over 60m². Dimensjonering og utforming av parkeringsarealene 
skal være i henhold til kommunens gjeldende veinormer. 
Parkeringsadkomst skal følge byggeprosessen. Det vil si at det er først når 
byggetrinn 3 er ferdig, at byggets samlede parkeringsadkomst rett ved 
Raveien blir operativ.

2.4 Plassering og høyder
Gesimshøyde skal ikke overstige den kotehøyde som er angitt på plankartet. 
Det tillates tilbaketrukket toppetasje innenfor angitt kotehøyde. Det tillates i 
tillegg mindre oppbygg for heis, trapp og tekniske anlegg på inntil 20 % av 
takflaten.

2.5 Utforming og farge
Bebyggelsen skal utformes som en arkitektonisk helhet som harmonerer med 
omkringliggende bebyggelse. Balkonger tillates utkraget med maksimalt 2,5 
meter utenfor bygge- og formålsgrenser og skal ikke komme i konflikt med 
tilstøtende arealers bruk. Tekniske anlegg som heisoppbygg og 
ventilasjonsanlegg med mer skal søkes integrert i den arkitektoniske 
utformingen. Plassering av nettstasjon og boder skal inntegnes på 
utomhusplanen. Fasader skal i hovedsak utføres i tegl.
Fasade på sokkeletasje mot gatetun skal vektlegge kvalitet. Det blir detaljert 
på rammesøknadsnivå.
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2.6 Uteoppholdsareal
Det skal beregnes minimum 25m² uteoppholdsareal pr boenhet. 
Uteoppholdsarealet skal opparbeides parkmessig. Det skal opparbeides felles 
lekeplasser på minimum 50m² per byggetrinn. Totalt 150 m² lekeplasser på 
planområdet. Areal som medregnes til uteoppholdsareal, skal ikke være 
støyutsatt og anlegges i henhold til kommunens vedtekter.

2.7 Det tillates etablert boder på bakkeplan som støyskjerming mot Fylkesveien.

2.8 Nye boliger som oppføres innenfor området, skal tilknyttes 
fjernvarmeanlegget.

§3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3.1 Fellesområder skal være felles for eiere og leietakere.

3.2 Felles avkjørsel til boligområdet fra sør via gatetun til parkeringsanlegg er 
kombinert med avfallshåndtering og varelevering for bolig og næring i 
nabokvartal. All bilkjøring skal skje på fotgjengers premisser, og varelevering 
skal skje primært før åpningstider. 

3.3 Ny linjeføring for gang-/sykkelveg skal være opparbeidet før 
igangsettingstillatelse gis for byggetrinn 3. Denne blir detaljert på 
rammesøknadnivå etter samarbeid med Ås kommune.                   
Utomhusplan skal vise belysning. Utbygger skal bekoste møblering av 
utearealene

3.4 Nytt kryss Raveien/Rådhusplassen skal være opparbeidet i henhold til 
regulering av 2009 før midlertidig brukstillatelse gis.                                   
Adkomst skal være til Brekkeveien. Det gis ikke midlertidig brukstillatelse for 
byggetrinn 3 før adkomst til Brekkeveien er etablert. Adkomst via 
Rådhusplassen kan benyttes inntil adkomst til Brekkeveien er opparbeidet.

3.5 Felles parkeringsplass for boligbebyggelsen skal opparbeides med fast dekke 
og kantsteiner. 

3.5 Det tillates nødvendig terrengbearbeidelse i felt annen veggrunn – grøntareal i
forhold til støyskjermingstiltak.

3.6 Det skal avsettes nødvendige arealer til nettstasjon/trafo på planområdet. Det 
skal være kjøreadkomst til nettstasjonen, og det tillates kjøring på 
gang-/sykkelvei for vedlikehold. Løsningen skal utarbeides i samarbeid med 
Hafslund Nett.

Hille Melbye Arkitekter AS/ Veidekke AS/ Urbanium AS
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