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ÅS KOMMUNE        Plan nr.: R-196 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET 
REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGS- OG BOLIGOMRÅDE NYGÅRD - 
NORDVANG 
 
Dato:   09.06.00     Kart datert:  09.06.00 
Revidert:  23.02.01     Revidert:  23.02.01 
      03.09.01       03.09.01  
 
Saksbehandling ifølge plan- og bygningsloven: 
Forhåndsmelding: 08.02.00 
Det faste utvalget for plansaker 1. gang:  22.06.00 
Offentlig ettersyn:          29.06.00-20.08.00 
Det faste utvalget for plansaker 2. gang:  08.03.01 
Det faste utvalget for plansaker 3. gang:  13.09.01 
Kommunestyret:     26.09.01     
 
 
1.  Reguleringsformål: 
 
a.  Byggeområder (§ 25.1)  
- byggeområde for næringsformål 
- byggeområder for boliger 
 
b. Trafikkområder (§ 25.3) 
- kjøreveier 
- gangvei/fortau 
- annet veiareal 
 
c.  Fareområder (§25.5) 
- høyspenningsanlegg 
 
d.  Spesialområder (§ 25.6) 
- parkbelte i næringsområde 
 
e.  Fellesområder (§ 25.7) 
- felles avkjørsler 
 
 
2.  Byggeområde for næringsformål, N1, N2, N3 OG N4  
a.) Innenfor områdene N1, N2, N3 og N4 skal det være bygninger for næringsvirksomhet 

(kontor, industri/verksted, lager) innenfor de viste byggegrenser. 
b.) Den viste tomtedelingen er bindende, og ytterligere tomtedeling tillates ikke. 
c.) Det tillates ikke etablering av virksomhet som vil medføre sjenerende støy, lukt, røyk eller 

farlige gasser.  
d.) Utendørs lagring tillates ikke. 
e.) Eksisterende vegetasjonsbelter langs Nygårdsveien og E 18 skal opprettholdes.  
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f.)  Der det ikke er grøntbelter eller annen fysisk avgrensning mellom næringstomtene og  
Nygårdsveien, skal dette etableres. Det samme gjelder langs E 18. Eksisterende vegetasjon 
inne på næringseiendommene skal søkes bevart.  

g.) Tomtene tillates inngjerdet. Eventuell inngjerding mot Nygårdsveien må skje etter en 
helhetlig plan for alle næringseiendommene som ligger langs veien. 

h.) Avkjørsler til eiendommene skal opparbeides i henhold til reguleringsplan. 
i.)  Bebyggelsen kan oppføres med møne- og gesimshøyde på inntil 10 meter målt til laveste 

ferdig planerte terreng i område N2, N3 og N4. Innenfor område N3 tillates gesims- og 
mønehøyde for eventuelt tilbygg i samme høyde som eksisterende bygning. I område N1 
tillates møne- og gesimshøyde på inntil 8 meter. 

j.)  Det tillates ikke nye tekniske takoppbygg ved oppføring av tilbygg eller nybygg..  
k.) Bebyggelsen skal ha en harmonisk utforming ved valg av dimensjoner, høyder, material- 

og fargebruk. Bebyggelsen skal tilpasses landskapsforhold og eksisterende bygningsmiljø.  
l.)  Utnyttingsgrad for næringseiendommene er angitt i prosent bebygd areal (% - BYA). 

Tillatt BYA er maks. 40 %. 
m.) For skilt og reklame gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 107 med vedtekt 

for Ås kommune. Det tillates ikke reklame på eksisterende tekniske takoppbygg. 
n.) Det skal anordnes biloppstillingsplasser etter normen 
 - 1 bilplass per 50 m2 kontorlokale 
 - 1 bilplass per 100 m2 produksjons- og lagerlokale 
o.) Innenfor planområdet tillates ikke etablering av dagligvareforretninger eller annen 

publikumsrettet virksomhet. 
 

 
3.  Byggeområde for boliger, B1 og B2 
a.) Innenfor område B1 skal det være frittliggende boliger.  
b.) Bebyggelsen skal ha saltak, med takvinkel mellom 22 og 45 grader. 
c.) Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overstige 6 meter. 
 Høydeforskjellen mellom møne og laveste planerte terreng skal ikke overstige 9 meter.  
d.) Tillatt bebygd areal (BYA ) er maks. 16 %.. 
 
 
4.  Uthus, garasje/carport for B1 og B2 
a.) Uthus, garasje/carport innenfor B1 og B2 skal tilpasses øvrig bebyggelse med hensyn til 

materialvalg og stiluttrykk. 
b.) Frittliggende uthus, garasje/carport kan oppføres som frittliggende bygning i 1 etasje eller 

sammenbygd med bolighuset. 
c.) Uthus, garasje/carport på inntil 36 m2 regnes ikke med i tillatt bebygd areal. Det kan 

tillates uthus, garasje/carport på inntil 50 m2. Areal over 36 m2 regnes da med i tillatt 
bebygd areal. 

d.) Frittliggende uthus, garasje/carport kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense, mot vei 
1,5 meter. Dersom innkjøring er vinkelrett på vei, skal avstand fra garasjeport til grense 
være minst 5 meter. 

e.) Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overstige 3 meter. 
Høydeforskjellen mellom møne og laveste planerte terreng skal ikke overstige 5 meter. 

f.)  Det skal anordnes minst 2 bilplasser pr. boligenhet, inkludert garasjeplass. 
 
 


