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Andregangsbehandling 

 
Saksbehandler: Per Ernesto Øveraas Saksnr.: 20/00539-68 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

Kommunestyret             

 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-332 
Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7), med kart revidert 29.04.2022, 

bestemmelser revidert 28.04.2022, og planbeskrivelse datert 29.04.2022 
 

 

Ås, 29.04.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 
Kommunedirektør Virksomhetsleder 

samfunnsutvikling 
  
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø  25.05.2021 
Hovedutvalg for teknikk og plan  22.06.2021 

Hovedutvalg for teknikk og plan  19.12.2021 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Kommunestyret  

 
 

Vedlegg: 
1. Plankart, revidert 29.04.2022 
2. Reguleringsbestemmelser, revidert 28.04.2022 

3. Planbeskrivelse, datert 29.04.2022 
4. Illustrasjonsprosjekt, med utomhusplan, revidert 10.12.2021 

5. Illustrasjonshefte, ikke datert 
6. Fjernvirkningsanalyse, ikke datert 
7. Forslagsstillers tilsvar til HTPs vedtak 19.01.2022 

8. ROS-analyse, datert 25.01.2021 
9. Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan, revidert 07.12.2021 

10. Prinsippnotat VA og overvann, datert 24.09.2020 
11. Trafikkanalyse, datert 14.08.2020 
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12. Støyvurdering, datert 02.06.2020 
13. Vurdering av områdestabilitet, datert 22.04.2020 

14. Innledende geotekniske vurderinger, datert 22.04.2020 
15. Innledende miljøgeologisk undersøkelse, datert 24.06.2020 
16. Foreløpig masseforvaltningsplan, datert 07.08.2020 

17. Klimagassregnskap og livsløpsberegninger, datert 23.06.2020 
18. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og plan sak 35-21, møtedato 

22.06.2020 
19. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og plan sak 1-22, møtedato 19.01.2022 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Oppstartsvarsel 

Merknader til varsel om oppstart 
Godkjenning av renovasjonsløsning fra FolloRen 

Tillatelse fra DSB til sletting av tilfluktsrom 
Rapport energibehov 
Innkomne merknader i offentlig ettersyn og høring 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Forslagsstiller TAG arkitekter fremmer på vegne av tiltakshaver Nordr (tidligere 
tiltakshaver var Tinholt Eiendom) forslag til detaljregulering for felt BS7 av 

områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
 

Planforslaget legger til rette for om lag 78 nye boliger i to nye boligblokker i åpen 
kvartalsstruktur, med varierende byggehøyder tilsvarende 4 til 6 etasjer. 
Planforslaget sikrer publikumsrettet virksomhet eller fellesarealer i bebyggelsens 

førsteetasje. Planforslaget erstatter eksisterende kontorbebyggelse som inntil 
nylig var regionskontoret for Mattilsynet.  

 
Planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 10.02 – 

24.03.2022. Planforslaget er bearbeidet etter vedtak i Hovedutvalg for teknikk og 
plan, og etter innkomne merknader fra overordnede myndigheter.  
 

Kommunedirektøren mener planforslaget er tilstrekkelig godt utarbeidet, og 
vurderer konseptet som et godt utgangspunkt for et velfungerende nytt 

boligområde.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget vedtas. 

 
Fakta i saken: 

Planområdet utgjør felt BS7 i områdereguleringsplan for Ås sentralområde, og er 
regulert til sentrumsformål med arealutnyttelse på %BRA=250, med fastsatte 
høyder mellom 4-6 etasjer. Planområdet omfatter også arealer avsatt til fortau, 

kjørevei og gatetun. 
 

Kort beskrivelse av planforslaget 
Utbyggingsområdet foreslås regulert til kombinasjonsformål 
bolig/forretning/kontor. Forslagets hovedgrep består av to frittstående 

boligblokker i åpen kvartalsstruktur med fallende høyder mot vest og syd. Grad 
av utnytting er regulert gjennom maksimum tillatt BRA på 7400 kvm og maks 

kotehøyder på plankart tilsvarende 4 til 6 etasjer. 
 
Leilighetsfordelingen er fastsatt i planbestemmelsene som en maksimum- og 

minimumsnorm. Maksimum 40% av leilighetene kan være under 45 kvm, og 
minst 20% av leilighetene skal være større enn 70 kva. Leiligheten skal ha en 

minimumsstørrelse på 36 kvm, og det tillates ikke leiligheter ensidig orientert 
mot Brekkeveien.  
 

Førsteetasjen skal benyttes til publikumsrettet virksomhet eller fellesarealer for 
beboerne. Mot Moerveien i sørvest legges det opp til en liten forplass med gode 

solforhold som kan benyttes til blant annet uteservering.  Fra 2. etasje og 
oppover tillates det boliger. 
 

Felles uteoppholdsareal legges på bakkeplan i et indre gårdsrom, og på tak. Det 
stilles et krav om bruk av blågrønn faktor ved valg av løsninger for 

overvannshåndtering, med en faktor på 0.7 i tråd med Ås kommunes 
overvannsveileder. 
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Parkering løses i felles parkeringsanlegg under bakken innenfor 
bestemmelsesområde #1. Adkomst legges langs tverrveien i syd, og 

nedkjøringen kreves integrert i bygget. Det legges ikke opp til gateparkering i 
prosjektet. Parkeringsdekning følger fastsatte parkeringsbestemmelser i 
områdeplanen, som fastsetter maksbestemmelser for bil og 

minimumsbestemmelser for sykkel differensiert etter leilighetsstørrelse. I tillegg 
er det innført bestemmelser for sykkelparkering for næringsdelen, samt at 10 % 

av sykkelparkeringen skal dimensjoneres for lastesykkel og ladning av el-sykler. 
 
Foreslåtte rekkefølgekrav følger rekkefølgekrav stilt i områdereguleringen, og 

omfatter vei- og kryssløsninger utenfor planområdet samt overordnede 
overvannshåndteringstiltak og tiltak knyttet til vannledningsnettet.  

Kommunedirektøren har i tillegg vurdert det nødvendig med et prosjektrettet 
rekkefølgekrav om oppgradering av en vannledning, som er innarbeidet i 

reguleringsbestemmelsene.   
 
Forslagsstillers planbeskrivelse redegjør for planforslaget, og er vedlagt i sin 

helhet. Kommunedirektørens sammendrag av planforslaget kan leses i 
saksutskriftene fra tidligere behandlinger av saken, i vedlegg 18 og 19.  

 
Sammenheng med forslag til endring av Moerveien 10 
Planforslaget legger opp til å erstatte deler av regulert kjørevei og fortau i 

områdeplanen med et allment tilgjengelig gatetun (o_SGT). Tverrforbindelsen 
mellom Moerveien 10 og Moerveien 12 er en flomvei, og arealformålet gatetun 

muliggjør etablering av nødvendig overvannstiltak langs tverrforbindelsen. 
Gatetunet skal utformes som en åpen tilgjengelig passasje, og skal ha en samlet 
bredde på 8 meter.  

 
Gatetunet i planforslaget omfatter imidlertid kun arealer som forslagsstiller 

disponerer over, og bredden på gatetunet er derfor satt til kun 4 meter på 
plankartet. Gjenværende gatetun må reguleres i en separat planprosess for 
eiendom i Moerveien 10.  

 
Kommunedirektøren har mottatt og behandlet et planforslag for endring av R-

296 Detaljregulering av Moerveien 10. Dette sikrer en komplettering av 
tilrettelegging for gatetun mellom Moerveien 10 og Moerveien 12.   
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Figur 1. Sammenheng mellom forslag til endring av detaljregulering for Moerveien 10, og forslag til 
detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) 

 

Planprosess og tidligere behandling 
Kommunen avholdt oppstartsmøte 23.03.2020. 

 
Planforslaget ble første gang lagt frem til behandling i HTP-møte 22.06.2020. 
Hovedutvalget fattet vedtak om at planforslaget ikke fremmes, med en 

utfyllende begrunnelse deriblant 7 ønskede endringer, samt ønske om å vurdere 
et alternativt planforslag. Se vedlegg 18 for saksutskrift av behandling.  

 
HTP behandlet planforslaget på nytt 19.01.2022, og vedtok å sende planforslaget 

på høring og offentlig ettersyn med 11 endringspunkter. Se vedlegg 19 for 
saksutskrift av behandlingen.  
 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 10.02 – 24.03.2022.  
 

Innkomne merknader og kommunedirektørens kommentar 
I høring og offentlig ettersyn ble fire høringsuttalelser mottatt, samtlige fra 
offentlige myndigheter. Kommunedirektøren har sammenfattet og kommentert 

merknadene enkeltvis:  
 

Statsforvalteren i Oslo og Viken ber om at det i reguleringsbestemmelses ikke 
åpnes opp for ensidig orienterte leiligheter mot Brekkeveien. De ber også om at 
bestemmelsene som omhandler støy omformuleres slik at de er tydelige med 

korrekt henvisning til T-1442/2021 (Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging).  

 
Kommunedirektørens kommentar: 
Forbud mot leiligheter ensidig orientert mot Brekkeveien er allerede fastsatt i 

planbestemmelse 4.1.2.3. Kommunedirektøren har videre omformulert og 
kvalitetssikret støybestemmelsene med korrekt tabellhenvisning i støyveilereden 

T-1442/2021.  
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Viken fylkeskommune kommenterer at valg av takform, takvinkler og 

møneretning ikke er begrunnet i planforslaget som det er stilt krav om i 
områdereguleringens bestemmelser. De anbefaler at dette vurderes og 
begrunnes. De ber videre om en presisering i bestemmelsen om at 

hovedmateriale skal være tre eller lignende. Dette kan føre til at det åpnes for 
bruk av materialer som skal imitere treverk. Hvis hensikten er at det skal være 

tre eller andre naturmaterialer, bør det spesifiseres. 
 
Kommunedirektørens kommentar:  

Forslagsstiller har utarbeidet en begrunnelse om takform, takvinkel og 
møneretning i planbeskrivelsen s. 24. Bestemmelsen om at hovedmateriale skal 

være tre eller lignende er presisert med at hovedmaterialet skal være tre.  
 

Bane Nor ber om at det henvises til riktig tabell i nyeste versjon av 
støyveilerederen T-1442/2021. Videre viser de til funn av kvikkleire i 
planområdet og ber om at det tas inn et tillegg i planbestemmelsene om 

dokumentasjonskrav om at tiltaket ikke skal forverre stabilitet for jernbanen.  
 

Kommunedirektørens kommentar:  
Bestemmelse om støy er bearbeidet med henvisning til riktig tabell. Det er videre 
lagt til et tillegg i planbestemmelsen om at det må dokumenteres at det 

planlagte tiltaket ikke vil forverre stabiliteten for jernbanen.  
 

Follo Brannvesen gjengir branntekniske krav ved prosjektering av tiltak, 
herunder krav til tilrettelegging for rednings- og slukkemannskap, krav til 
tilrettelegging for rømning og redning, og krav til vannforsyning.  

 
Kommunedirektørens kommentar: 

Tas til orientering. Merknaden er videresendt til forslagsstiller.  
 
HTPs vedtak i møte 19.01.2022 

I behandling av planforslaget vedtok HTP å sende planforslaget på høring og 
offentlig ettersyn med 11 tilleggspunkter. Her gjengis tilleggspunktene med 

kommunedirektørens kommentar og beskrivelse av eventuelle endringer i 
planforslaget.  
 

Forslagsstiller har utarbeidet et notat med tilbakemeldinger til HTPs 
tilleggspunkter. Notatet er vedlagt i sin helhet som vedlegg 7.  

 

1.Til bestemmelsene, vurdere nytt punkt under 6 (dokumentasjonskrav): 

Redegjørelse for behandling av fremmede arter “Ved søknad om rammetillatelse 
skal det redegjøres for håndtering av fremmede arter. Ved beplantning skal det 
ikke benyttes arter som er vurdert til å ha svært høy, høy eller potensielt høy 

risiko i siste oppdaterte fremmedartsliste. Plantemateriale fra arter i kategoriene 
svært høy, høy eller potensielt høy risiko i siste oppdaterte fremmedartsliste skal 

leveres til godkjent mottak for hageavfall eller forbrenning. Overskuddsmasser 
skal håndteres på en slik måte at det ikke bidrar til spredning av fremmede 
arter.” 

 
Kommunedirektørens kommentar:  

Forholdet til fremmede arter er redegjort for og vurdert i s. 9 i 
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miljøoppfølgingsplan datert 07.12.2021. Det konkluderes med at det ikke er 
registrert fremmede arter i selve tiltaksområde. Kommunedirektøren vil på 

bakgrunn av dette ikke anbefale krav om ytterligere dokumentasjon.  
 

2. Til bestemmelsene, legge til på slutten av punkt 6.3 (Miljøoppfølgingsplan): 
Tre som skal bevares skal merkes med bånd eller lignende før anleggsstart. 

Treet inkludert rotsonen skal gjerdes inn før anleggsstart. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

Tillegget er innarbeidet i pkt. 6.3 om miljøoppfølgingsplan.  
 

3. Muligheten for tilbaketrukket toppetasje også langs deler av Brekkeveien skal 
vurderes forut for sluttbehandling av planforslaget. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren mener en tilbaketrekking av toppetasjen langs deler av 

Brekkeveien vil skape en bedre overgang mot bebyggelsen i syd, og lette på 
inntrykket av fasaden som i illustrasjonsmaterialet kan fremstå som 

dominerende og sammenhengende, spesielt fra gateplan. Kommunedirektøren 
har derfor trukket bebyggelsen 2 m tilbake som vist i utsnitt av plankartet under: 
 

 
Figur 2. Utsnitt av plankart til andregangsbehandling.  
Her vises tilbaketrekkingen på 2 m. 

 

Forslagsstiller har illustrert hvordan et slik tilbaketrekking kan se ut:  
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Figur 3. Illustrasjon av bebyggelsen langs Brekkeveien. Til venstre uten tilbaketrekking av 

toppetasjen langs deler av Brekkeveien, til høyre med tilbaketrekking. 

Forslagsstiller er ikke enig med kommunedirektøren om behovet for en 

tilbaketrukket toppetasje langs Brekkeveien, og anfører at den vil gjøre gode 
planløsninger mer krevende å lage, den vil skape kuldebroer, og den ha en 
negativ virkning for tekniske løsninger. Fasaden langs Brekkeveien er støyutsatt, 

og en tilbaketrekking vil redusere støyfrie innvendige arealer. Forslagsstiller 
mener en tilbaketrukket toppetasje vil ha liten effekt all den tid tilgrensende 

byggefelt BS8 er regulert til 6-8 etasjer.  
 

4. Det skal vurderes å stille krav om inntrukne hjørner i 1. etasje for å skape 
attraktive gatemiljø med gode siktforhold for trafikanter. 
 

Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren er tvilende til om inntrukne hjørner i 1. etasje bør innføres i 

dette prosjektet. Fastsatte byggegrenser på plankartet har trukket bebyggelsen 
tilbake fra formålsgrensen på tre av fire sider, og kun langs Brekkeveien tillates 
bygningskroppen plassert helt inntil fortauet. De tilbaketrukne arealene er 

illustrert som en inngangssone bestående av vegetasjon.  
 

Kommunedirektøren vurderer at tilbaketrukne hjørner på bebyggelsens 
førsteetasje vil ha en begrenset effekt gitt forutsetningene i dette prosjektet. 
Kommunedirektøren anbefaler at krav om tilbaketrukne hjørner heller vurderes i 

detaljreguleringer der bygningskroppen planlegges inntil eller nærmere 
formålsgrensen.  

 
Forslagsstillers anførsler kan leses i vedlagte notat.  
 

5. Tillegg til reg.best. 4.1.1.5: Lekearealene skal opparbeides uten plastdekker. 
 

Kommunedirektørens kommentar: 
Endringen er innarbeidet i reguleringsbestemmelsen. 

 

6. Alle leiligheter skal ha romslige balkonger med tilgang på både sol og 

skjerming. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
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Forslagsstiller har illustrert utenpåhengte balkonger med variasjon i dybde, et 
grep som i stor grad definerer fasadeutformingen, spesielt langs Moerveien og 

tverrveien i syd. Maks tillatt utkraging er 2 meter. Kommunedirektøren er positiv 
til grepet om variasjon i balkongdybde som kan bidra til å skape et interessant 

samspill og nødvendig variasjon på fasaden. Kommunedirektøren vektlegger at 
fasaden er eneste vestvendte boligfasade mot Moerveien som ikke allerede er 
oppført 

 
For å muliggjøre en slik dybdevariasjon har kommunedirektøren akseptert at det 

ble utarbeidet og fremmet et planforslag med utenpåhengte balkonger som 
tillates utkraget inntil 2 meter over byggegrensen. Dette er i strid med 
kvalitetsprogram for Ås sentralområde som anbefaler delvis inntrukne balkonger. 

Kommunedirektøren har i andre tilsvarende detaljreguleringer begrenset 
utkragingen til 1 meter langs offentlig vei. Dette gjelder for vedtatt 

detaljregulering for Sentrum syd, nordre del (BS5) og forslag til detaljregulering 
for Moerveien 7-9 (BS6). 
 

Kommunedirektøren har akseptert utkraging på inntil 2 meter nettopp fordi 
bebyggelsen i planforslaget er trukket 2 meter tilbake fra formålsgrensen. Det 

kan dermed legges til rette for en dybdevariasjon som forslagsstiller har 
illustrert. Dette krever imidlertid konkrete og håndhevbare bestemmelser som 

sikrer dette, og det har ikke kommunedirektøren mottatt. Slik bestemmelsene er 
utformet kan samtlige balkonger utformes utenpåhengte med inntil 2 meters 
utkraging. Slike balkonger vil oppleves som tunge og dominerende på fasaden. 

Kommunedirektøren er derfor tvilende til om illustrasjonsprosjektet er 
representativt sett opp mot hva bestemmelsene tillater.  

 
Kommunedirektøren har derfor foretatt en større opprydding av 
planbestemmelse 4.1.2.2 om funksjon- og kvalitetskrav, og har av betydning 

fastsatt krav om veksling mellom inntrukne og påbygde balkonger mot 
Moerveien og tverrveien, i henhold til følgende fordeling:  

 
− Maksimum 50 % utenpåhengte balkonger som tillates utkraget inntil 2 meter. 

− Minimum 50 % delvis inntrukne balkonger som tillates utkraget inntil 1 meter. 

Det skal sikres en fornuftig fordeling mellom balkongtypene på fasaden. 

 

Forslagsstiller anfører at endringer i balkongbestemmelsene kan vanskeliggjøre 
oppfyllelse av dagslyskrav i TEK17. Dette gjelder især inntrukne balkonger som 

kan gjøre dagslyskrav mer vanskelig å oppnå. Det henstilles til å beholde 
fleksibilitet for videre utvikling av balkongkonseptet og detaljprosjektering av 

balkonger i neste fase, hvor også kravene til TEK17 må ivaretas.  
 

7. Minst 50 % av hver balkong skal være overbygd. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

Kommunedirektøren vurderer dette forholdet som tilstrekkelig ivaretatt med 
overnevnte tillegg til balkongbestemmelser.  

 

8. Det bes om en redegjørelse over hvor stor prosent av BRA 

uteoppholdsarealene utgjør dersom regnbed ikke telles som uteoppholdsareal. 
Det bes om en kort redegjørelse av utfordringene med at regnbed også benyttes 
som uteoppholdsarealer. 
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Kommunedirektørens kommentar: 

Forslagsstiller har utarbeidet en redegjørelse som kan leses i forslagsstillers 
tilsvar til HTPs vedtak, vedlegg 7.  

 

9. Antall parkeringsplasser i skisseprosjektet er lavt i forhold til antatt behov. Det 

må beskrives hvordan totalt parkeringsbehov skal dekkes. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

Skisseprosjektet viser 23 parkeringsplasser inklusive HC-plasser i felles 
parkeringskjeller under bakken. Sportsboder, sykkelparkering og tekniske rom er 

også plassert i parkeringskjelleren. Parkeringskjelleren er utformet på en 
arealeffektiv måte plassert langs bebyggelses fotavtrykk. Dette sikrer mest mulig 
jorddybde for håndtering av overvann på uteoppholdsarealet. Det stilles krav om 

åpen overvannshåndteringen innenfor området, med krav om bruk av blågrønn 
faktor fastsatt til faktor 0,7.  

 
Forslagsstiller har vurdert at antall parkeringsplasser kan økes med 2-3 plasser 
innenfor foreslått kjellerareal. En økning utover dette kan gi konsekvenser for 

planforslaget.  
 

Kommunedirektøren redegjør for virkningene av to mulige alternativer. Den 
første innebærer en utvidelse av parkeringskjelleren der en større del av 
utearealene legges oppå parkeringskjelleren. Det kan imidlertid gjøre lokal 

overvannshåndtering mer krevende, og fastsatt blågrønn faktor på 0,7 kan bli 
vanskeligere å oppnå. Det andre alternativet omdisponerer hele eller deler av 

bebyggelsens førsteetasje til bilparkering. Alternativt kan antall parkeringsplasser 
i kjelleren økes ved å flytte sykkelparkering og/eller sportsboder til bebyggelsens 

førsteetasje. Omfanget av mulig næringsvirksomhet og/eller fellesarealer blir 
redusert, og en større del av fasadene i førsteetasjen må lukkes.  
 

Kommunedirektøren har vurdert planforslagets parkeringsdekning opp mot 
områdeplanens maksnorm og ny minimumsnorm i forslag til kommuneplan 

2022-2034. Foreslått minimumsnorm utgjør 30% av maksimumsnormen.  
Med planforslagets leilighetssammensetning som grunnlag utgjør dette:  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Planforslagets 23 parkeringsplasser utgjør dermed om lag 40% av foreslått 
maksimumsnorm, noe kommunedirektøren vurderer er akseptabelt. 

Kommunedirektøren er tvilende til om gevinsten av flere parkeringsplasser står i 
forhold til ulempene det gir for overvannshåndteringen, eller om førsteetasjen 

må omdisponeres til parkering. Planområdet ligger svært sentralt, med nærhet til 
dagligvarebutikker og Ås stasjon, og ligger derfor svært godt til rette for at 
daglige reiser kan gjennomføres uten bruk av bil. 

 

30% av maksimumsnormen (i forslag til 

kommuneplan 2022-2023) 

Ca. 16 p-plasser 

50% av maksimumsnormen (kun for 
sammenligning)  

Ca. 29 p-plasser 

Områdeplanens maksnorm (videreført i 
planforslaget)  

Ca. 57 p-plasser 
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10. Alle fasader mot Moerveien skal være publikumsrettede. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

Dette er sikret med tillegg til planbestemmelse 4.1.1.1. 
 

11.Sykkelverksted /bod med inngang fra Moerveien søkes flyttet til annet areal. 
 

Kommunedirektørens kommentar: 
Forslagstiller har lagt til et tillegg til planbestemmelse 3.3 som fastsetter at inntil 
60 kvm tillates avsatt til sykkelparkering i første etasje, og at arealet skal ha 

inngang fra gårdsrommet eller gatetun.  
 

Kommunedirektøren vurderer at dette er en akseptabel løsning.  
 

 
Kommunedirektøren har også foretatt andre mindre justeringer og presiseringer i 
planbestemmelsene uten endring av hensikten bak bestemmelsene.  

 
Vurdering: 

I all hovedsak vurderes planforslaget å være i tråd med områdeplan for Ås 
sentralområde. Tema i kvalitetsprogrammet som følger områdeplanen er fulgt 
opp på en tilfredsstillende måte, med gjennomgang og vurdering av enkelttema i 

eget kapittel i planforslagets planbeskrivelse og fastsetting av konkrete tiltak for 
hvert tema. Det stilles videre krav om kvalitetsoppfølgingsplan som 

dokumentasjonskrav til videre detaljprosjektering og byggesaksbehandling. 
 
Forslaget har et høyt detaljeringsnivå ved at plassering og orientering av 

enkeltbygg sikres med stramme byggegrenser og med kotesatte byggehøyder. 
Det er fastsatt bestemmelser om materialbruk, fasadeutforming og 

balkongutforming. Uteareal er foreslått lagt på bakken, med mulighet for 
gjennomgang for allmenheten uten hindringer. 
 

Det reviderte planforslaget svarer ut og følger opp HTPs vedtak, og offentlige 
myndigheters høringsuttalelser på en god måte.  

 
Vurdering av endringer i planforslaget etter førstegangsbehandling 19.01.2022 er 

redegjort for i avsnittet over og gjengis ikke. 
 
Tema som vurderes å være vesentlige i vurderingen av forslaget er gjennomgått 

enkeltvis nedenunder. 
 

Planens hovedgrep 
Kommunedirektøren vurderer det overordnede grepet om bebyggelse i to 
frittstående boligblokker i åpen kvartalsstruktur som et godt utgangspunkt for 

utviklingen av boligområdet. Dette vil komplettere og styrke eksisterende 
kvartalsbebyggelse i Ås sentrum på en god måte. 

 
Forslaget sikrer publikumsrettet virksomhet i bebyggelsens første etasje. Det kan 
også etableres noe sykkelparkering og fellesarealer mot gårdsrommet.  
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Åpen kvartalsstruktur muliggjør gjennomgang for allmenheten uten hindringer, 
og det opparbeides også et gatetun nord i planområdet. Gatetunet planlegges 

opparbeidet som en urban gangpassasje, og vil muliggjøre nødvendig 
overvannstiltak langsmed.  
 

Bebyggelse og anlegg 
Planforslagets forhold til tilgrensende bebyggelse er tilstrekkelig sikret i kart og 

bestemmelser med fastsatte byggegrenser og kotesatte høyder som sikrer 
nedtrapping mot syd og vest. Ytterligere nedtrapping av toppetasjen langs deler 
av Brekkeveien er sikret for å bryte opp inntrykket av fasaden, spesielt fra 

gateplan.  
 

Planforslaget krav om tre som fasademateriale, horisontale brudd i fasaden, 
variasjon i balkongdybde, kombinasjon av vinduer i innskutte og utskutte felt, og 

bruk av franske balkonger vil bidra til at ny bebyggelse får særpreg og tilpasses 
omgivelsene i skala og utrykk.  
 

Kommunedirektøren har endret balkongbestemmelsene så det sikres variasjon i 
dybde slik forslagsstiller har vist i illustrasjonsmaterialet. Dette er gjort med krav 

om vekselsvis utenpåhengte og inntrukne balkonger langs Moerveien og 
tverrveien i syd. Dette vil etter kommunedirektøren vurdering sikre en vesentlig 
kvalitet i prosjektet ved gjennomføring.  

 
Samlet sett vurderer kommunedirektøren bebyggelsen som tilstrekkelig løst, og 

et godt utgangspunkt for utvikling av et velfungerende boligområde.   
 
Uteoppholdsareal 

Forslaget følger opp områdeplanens krav til uteoppholdsareal på en 
tilfredsstillende måte. Arealkrevende bruk av gårdsrommet til renovasjon (med 

tilhørende snuplass), brannoppstillingsplass, og sykkelparkering er med hell lagt 
utenom gårdsrommet, et grep som frigjør verdifullt areal til uteoppholdsareal. 
 

Plasseringen av renovasjonsanlegget i adkomsten til gårdsrommet er mindre 
optimal, men kommunedirektøren vurderer at det gjenstår få andre egnende 

plasseringer, og foreslått plassering gir derfor færrest negative virkninger.  
 
Støy  

Planområdet er utsatt for støy fra jernbanen. Foreslått ny bebyggelse langs 
Brekkeveien vil være utsatt for støy over grenseverdi for deler av fasaden og 

takterrassen. Vedlagte støyutredning (vedlegg 12) anbefaler tiltak på støyutsatte 
deler av takterrassen og støyutsatte balkonger. Dette er fastsatt som krav i 
reguleringsbestemmelse § 3.4. Fremtidig bebyggelse på BS8 vil trolig også 

skjerme for noe banestøy.  
 

Kommunedirektøren vurderer støy som tilstrekkelig vurdert og ivaretatt i 
planforslaget.   
 

Parkering 
Krav til parkering følger parkeringsnormen i områdeplanen, og er foreløpig 

anslått til å utgjøre om lag 23 plasser. Kommunedirektøren vil ikke anbefale krav 
om økning av antall parkeringsplasser da det vil gi virkninger for planslaget som 

kan vanskeliggjøre gjennomføringen.  
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Planområdet ligger svært sentralt, med kort nærhet til dagligvarebutikker og Ås 

stasjon, og ligger derfor svært godt til rette for at daglige reiser kan 
gjennomføres uten bruk av bil.  
 

Alternativer: 
Dersom kommunestyret ønsker å vedta planen med tillegg eller endringer kan 

følgende innstilling brukes: 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-332 
Detaljregulering for Moerveien 12 med kart revidert 29.09.2020, 
reguleringsbestemmelser revidert 28.09.2020 og planbeskrivelse datert 

29.09.2020 med følgende endringer:  
 

1. …  
2. 
 

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener planforslaget er et godt utgangspunkt for utbygging 

av felt BS7 av områderegulering for Ås sentralområde, og anbefaler at 
planforslaget vedtas. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 


