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Saksutskrift 
 

R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret - 
Andregangsbehandling 

 

Arkivsak-dok. 17/01589-96 
Saksbehandler Mari Olimstad 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 19.01.2022 3/22 

2 Kommunestyret 09.02.2022 3/22 

 
Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 

Zara Berg (H) foreslo: 
Punkt 2 i HTP's innstilling strykes.  

 

Håvard Steinsholt (SV) foreslo: 
 Saken sendes tilbake og bearbeides med følgende justeringer: 

Punkthusene midt i feltet er plassert på en måte som ikke skaper gode 

utearealer. Et av punkthusene må fjernes slik at det etableres minst et 
område der det skapes en bredere tunform som kan fungere som en sosial 

grønn møteplass. 
 

Votering: 
 SVs forslag ble nedstemt 24-9 (4MDG, 3SV, 1R, 1KrF). 

 Hovedutvalgets innstilling, innledende tekst og punkt 1 ble enstemmig 
vedtatt. 

 Hovedutvalgets innstilling punkt 2 ble nedstemt 18-15 (4Sp, 4MDG, 3SV, 2V, 
1R, 1KrF). 

 

Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-301 
Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret med kart datert 21.12.2021, 

bestemmelser datert 03.01.2022 og planbeskrivelse datert 11.11.2021, med 
følgende endringer: 
 

1. Tillegg under bestemmelsenes 4.2.2 (parkering): 
Det skal legges til rette for mulighet til vasking og reparasjoner. Det skal 

legges til rette for ladning av el-sykkel for 10 % av 
sykkelparkeringsplassene. 10 % av sykkelparkeringsplassene skal 
dimensjoneres for lastesykkel/familiesykkel. 

 

 
Saksutskriften bekreftes 

Ås, 11.februar 2022 
 
Lene Henriksen Lilleheier 

Rådgiver  
 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Tidligere behandlinger 
 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 19.01.2022: 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
1. Tillegg under bestemmelsenes 4.2.2 (parkering): 

Det skal legges til rette for mulighet til vasking og reparasjoner. Det skal 

legges til rette for ladning av el-sykkel for 10 % av 
sykkelparkeringsplassene. 10 % av sykkelparkeringsplassene skal 

dimensjoneres for lastesykkel/familiesykkel. 
2. Høydebegrensningene fra vedtak pkt. 1 og 2 i andregangsbehandling i 

HTP-møte 04.03.2020 opprettholdes og tas med videre. Dette innebærer 
konkret at bygg N3 i felt B6 og bygg S1 i felt B4 tas ned til tre etasjer. 
 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
Forslaget tilbakesendes for bearbeiding. 

1. Foreliggende forslag er ikke i tilstrekkelig grad justert for de forhold som 
forrige vedtak søkte å ivareta 

2. Punkthusene midt i feltet er plassert på en måte som ikke skaper gode 

utearealer. Det må etableres minst et område der det skapes en bredere 
tunform som kan fungere som sentralt grønn møteplass. 

 
Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 5-4 (2MDG, 1SV, 1V) ved 

alternativ votering mot SVs forslag. 
 MDGs forslag pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

 MDGs forslag pkt 2 ble vedtatt 5-4 (1Ap, 2H, 1KrF) 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 19.01.2022: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-301 
Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret med kart datert 21.12.2021, 

bestemmelser datert 03.01.2022 og planbeskrivelse datert 11.11.2021, med 
følgende endringer: 
 

1. Tillegg under bestemmelsenes 4.2.2 (parkering): 
Det skal legges til rette for mulighet til vasking og reparasjoner. Det skal 

legges til rette for ladning av el-sykkel for 10 % av 
sykkelparkeringsplassene. 10 % av sykkelparkeringsplassene skal 
dimensjoneres for lastesykkel/familiesykkel. 

2. Høydebegrensningene fra vedtak pkt. 1 og 2 i andregangsbehandling i 
HTP-møte 04.03.2020 opprettholdes og tas med videre. Dette innebærer 

konkret at bygg N3 i felt B6 og bygg S1 i felt B4 tas ned til tre etasjer. 

 

 
 

 
  



 

 

Ås kommune  
Vår ref.: 17/01589 

 
Side 3 av 10 

 

Saksfremlegg 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-301 

Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret med kart datert 21.12.2021, 
bestemmelser datert 03.01.2022 og planbeskrivelse datert 11.11.2021 
 

 
Ås, 31.12.2020 

 
Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  11.04.2019 

Hovedutvalg for teknikk og miljø  26.09.2019 
Offentlig ettersyn     07.10.2019 - 21.11.2019 

Hovedutvalg for næring og miljø  03.03.2020 
Hovedutvalg for teknikk og plan04.03.2020 
Hovedutvalg for teknikk og plan19.01.2022 

Kommunestyret     09.02.2022 
 

Vedlegg: 
1. Plankart, 21.12.2021 
2. Reguleringsbestemmelser, 22.12.2021 

3. Planbeskrivelse, 11.11.2021 
4. Tiltakshavers redegjørelse for justerte høyder 

5. Presentasjon skisseprosjekt, del 1, 10.11.2021 
6. Presentasjon skisseprosjekt, del 2, 10.11.2021 
7. Landskapskonsept, del 1, 09.11.2021 

8. Landskapskonsept, del 2, 09.11.2021 
9. Presentasjon nærvirkninger, 05.11.2021 

10. Oppsummering av merknader med kommunedirektørens kommentarer, 
datert 18.02.2020 

11. Trafikkanalyse, datert 23.08.2019 
12. Støyanalyse, datert 23.08.2019 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser  

ROS-analyse 
Geotekniske undersøkelser 
Naturkartlegging 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for at dagens næringsområde ved 

Grenseveien kan utvikles med boliger, i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 

 
Figur 1. Utsnitt fra gjeldende kommuneplan, vedtatt 03.02.2016. Forslag til reguleringsplan 
omfatter det skraverte området nord for Nordbyveien (BKF1), og inkluderer grøntområdet i vest. I 
øst avgrenses planområdet av kommunegrensen mot Ski. 

Forslaget tilrettelegger for 350 nye leiligheter i blokkbebyggelse, organisert i en 
lamellstruktur og som punkthus, i tillegg til to nye torg, grøntområder, et 
gjennomgående gatetun og oppgradering av Grenseveien med nytt fortau. Langs 

Nordbyveien i syd avsettes et felt til kombinert bebyggelse bolig/kontor. Det 
foreligger per i dag ingen kjente planer om å transformere dagens 

næringsbebyggelse på dette feltet. 
 
Planforslaget er utarbeidet at AART/SJ Architects på vegne av Selvaag Bolig ASA. 

 
Planforslaget ble behandlet i Hovedutvalg for teknikk og plan 04.03.2020, som 

innstilte på at planforslaget skulle vedtas med reduserte byggehøyder langs 
Grenseveien nord-øst i planområdet. På forespørsel fra tiltakshaver ble 
planforslaget trukket fra endelig behandling i kommunestyret. Planforslaget 

fremmes nå til ny andregangsbehandling, med justeringer. 
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Figur 2. Flybilde av planområdet med varslet avgrensning. 

Beskrivelse av planforslaget: 
Bebyggelse 

Planforslaget legger til rette for at området kan utvikles med 350 nye boliger,  
bygget som leiligheter i lamellblokker og punkthus. Lamellblokkene foreslås lagt i 
ytterkantene av planområdet, slik at de følger gateløpet for Grenseveien og 

grøntdraget i vest. Punkthusene er kvadratiske boligblokker som foreslås plassert 
i midten av planområdet, og som vris i ulike himmelretninger. 

 
Det tillates byggehøyder opp mot fem etasjer innenfor planområdet. I den 
nordligste delen av B6 tillates det maks tre etasjer.  

 
Feltene avsatt til boligformål foreslås regulert med en BRA på til sammen 34 750 

m2. Felt BKB tillates utbygd med 2700 m2 BRA, med kontorareal på opp mot 
2000 m2. I B3 ønsker tiltakshaver å etablere et serviceområde for boligblokkene 
syd i planområdet, som skal utvikles med Selvaags plusskonsept. Selvaag Pluss 

innebærer blant annet at boligblokkene utstyres med en bemannet resepsjon 
som kan bistå beboerne med praktiske oppgaver, og flere fellesarealer til bruk 

for beboerne. 
 
Uterom 

Boligfeltene brytes opp av et gatetun fra nord til sør som sikres i 
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bestemmelsene, i tillegg til en grøntakse fra nord til sør (f_GKG) som sikres i 
kart og bestemmelser. Aksene er illustrert på side 9 i landskapskonseptet 

(vedlegg 7).  
 

Langs gatetunet skal det legges til rette for oppholdssoner og møteplasser av ulik 
karakter tilpasset ulike beboergrupper innenfor området. Det skal etableres to 
torg i tilknytning til gatetunet, som er sikret med bestemmelsesområder i kartet. 

Torgene skal ha en størrelse på minimum 600 m2 i nord og 700 m2 i syd. I 
tilknytning til det nordlige torget planlegger Selvaag et serviceområde som 

henvender seg ut mot torget. 
 

Bestemmelsene sikrer uteareal på minst 20 m2 pr. boenhet, hvor takterrasser og 
balkong/veranda på minst 15 m2 kan medregnes.  
 

Trafikk og adkomst 
Planområdet har adkomst via Grenseveien, fra rundkjøring på Nordbyveien. 

Vedlagte trafikkutredning utarbeidet av Sweco, redegjør for at veisystemet har 
tilstrekkelig kapasitet til å ta trafikkøkningen som planforslaget vil medføre. 
Grenseveien foreslås opparbeidet med fortau på 2,5 meter langs veiens vestside 

og nordside. Krysset der Grenseveien går vestover foreslås strammet opp og 
justert, slik at hele veitraseen ligger innenfor kommunegrensen til Ås. For 

gående og syklende legger planforslaget til rette for gatetun gjennom 
boligfeltene. Gatetunet vil være kjørbart ved behov, f.eks. for rednings- og 
slokkemannskap. 

 
Parkering 

Foreslått parkeringsdekning for planområdet er på maks 1 plass per boenhet. 
Planforslaget legger til rette for at hovedvekten av nye parkeringsplasser legges 
under bakken, med adkomst fra Grenseveien, slik at trafikken begrenses mest 

mulig innenfor planområdet. Adkomst til parkeringskjeller er vist i plankart med 
pil. Opptil 30 plasser for gjesteparkering og korttidsparkering kan etableres på 

bakkeplan innenfor feltene avsatt til boligbebyggelse. 
 
For sykkel stilles det krav om minimum to parkeringsplasser per boenhet, hvorav 

50 % skal være overdekket, og minimum 20 % skal plasseres i tilknytning til 
inngangspartier i den enkelte bygning. 

 
Støy 
Hovedkilden til støy for planområdet er Nordbyveien, men også trafikk på 

Grenseveien kan bidra med noe støy. Som avbøtende tiltak legger planforslaget 
opp til mindre støyfølsom bebyggelse i området nærmest Nordbyveien. Dagens 

næringsbygg på BKB gir også noe støyskjerming mot Nordbyveien. Boligene 
langs Grenseveien i den sydlige delen av planområdet vil få ytterfasade mot gul 
støysone. I støyanalysen konkluderer Sweco med at det vil være teknisk 

uproblematisk å møte krav til innendørs støy. Uterommene vil i all hovedsak 
ligge innenfor de anbefalte verdiene. 

 
Historikk: 

Førstegangsbehandling i HTM 11.04.2019 og 26.09.2019 
Planforslaget ble behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 11.04.2019. 
Det ble vedtatt at planen skulle tilbakesendes for videre bearbeiding. 

Grøntområder skulle tas inn i reguleringskartet, og høyder begrenses til maks 4. 
etasjer.  
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I etterkant av behandlingen ble det gjort endringer i planforslaget i henhold til 

vedtaket. Planforslaget ble behandlet på nytt i HTM 26.09.2019, og ble vedtatt 
sendt på offentlig ettersyn. 

 
Offentlig ettersyn 
Planforslaget ble sendt på offentlig ettersyn i perioden 07.10.2019 - 21.11.2019. 

Det ble mottatt 24 merknader til offentlig ettersyn. Alle merknadene er 
sammenfattet og kommentert i vedlegg 10. 

 
Det var stor mobilisering blant naboer i høringsperioden, særlig i området 

Myrsletta som grenser til planområdet i øst. Mange uttrykte bekymring for at ny 
bebyggelse vil ha negative konsekvenser for solforhold og innsyn for naboene i 
øst, som stort sett har sine private hager vendt mot planområdet. Flere er også 

bekymret for økning i trafikk som følge av ny utbygging og omlegging av 
Grenseveien til en rettere strekning. Det etterlyses tiltak som fartsdumper, 

grøntområde mellom vei og bebyggelse, samt fortau på begge sider av 
Grenseveien. Naboene er på generelt grunnlag positive til at dagens 
næringsbebyggelse byttes ut med boliger, men flere kommenterer 

at de ønsker lavere høyder på ny bebyggelse, eller større innslag av 
småhus/rekkehus. Flere av naboene kommenterer at det har vært vanskelig å få 

oversikt over totale byggehøyder og sol/skygge-forhold i de dokumentene som 
ble sendt på høring. 
 

Det ble gjort mindre justeringer i planforslaget etter offentlig ettersyn for å 
imøtekomme innkomne merknader. Lamellbebyggelsen langs Grenseveien (B4 

og B6) ble flyttet 1 meter mot vest, og byggegrensene ble trukket inn mot 
fasaden på ny bebyggelse. Maks tillatt kotehøyde i plankartet ble redusert med 1 
meter i felt B4 og B6. Bestemmelsene ble supplert med en formulering om at det 

ikke tillates etablering av takterrasser eller utkragede balkonger mot øst i delfelt 
B4 og B6.  

 
Andregangsbehandling i Hovedutvalg for teknikk og plan 04.03.2020 
Hovedutvalget vedtok følgende innstilling: 

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-301 

Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret med kart revidert 29.01.2020, 
bestemmelser revidert 18.02.2020 og planbeskrivelse revidert 18.02.2020, med 
følgende endringer: 

1. Felt B6 reguleres til konsentrert småhusbebyggelse med utnyttelsesgrad 
maks 40 % BYA og byggehøyde maks 10 meter over gjennomsnittlig 

planert terreng 
2. S1 i felt B4 tas ned til tre etasjer. 
3. Avkjørsel mellom feltene B4 og B1 markeres med atkomstpil 

4. I planbestemmelsene punkt 3.2 tredje avsnitt presiseres teksten om at 
gatetun skal videreføres fra ST1 til angitt avkjørsel på B1, og vil være 

felles atkomst for byggefeltene: 
«I felt B3 skal delområde A og B skilles med gatetun fra angitt avkjørsel 

og frem til torg ST2. Gatetunet skal videreføres fra torg ST1 via feltene B2 
og B4 til angitt avkjørsel på felt B1. Gatetunene skal være felles atkomst 
fra offentlig vei for de tilgrensede byggefeltene.» 
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5. I planbestemmelsene punkt 4.2.2 legges til: «Før igangsettingstillatelse på 
det enkelte felt gis skal det tinglyses rett til felles atkomst fra offentlig vei 

til byggefeltene som grenser til gatetunet.» 
6. Samt følgende endringer: Alle illustrasjoner, som har perspektiv, lyssetting 

og detaljering eller inneholder trær og andre objekt som enten ikke er 
sannsynlige eller som bidrar til å forstyrre en realistisk oppfattelse av 
proporsjoner, skal omarbeides før behandling i kommunestyre. 

 
På forespørsel fra tiltakshaver ble saken trukket fra endelig behandling i 

kommunestyret. Saken fremmes nå til ny andregangsbehandling. 
 

Endringer etter HTP-vedtak 04.03.2020: 
HTPs innstilling innebærer at fire bygg langs den nord-østlige grensen av 
planområdet reduseres fra fire etasjers blokkbebyggelse til konsentrert 

småhusbebyggelse med maks tre etasjer. Tiltakshaver har endret planforslaget 
slik at byggehøydene reduseres til tre etasjer i den nordligste delen av B6, hvor 

byggene ligger nærmest naboene i øst. Området med reduserte høyder tilsvarer 
to bygg. Det er ikke foreslått småhusbebyggelse. For å opprettholde 
utnyttelsesgraden i opprinnelig planforslag, foreslår tiltakshaver å øke 

byggehøydene fra fire til fem etasjer på to punkthus i delområde B. Tiltakshaver 
har redegjort for endringene i byggehøyder i vedlegg 4. 

 
Det er i tillegg gjort endringer i plasseringen av torgene innenfor planområdet. 
Nordre torg er flyttet fra felt B5 til felt B3, og er markert med 

bestemmelsesområde #3. Søndre torg er markert med bestemmelsesområde #2 
i plankartet. Bruk av bestemmelsesområde gir større fleksibilitet i utformingen, 

samtidig som størrelsen er definert i bestemmelsene. Reguleringsbestemmelsene 
sikrer at torgene oppføres med samme størrelse som tidligere arealformål: 
minimum 700 m2 i syd og minimum 600 m2 i nord. 

 
Bestemmelser om atkomst er oppdatert i henhold til punkt 3-6 i HTPs vedtak. 

 
Kommunedirektørens vurdering av planforslaget: 
Planens hovedgrep 

Kommunedirektøren mener at det overordnede grepet med et gjennomgående 
gatetun som forbinder to nye torg, er et godt utgangspunkt for utviklingen av 

boligområdet. Det vurderes som viktig at gatetunet og nye torg får en offentlig 
karakter, slik at de bidrar til å åpne opp området og skape nye forbindelser for 
beboere i omkringliggende boligfelt. De foreslåtte torgene vurderes å ha god nok 

størrelse til at rommene vil kunne framstå som åpne og offentlige, samtidig som 
bygningene gir rommene en tydelig avgrensning.  

 
Den sammenhengende grøntaksen vurderes som et positivt grep for å tilføre 
området et grønt preg. Aksen har potensial for å framstå som et mer privat 

grøntareal for beboerne, som kan gi økt trivsel og bokvalitet. 
Kommunedirektøren er samtidig usikker på om grøntaksen i nord (f_GKG2) vil 

være romslig nok til å fungere som et attraktivt oppholdsareal.  
 

Nye leilighetsbygg bidrar til å skape et større mangfold av boligtyper i området, 
som ellers preges av større eneboliger og rekkehus. Kommunedirektøren mener 
samtidig at planforslaget ville være tjent med en større variasjon av 

bygningstyper, gitt planområdets størrelse. Illustrasjonene i vedlegg 9 
Presentasjon nærvirkninger gir inntrykk av at blokkbebyggelsen vil kunne 
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oppleves som monoton, med lite variasjon mellom byggene. HTPs vedtak om et 
større innslag av småhusbebyggelse ville kunne tilført større variasjon i den nye 

bebyggelsen, men er ikke videreført. 
 

Planforslaget legger opp til en høyere utnyttelse enn omkringliggende 
bebyggelse. Fjernvirkningene av ny bebyggelse vurderes som små. Vedlagte 
presentasjon av nærvirkninger viser at ny bebyggelse vil stå i tydelig kontrast til 

den lavere småhusbebyggelsen. Eksisterende vegetasjon virker samtidig 
skjermende mot ny bebyggelse.  

 
Vurdering av endringer 

Byggehøyder og utnyttelsesgrad 
Reduksjon av byggehøydene fra fire til tre etasjer nord i felt B6 vurderes å 
ivareta intensjonen i HTPs vedtak, selv om feltet ikke reguleres til 

småhusbebyggelse. Reduksjonen av høyder gir bedre solforhold for naboene øst 
for planområdet, som vurderes å være det viktigste hensynet bak vedtaket. 

Kommunedirektøren bemerker samtidig at vedtaket bare delvis er fulgt opp, 
ettersom bare to bygg har fått redusert høyde. Høydene er også økt til fem 
etasjer på to bygg internt i planområdet. 

 
Kommunedirektøren mener planforslaget som legges fram er et godt 

kompromiss, som ivaretar ønsket om å senke byggehøydene der avstanden til 
nabobebyggelsen i øst er kortest, samtidig som planområdet kan utnyttes på en 
effektiv måte. Planforslaget har en utnyttelsesgrad på ca 100 % BRA, som i 

utgangspunktet ikke er spesielt høyt for et så sentralt område. Dersom det skal 
kompenseres for tapt utnyttelse, mener kommunedirektøren at de to foreslåtte 

punkthusene sentralt i planområdet er de beste byggene å øke høydene på. Økte 
høyder sentralt i planområdet vil ikke påvirke nabobebyggelsen negativt i form 
av skygge eller innsyn, og de høyeste byggene vil få en mindre fremtredende 

plassering sett fra Grenseveien i øst. 
 

Forholdet til nabobebyggelsen 
Kommunedirektøren mener at avstanden mellom ny og eksisterende bebyggelse 
i øst er tilstrekkelig til å sikre gode solforhold. Som vist på s. 6 i vedlegg 5, 

Presentasjon skisseprosjekt, ligger avstandene på mellom 31 og 58 meter. 
Regulerte bygningshøyder i felt B4 og B6 er 12,5 meter over dagens terreng i 

nord, og 14 meter over dagens terreng i syd. Avstanden mellom byggene er 
dermed mer enn 2,5-3 ganger bygningenes høyde. Normalt vurderes det at en 
avstand mellom bygg på minimum 1,5 ganger byggets høyde bør legges til 

grunn for sentrumsbebyggelse, for å sikre mulighet for sol på utearealene. 
 

Sol- og skygge-virkninger for naboeiendommene er vist i vedlegg 6, s 8-18. 
Skissene viser at ny bebyggelse kaster skygge på naboeiendommene i øst fra kl. 
20 den 21. juni, og fra kl. 19, 1. mai. Solforholdene for nabobebyggelsen er 

dermed betydelig forbedret fra planforslaget som ble behandlet 4.3.2020, hvor 
de nordligste naboeiendommene ble berørt helt eller delvis av skygge fra ny 

bebyggelse kl. 18 i mai. Kommunedirektøren mener dermed at høydene er 
redusert på de to byggene som gir størst virkning på solforholdene for naboene.  

Bestemmelsen om at det ikke tillates takterrasser og utkragede balkonger mot 
øst i B4 og B6, bidrar også til å redusere innsyn fra ny bebyggelse mot naboene. 
I tillegg reduseres høydene ved at tillatt takoppbygg begrenses til 1,5 

meter og 20 % av takflate. Eiendommene i vest ligger høyere i terrenget enn 
planområdet, og berøres i liten grad av skygge fra ny bebyggelse. Eiendommene 
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i nord berøres også i liten grad. 
 

Uterom og torg 
Revidert planforslag legger opp til å flytte det nordligste torget fra felt B5 til B3. 

Kommunedirektøren har ingen innvendinger til denne endringen, som sikrer at 
torget opparbeides ved første byggetrinn. Bestemmelsene sikrer at torget 
opparbeides innenfor angitt bestemmelsesområde, med samme størrelse som 

tidligere regulerte torg.  
 

 
Figur 3. Utsnitt revidert plankart til venstre, høringsutkast til høyre. 

Det sydlige torget er regulert med et større bestemmelsesområde (#2), som gir 
fleksibilitet for ulike plasseringer, avhengig av utbyggingstakt på eiendommene. 

Bestemmelsesområdet gir rom for at torget kan plasseres lenger syd enn 
tidligere plassering, slik at det blir god avstand mellom de to torgene. Størrelsen 
på minimum 700 m2 sikres i bestemmelsene. I tillegg er de sikret et større 

grøntareal der det tidligere var regulert torg. Kommunedirektøren mener dette er 
en god løsning, som sikrer de samme kvalitetene som i tidligere planforslag, 

samtidig som det gir større fleksibilitet.  
 
Konklusjon: 

Kommunedirektøren mener at planforslaget legger et godt grunnlag for å utvikle 
området med ny boligbebyggelse. HTPs vedtak vurderes å være delvis 

imøtekommet, og negative virkninger av planforslaget for naboene i øst er 
redusert. Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget vedtas. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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