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Bemerkninger ved varsel om endring av detaljregulering 
 

Det er kommet følgende bemerkninger: 

 
1. Uttalelse fra Viken fylkeskommune 21.12.2021 

2. Uttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 15.12.2021 

 
Referat fra bemerkninger: 

 

1. Viken Fylkeskommune 
Fylkeskommunen har ingen innspill til endringene som foreslås. Det legges til grunn at rammer i 

områdeplan for Ås sentralområde følges opp. 

2. Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Det bemerkes at varslet endring viser til PBL § 12-8 (oppstart av reguleringsarbeid), mens 
oversendelsen ser ut til å basere seg på at endringen skal behandles etter § 12-14 andre og tredje 

ledd. Det bes om at forslagsstiller og kommunen vurderer behov for ny varsling. 

Statsforvalteren har ingen merknader knyttet til foreslått endring av detaljregulering for 
Moerveien 10, men kommer til å be kommunen sørge for at detaljreguleringen blir vedtatt med 

gyldig vedtak. På generelt grunnlag anmodes kommunen å kvalitetssikre plankart og 

bestemmelser før planforslaget evt vedtas. 
 

Forslagsstillers kommentarer til bemerkningene: 

 

1. Viken Fylkeskommune 
Ingen kommentar. 

2. Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Det bekreftes at det vises til feil lovparagraf i varselet. Etter forslagsstillers oppfatning kommer 
det likevel svært tydelig frem at dette gjelder en endring av detaljreguleringen. Dette er skrevet 

innledningsvis i varselet, samtidig som endringene også er beskrevet. Sett i sammenheng med 

størrelse på og konsekvenser av varslet tiltak, vurderes det som unødvendig å varsle på nytt.  
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HILLE MELBYE ARKITEKTER AS Vår ref.: 679774/2021 - 2021/61129 
Hausmanns gate 16 Deres ref.:  
0182 OSLO Dato: 21.12.2021 
  

 

Ås kommune - Uttalelse til varsel om endring av reguleringsplan for 
Moerveien 10, Gbnr 54/108 mfl 
 

Vi viser til oversendelse datert 30 november 2021 med varsel om endring av reguleringsplan 
for Moerveien 10, vedtatt 12.10.2016. Området er i all hovedsak avsatt til kombinert formål 
med underformålene 
forretning/kontor/tjenesteyting/bevertning/forsamlingslokale/undervisning.  

Hensikten med reguleringsendringen er å tilpasse reguleringsplanen til områderegulering for 
Ås sentralområde, som erstatter deler av planen. Planendringer innebærer også tilpasning til 
gatetunet som reguleres inn i pågående detaljregulering for Moerveien 12. Endringen 
medfører at regulert nedkjøring til parkeringskjeller flyttes. Det ønskes også tilrettelagt for 
seks parkeringsplasser langs fortauet i Brekkeveien for å muliggjøre levering og henting, samt 
av- og påstigning for besøkende og forflytningshemmede.  

Fylkeskommunens rolle 
Fylkeskommunen skal bidra til og sørge for at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i 
alt planarbeid. Vi uttaler oss til planarbeidet som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei og fagmyndighet for kulturminnevern.  

Innspill 
Fylkeskommunen har ingen innspill til endringene som foreslås ut fra hensyn vi er satt til å 
ivareta. Vi legger til grunn at rammer i områdeplan for Ås sentralområde følges opp.  

Varselet er forelagt avdeling kulturarv og avdeling samferdselsplanlegging og forvaltning 

 

 

Vennlig hilsen 

Hilde Kobbelund Habberstad  

Rådgiver kommunale planer 
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Medsaksbehandlere:  

Kulturarv: Sissel Riibe, Anne Herstad 

Samferdsel: Sondre Rise 

 

Kopi til: 

Ås kommune 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 



 
 Vår dato:  Vår ref: 

  15.12.2021  2021/35721 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  30.11.2021   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Sumeet Singh, 32266813 
  
 
 
 
 
 

 

HILLE MELBYE ARKITEKTER AS 
Hausmanns gate 16 
0182 OSLO 
Att. Kristin Sande 
 

  
 

Ås - Uttalelse til endring av detaljregulering for Moerveien 10 

 
Vi viser til brev datert 30. november 2021 med varsel om endring av detaljregulering for 
Moerveien 10 i Ås kommune. 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av planforslaget at endringen skal tilpasse vedtatt detaljregulering fra 2016 til 
områderegulering for Ås sentralområde, som erstatter deler av planen, samt pågående 
detaljregulering for Moerveien 12. 
 
I hovedtrekk innebærer endringen flytting av nedkjøring til planlagt parkeringskjeller, 
reetablering av seks parkeringsplasser for varelevering og, av- og påstigning for besøkende og 
forflytningshemmede. Byggegrensen skal forflyttes til å ligge på linje med bebyggelsen nord for 
eiendommen.  
 
Detaljregulering for Moerveien 10 ble vedtatt 12. oktober 2016. Vi kan imidlertid informere om at 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus i forkant av dette fremmet innsigelse til foreslått 
detaljregulering 10. mars 2016. Slik vi kan se ble ikke denne innsigelsen løst. 
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
Vurdering 
Vi vil innledningsvis bemerke at varslet endring viser til plan- og bygningsloven § 12-8 (oppstart av 
reguleringsplanarbeid). Den resterende delen av oversendelsen ser imidlertid ut til å basere seg 
på at endringen skal behandles etter § 12-14 andre og tredje ledd (endring ved forenklet 
prosess). Vi mener varselet sånn sett kan misforstås og ber forslagsstiller og kommunen vurdere 
behovet for ny varsling.  



 
Når det gjelder endringene som er foreslått kan vi ikke se at de berører nasjonale eller vesentlige 
regionale interesser som vi skal ivareta, og har derfor ingen merknader til dette.  
 
Som nevnt ovenfor fremmet Fylkesmannen i Oslo og Akershus innsigelse til planen 10. mars 
2016. Innsigelsen var begrunnet i at planområdet ligger rett ved Ås stasjon og la opp til for 
mange parkeringsplasser. Vi kan ikke se at denne innsigelsen er trukket og stiller derfor spørsmål 
om kommunens vedtak av planen 12. oktober 2016. Vi vil følge opp dette i et eget brev til 
kommunen, og Hille Melbye Arkitekter AS blir satt som kopimottaker.  
 
 
Konklusjon 
Vi har ingen merknader knyttet til foreslått endring av detaljregulering for Moerveien 10, men 
kommer til å be kommunen sørge for at detaljreguleringen blir vedtatt med gyldig vedtak.  
 
Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre plankart og bestemmelser før 
planforslaget eventuelt vedtas. 
 
Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev 
for 2021, datert 28. januar 2021 og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal 
arealplanlegging.   
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen  
seniorrådgiver 
 

  
 
Sumeet Singh 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 
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