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Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelser  

Liste over forhåndsuttalelser, første varsling 
1. Viken Fylkeskommune   25.06.2021 
2. Statsforvalteren i Viken   31.05.2021 
3. Follo Brannvesen    29.06.2021 
4. Elvia      04.06.2021 
5. Beboere og Eiere i Sagaveien  21.06.2021 

Hvem uttaler seg Innhold i deres merknader Forslagsstiller vurdering/ kommentarer 
1. Viken 
Fylkeskommune 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal ligge til grunn 
for planarbeidet. 

Regional plan for areal og transport vil ligge til 
grunn for  utarbeidelse av planforslaget. 

  

- Det er eldre hus innenfor planområdet som bør vurderes for bevaring og 
videre bruk, spesielt Moerveien 7 og 9, som inngår i en sammenheng med 
Moerveien 11, 13B, 15C, 17, 19 og 21. Men bebyggelsen i Sagaveien er 
også eldre og bør vurderes på samme måte.  
- Viser til vedtak i fylkesutvalget i Akershus den 26.8.2019, hvor det 
anbefales å legge hensynssone bevaring av kulturmiljø over kulturminnene 
og kulturmiljøene som er gitt høyest bevaringsverdi i den kulturhistoriske 
stedsanalysen (DIVE). 
- Forutsetter at planarbeidet følger bestemmelsene i ny områdeplan for Ås 
sentrum, med hensyn til tilpasning og vurdering av kulturminner for 
bevaring. 

Det vil gjøres en vurdering av bevaringsverdien av 
eksisterende bebyggelse. 
- Bestemmelsene i områdeplanen for Ås sentrum vil 
ligge til grunn for utarbeidelse av planens 
bestemmelser. 

  

- Det må utarbeides en trafikkanalyse som viser dagens situasjon og endring 
i trafikktall som følger av utbyggingen innenfor Moerveien 7 og 9. 
Trafikkanalysen må inkludere analyse av trafikkavviklingen i krysset 
mellom Brekkeveien og fylkesvei 152, og krysset mellom Skoleveien og 
fylkesveien. Det må analyseres og omtales hvordan trafikken forventes å 
fordele seg på fylkesveien. 
- Valg av parkeringsløsninger bør beskrives i planarbeidet. 
- Det er viktig at det tilrettelegges for en trafikksikker anleggsperiode. 

- Det vil utarbeides trafikkanalyse som vil følge 
planforslaget. 
- Valg av parkeringsløsning vil fremkomme av 
planforslaget. 
- Reduksjon i bruk av personbil vil være førende for 
utarbeidelsen av planforslaget. 
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- Det bør være et meget sentralt tema i dette planarbeidet hvordan 
utviklingen av området kan bidra til at det blir enklere for flere å velge å 
ikke eie eller benytte personbil for å nå hverdagslige målpunkt. 

  

  
Det kan ikke vedtas detaljreguleringsplaner innenfor områderegulerings-
planen før forhold knyttet til innsigelsen knyttet til fylkesvei er avklart. 

Planforslaget vil ikke vedtas før forhold knyttet til 
innsigelsen knyttet til fylkesvei er avklart. 

  

Det forutsettes at fylkeskommunen får planforslaget til uttalelse i 
forbindelse med offentlig ettersyn, der vi vil vurdere om regionale og 
nasjonale føringene er tilstrekkelig ivaretatt. 

Planforslaget vil oversendes fylkeskommunen og 
andre offentlige instanser ved offentlig ettersyn. 

2. Statsforvalteren Anbefaler at det planlegges for at flest mulig skal benytte gange, sykkel og 
kollektivtransport til og fra planområdet. 

Reduksjon i bruk av personbil vil være førende for 
utarbeidelsen av planforslaget. 

  

En vurdering av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig 
skal følge planforslaget, og tilstrekkelige arealer for lek må sikres i 
planprosessen. 

Arealer for lek og rekreasjon vil etableres iht. 
vedtatt områdeplan for Ås sentralområde. 

  

Området er preget av marine avsetninger. Dette tilsier at det innenfor 
planområdet må forventes en del leire, og at grunnforholdene i enkelte 
områder kan være utfordrende. Må kartlegges i ROS-analyse. 

En vurdering av grunnforhold vil fremkomme av 
ROS-analyse. 

  
Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne 
strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. 

Det vil utarbeides et overvannsnotat som redegjør 
for håndtering av overvann i planen. 

  
Ber om at kommune og tiltakshaver prøver å legge til rette for dette og at 
miljøvennlige energiløsninger blir utredet. 

Miljøvennlige energiløsninger vil utredes, og 
redegjøres for i miljøoppfølgingsprogrammet. 

  
Anbefaler at videre planlegging vektlegger prinsippene om universell 
utforming. 

Prinsipper for universell utforming vil ligge til 
grunn for utformingen av planen. 

3. Follo Brannvesen Tilgjengelighet for Follo Brannvesens rednings- og slukkemannskap med 
nødvendig utstyr må ivaretas i hele planområdet. 

Tilgjengelighet for rednings- og slukkemannskap vil 
ivaretas i planen. 

  

Brannkum eller hydrant må plasseres  innenfor 25-50 meter fra inngangen 
til hovedangrepsvei, og  det må være tilstrekkelig antall brannkummer eller 
hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes. 

Innspill til plassering av brannkum eller hydrant vil 
ivaretas i planen. 

4. Elvia Elvia har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagt 
kart. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er 
nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. 

Innspillene vil tas hensyn til i utarbeidelse av 
planforslaget. 
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5. Naboer i Sagaveien Vil gjerne bli informert om, og få anledning til å kommentere alle viktige 
trinn i prosessen. 

Planen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn etter første 
gangs behandling. 

  

Utforming og bygging av planlagte bygninger bør respektere at bygninger 
grenser mot villaer hvor naboer bor 24/7 og at Sagaveien og Tverrveien 
brukes av mange fotgjengere. 

  

  All trafikk til anleggsplassen bør bruke Moerveien.   

  
Fremtidig inn- og utkjøring fra garasjeanlegg bør legges til Moerveien, ikke 
i Sagaveien 

Innkjøring til planområdet er lagt til Tverrveien, på 
hjørnet nærmest Moerveien. 

  Forutsetter at maks høyde mot Sagaveien til 2-3 etasjer overholdes Planforslaget er i tråd med bestemmelsene i 
områdeplanen for Ås sentralområde. 
Planforslaget vektlegger tilpasning til eksisterende 
bebyggelse, og nedskalering mot  og materialmessig 
tilpasning til bebyggelsen i Sagaveien er innarbeidet 
i planens bestemmelser. 

  
Forholdet mellom bygningenes fotavtrykk og ubebygget  område/uteområde 
i reguleringen av BS6 må respekteres. 

  
Venter at designet vil søke etter en viss harmonisering med bygningene i 
Sagaveien. 

  
I byggeperioden bør støyende arbeid begrenses til 0800-1700 på ukedager. 

  
Venter at eiendommene som skal bebygges holdes i noenlunde ryddig stand 
i perioden før rivningen begynner. 
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