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R-321 Detaljreguleringsplan for Vollskogen - 
Førstegangsbehandling 

 
Saksbehandler: Hanna Kristensen Husabø Saksnr.: 18/01394-80 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljplan R-321 for Vollskogen 
som vist på kart datert 08.06.2022, planbestemmelser datert 08.06.2022 og 

planbeskrivelse datert 08.06.2022 
 

Planforslagets sendes aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg: 
 

 For å sikre trygg flomvei ut av planområdet sørover innarbeides 
forpliktende tiltak i henhold til notat om bekkegjenåpning (vedlegg 9) i 

reguleringsbestemmelsene. 
 Det skal vurderes nødvendighet av tiltak for gående og syklende langs 

Søråsveien. 

 
 

 
Ås, 10.06.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss                                       Ellen Grepperud  
Kommunedirektør                                       Virksomhetsleder samfunnsutvikling 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø, 01.03.2022 

Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang, 02.03.2022 
Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang, 22.06.2022 
Offentlig ettersyn 

Hovedutvalg for teknikk og plan, annen gang 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og plan 02.03.2022 R-321 

Detaljregulering for Vollskogen - Førstegangsbehandling 
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2. Redegjørelse for endringspunkter etter HTPs vedtak 02.03.2022 
3. Planbeskrivelse, datert 08.06.2022 

4. Plankart, datert 08.06.2022 
5. Planbestemmelser, datert 08.06.2022  
6. Illustrasjonsplan, datert 20.05.2022 

7. Illustrasjonshefte 
8. Vurdering av Vollskogen som amfibiehabitat, datert 04.2022 

9. Notat om vurdering av bekkegjenåpning, datert 20.05.2022 
10. Notat med vurdering av eiker langs gang- og sykkelvei, datert april 2022 
11. Arealtabell utbyggingsområde 

12. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 20.05.2022 
13. Redegjørelse for oppfølging av kvalitetsprogram for Ås sentralområde, datert 

20.05.2022 
14. Fagrapport Naturmangfold 11.06.2021 

15. VAO-Rammeplan, datert 20.05.2022 
16. VAO-Plankart, datert 20.05.2022 
17. Hydrogeologisk notat, 03.02.2021 

18. Temakart for turstier, datert 20.05.2022 
19. Notat om skogskjøtsel, datert 12.06.2021 

20. Registreringsrapport for kulturminner, datert 08.03.2021 
21. Vurdering av nær- fjern- og landskapsvirkning 
22. Trafikkanalyse, datert 13.08.2021 

23. Utredning av atkomstløsninger, datert 13.05.2021 
24. Vurdering av forbindelser mot Herumveien og Søråsveien 

25. Handelsanalyse for nærbutikk, datert 13.08.2021 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

1. Samlehefte vegtegninger 
2. Notat om veiløsninger 

3. Utredning av skoleveier 
4. Fagrapport akustikk 
5. Vurdering av klimagassutslipp fra byggegrunn 

6. Høringsuttalelser ved varsel om oppstart og utvidelser av planområdet 
7. Planprogram for Vollskogen 

8. Referat fra oppstartsmøte 
9. Oppsummering medvirkningsopplegg med NMBU og Brønnerud 

 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste.  
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Vollskogen omfatter et område syd for 
Kjerringjordet, vest for Sørås/Pentagon nær Ås sentrum. Området er i dag 

ubebygd og omfatter en skogteig omringet av dyrka mark i nord, vest, og syd.   
 

Området er avsatt i kommuneplanens arealdel til boligbebyggelse, hvor om lag 
160 dekar av Vollskogen er avsatt til boligformål. Området er ikke underlagt 
noen tidligere vedtatte reguleringsplaner. Planforslaget legger opp til en justering 

av avgrensningen av området avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen, for å 
bedre tilpasse bebyggelsen til landskapet i området. 

 
Initiativtaker for forslaget er grunneiere i området, Hans Tore Heir og Lorentz 

Erik Colberg, i samarbeid med utviklerne Ås Hageby Holding AS. Den foreslåtte 
planavgrensningen omfatter eiendommene med gårds- og bruksnummer 36/1, 
36/3, 42/1, 43/3, 42/1/196, 42/1/277, samt 36/5 og 36/7. Disse omfatter 

Vollskogen, eid av Heir og Colberg, samt tilgrensende eiendommer eid av NMBU, 
og tilgrensende eiendommer ved Østre Voll gård. 

 
Planforslaget legger til rette for å etablere 200 nye boliger i området, i tråd med 
kommunens boligprogram. Foreslått boligbebyggelse er fordelt i 10 ulike delfelt, 

som alle er gitt særegne bestemmelser om utforming som sikrer varierte 
bygningstyper i området. Bebyggelsen er foreslått som småhusbebyggelse med 

byggehøyder opp til 9 m for småhusbebyggelse og 10,5 m for konsentrert 
småhusbebyggelse. 
 

Planprosess: 
Planstatus 

Planområdet er i all hovedsak avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel, som utbyggingsområde B11. Utbyggingsområdet i kommuneplanen har 
et areal på 160 daa. Vestlige del av planområdet er avsatt til LNF. Området er 

videre underlagt hensynsone H310_4, som innebærer at fare for ras- og 
skredfare skal vurderes ved detaljplanlegging. 

 
Kommunens boligprogram legger til grunn at det kan være aktuelt å etablere 
opptil 200 boliger i området. 

 
Varsel om oppstart og høring av planprogram 

Berørte naboer og myndigheter ble varslet oppstart av planarbeid med forslag til 
planprogram og planavgrensning med frist for uttalelse 04.01.2019. Det ble 
mottatt 14 uttalelser ved varsel om oppstart.  

 
Som følge av at det i høringen ble gitt utrykk for ønske om å vurdere bedre 

tilrettelagt skolevei mot Brønnerud skole vest for planområdet, ble planområdet 
utvidet i etterkant av høringen med nytt begrenset varsel om oppstart sommeren 
2020, med frist for uttalelse 02.10.2020. Merknadene er oppsummert og 

kommentert av forslagstiller i planbeskrivelsens kapittel 6.2. 
 

Fastsetting av planprogram 
Hovedutvalg for teknikk og plan behandlet forslag til planprogram i møte 

9.12.2020. Utvalget fattet følgende vedtak:  
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I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Hovedutvalg for teknikk- 

og plan planprogram for R-321 detaljplan for Vollskogen, datert 26.10.2020, 
med følgende tillegg:   
 

 Føringer i kvalitetsprogram for Ås sentralområde legges til grunn i det 
videre planarbeidet, og innarbeides i planprogrammet som en overordnet 

retningslinje i kapittel 2.  
 Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune innføres som 

overordnet retningslinje i kapittel 2. 

 Kartlegging av friluftsliv, og mulighet for å utbedre områdets forhold til 
friluftsliv og rekreasjon, innarbeides i utredningsprogrammet kapittel 4.3. 

 Opplegg for medvirkning utvides til å omfatte eget opplegg for 
medvirkning med barn og unge i nærmiljøet, og særskilt for studentmiljøet 

ved Pentagon. 
 
Utvidelse av planområdet 

Etter fastsatt planprogram er planområdet utvidet på nytt, varslet 11.11.2021. 
Utvidelsen følger av ønske om å avsette areal til sammenhengende gang- og 

sykkelvei gjennom området fra Søråsveien øst for planområdet, for å sikre 
gjennomføring gjennom bruk av rekkefølgekrav og utbyggingsavtale. 
 

Tidligere førstegangsbehandling 
Planen ble behandlet i Hovedutvalget for næring og miljø (HNM) 01.03.2022 og i 

Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) 02.03.2022. HTP vedtok å sende 
planforslaget tilbake for videre bearbeiding med 13 punkter med endringer som 
må innarbeides før planforslaget fremmes på nytt. Disse 13 punktene er 

redegjort for under. 
 

Beskrivelse av planforslaget: 
Områdets utstrekning og plassering 
Vollskogen ligger om lag 1,5 kilometer vest for Ås sentrum, syd for Norges 

universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU) og Drøbaksveien. Planområdet 
grenser mot øst til Pentagon studentby. 

 
Planområdet omfatter hele dagens skogsområde ved Vollskogen, og utgjør 
samlet sett et areal på 350 daa. Planavgrensningen omfatter også atkomstvei 

Nedre Pentagonvei og Pentagonveien, samt gang- og sykkelvei mot Vollveien i 
vest og gang- og sykkelvei mellom Vollskogen og Herumveien i øst. 

 
Dagens arealbruk og tilgrensende bebyggelse 
Området hvor det er foreslått ny bebyggelse består i dag av skog, som tidligere 

er tatt i bruk til hogst og skogsdrift, men er i liten grad driftet slik i dag. 
Områdene nord, syd og vest for området er tatt i bruk som dyrka mark med 

tilhørende gårdstun. Deler av den dyrka marka er i dag utleid til NMBU som 
forsøksarealer. Øst for planområdet er det etablert boligbebyggelse, i form av 
småhusbebyggelse og studentboliger oppført i blokk. 

 
Hovedgrep 

Forslaget legger opp til å tilrettelegge området for boligbebyggelse, i form av 
småhusbebyggelse i et mangfold av bygningstyper. Forslaget setter av areal til 

10 byggeområder for småhusbebyggelse, hvor det er angitt ulike bygningstyper 
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som rekkehus, atriumhus, eneboliger, kjedehus og tomannsboliger mellom 1 til 3 
etasjer.  

 
Byggeområdene er forslått lagt omkring et sentralt beliggende areal avsatt til 
friområde, som utgjør et sentralt høydedrag i området. Byggeområdene er 

knyttet sammen av en sentral hovedvei som danner ringvei rundt 
byggeområdene lagt på begge sider av veier. Et nettverk av stier mellom 

tilgrensende friområder og byggeområdene sørger for god sammenheng mellom 
bebyggelsen og gir tilgang til friluftsområder for beboere i området.  
 

Gjenværende skogsareal er opprettholdt som en vegetasjonsskjerm omkring 
bebyggelsen, i varierende bredde opp til 120 meter. 

 
En grundig beskrivelse av hovedgrep, samt forslått variasjon av bygningstyper 

for ulike byggeområder, er redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 4 (vedlegg 
3). 
 

Vei og trafikk 
Atkomst til området er foreslått lagt via Pentagonveien og Nedre Pentagonvei. 

Atkomstveien er forslått som kjørevei med gang- og sykkelvei lagt parallelt med 
veien. Veiforbindelsen er eneste atkomstvei for motoriserte kjøretøy til området. 
For gående og syklende er det videre lagt opp til to forbindelser, en mot vest og 

en mot øst. Grundig beskrivelse av valg av hovedatkomst er redegjort for i 
planbeskrivelsen, kapittel 4.11, med vurdering av alternativer i eget vedlegg 

(vedlegg 23). 
 
Grønnstruktur 

Grønnstruktur i området består av et friområde sentralt planområdet, samt et 
skogsbelte opprettholdt i nord, vest og syd for foreslåtte byggeområder. De ulike 

områdene avsatt til grønnstruktur er knyttet sammen med et foreslått turstinett 
mellom foreslåtte byggeområder og de større arealene avsatt som friområder. 
Områder avsatt til grønnstruktur ivaretar også naturlige vannveier i området.  

 
Kommunedirektørens vurdering av planforslaget: 

I saksfremlegget ved forrige 1. gangs behandling vurderte kommunedirektøren 
følgende tema: 

 Justering av planavgrensning og tilpasning til landskapet 

 Vei, trafikk og infrastruktur 
 Arealbruk, utnyttelse og boligantall 

 Forhold til kulturminner 
 Vann, avløp og overvannshåndtering 
 Bruk av kvalitetsprogram 

 Anleggsfasen 
 Rekkefølgekrav 

Det vises til saksfremlegget til forrige behandling av saken for vurdering av disse 
temaene (vedlegg 1).  
 

Vurdering av endringspunkter fra HTPs vedtak 02.03.2022 
1. Boligomfanget reduseres til maksimum 200 boliger. 

Boligomfanget er nedjustert ved å redusere størrelsen på enkelte felt, samt å 
endre boligtypologi og boligantall. Dette punktet er derfor fulgt opp i tråd med 

vedtaket i det reviderte forslaget. 
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2. Det skal etableres erstatningsdam for amfibier og sikres tilpasning av 

eventuell belysning langs gang- og sykkelvei o_SGS2. 
Det er utarbeidet en rapport med anbefalte tiltak for å tilrettelegge for amfibier 
som er lagt til grunn i det reviderte planforslaget. Planbestemmelsene sikrer 

etablering av supplerende dam og vandringsveier for amfibier. Bestemmelsene 
stiller videre krav til utforming og egenskaper til belysningen langs o_SGS2. 

Kommunedirektøren vurderer at punktet er fulgt opp på en tilfredsstillende måte 
i det reviderte forslaget. 
 

3. Gang- og sykkelvei mot øst o_SGS3 forlenges slik at denne knyttes direkte til 
etablert gang- og sykkelvei langs Herumveien. 

Det reviderte planforslaget har en alternativ løsning der atkomstveien, o_SGS4, 
reguleres som gang- og sykkelvei hvor det tillates kjøring til eiendommene som 

har atkomstpil i plankartet. Bestemmelsene stiller også krav om at o_SGS4 
breddeutvides til minimum 3,5 m. Forslagsstiller begrunner denne løsningen med 
at situasjonen vil bli tilstrekkelig trakksikker da det er få boliger som vil benytte 

o_SGS4 til atkomst. Videre vil en slik løsning innebære mindre inngrep i 
friområdet nord for veien, enn ved å legge en gang- og sykkelvei ved siden av 

atkomstveien.  
 
Kommunalteknisk avdeling er positive til at o_SGS4 utformes som kjørbar gang- 

og sykkelvei, men det er forhold som må vurderes nærmere, som snumulighet 
for renovasjonsbil for å unngå rygging på gang- og sykkelveien. 

Kommunedirektørens vurdering er at det er krevende å få til en ideell løsning på 
denne strekningen, både på grunn av stigningsforhold og behov for vesentlige 
terrenginngrep. Løsningen som er foreslått i revidert planforslag er det 

alternativet som per nå synes best, men det vil være behov for ytterligere 
avklaringer i etterkant av offentlig ettersyn. 

    
4. Krav om kvalitetsoppfølgingsprogram ved rammesøknad innføres som 

fellesbestemmelse. 

Dette er lagt inn som fellesbestemmelse i planbestemmelse nr. 2.4 og punktet er 
derfor fulgt opp i tråd med vedtaket. 

 
5. Bekkegjenåpning av Kjennsbekken i sør skal vurderes som et rekkefølgekrav 

for å sikre åpne flomveier ut av planområdet på en måte som beskytter 

matjord fra erosjon. Kommunedirektør bes vurdere nødvendighet og 
virkninger av tiltaket, og om nødvendig endre planavgrensningen. 

Revidert planforslag innfører ikke et rekkefølgekrav om gjenåpning av 
Kjennsbekken. Det er vedlagt et notat (vedlegg 9) om behovet for 
bekkegjenåpning hvor det konkluderes med at en fremtidig flomsituasjon vil ha 

en trygg flomvei uten å danne store erosjonsskader, dersom det gjøres 
tilstrekkelige tiltak innenfor planområdet. Notatet viser til konkrete tiltak som 

kan vurderes nærmere i detaljeringsfasen. Tiltakene omfatter erosjonssikring av 
bekken i bunn og sideskråning, sedimentasjonsfangende tiltak, energidrepende 
tiltak rundt innløpskulvert for å senke hastigheten av overvann som overstiger 

kulvertskapasiteten, reduksjon av tette flater og lokal overvannshåndtering for å 
holde mest mulig overflatevann tilbake.  

 
Kommunedirektørens vurdering er at åpning av Kjennsbekken ikke peker seg ut 

som et nødvendig tiltak på bakgrunn av vurderingen av virkninger og mulighet 
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for avbøtende tiltak lokalt. Oppfølging av de avbøtende tiltakene bør imidlertid 
sikres gjennom planbestemmelsene. 

 
6. Bolig og vei nordøst i planen skal legges slik at det ivaretas større avstand til 

Pentagon og Kilehagen. 

Veien langs østsiden av planområdet er flyttet mellom 10 og 18 meter vestover 
for å øke avstanden til bebyggelsen på Pentagon og Kilehagen. Hensynssonen 

rundt steinalderboplassen og terrenget legger begrensninger på hvor langt veien 
og feltene kan trekkes mot vest, uten at hovedgrepet om bebyggelse rundt et 
sentralt friområde må utgå. Kommunedirektørens vurdering er at punktet er fulgt 

opp på tilfredsstillende måte.  
 

7. For å avbøte på virkninger på naturmiljø innarbeides forpliktende tiltak fra 
rapport for virkning naturmiljø (vedlegg 13) i reguleringsplanen. 

Flere av de foreslåtte tiltakene for å øke naturmangfoldet i området er 
innarbeidet i forslag til planbestemmelser og plankart. Naturtypen rik 
gransumpskog er avsatt med hensynssone for bevaring av naturmiljø. Det er 

tilrettelagt for etablering av en supplerende salamanderdam jf. endringspunkt 2. 
I planbestemmelsene er det videre foreslått bestemmelser som skal sikre at:  

 deler av trær som hogges skal utplasseres som død ved 
 det gjøres tiltak for å tilrettelegge for vilt og fugler i samråd med 

fagkyndig 

 belysning tilpasses med hensyn til naturmangfold langs o_SGS2 
 det tilrettelegges for parsellhager og kompostering  

 det tilrettelegges for åpne vannveier og fordrøyningsanlegg for overvann 
 

8. Gang- og sykkelveien i vest skal følge eksisterende kjerreveg med minst 

mulig beslag av matjord. 
Det er redegjort for denne problemstillingen i eget notat (vedlegg 10). Som følge 

av vurderingene som fremkommer i notatet er foreslått trasé syd for gårdstunet 
opprettholdt i det reviderte planforslaget. Kommunedirektørens vurdering er at 
forslagsstiller har redegjort tilfredsstillende for foreslått løsning.  

 
Selv om det i utgangspunktet hadde vært ønskelig ut ifra et jordvernsperspektiv 
å benytte eksisterende trasé, så redegjør forslagstiller for at en slik løsning vil 
komme i konflikt med andre viktige hensyn. Det er to hule eiker langs 

kjerreveien over gårdstunet som er beskyttet etter naturmangfoldloven som 
kommer i konflikt med en gang og sykkelvei langs denne traseen. Videre har 
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kjerreveien for bratt stigning for utrykningskjøretøy og den benyttes til 
landbruksmaskiner i tilknytting til gårdsdriften. Dersom gang og sykkelstien 

likevel legges i denne traseen vil det medføre omfattende tilpasninger som også 
her vil kunne beslaglegge dyrkbar mark. Videre vurderer kommunedirektøren at 
det er uheldig å legge en skolevei på en vei som benyttes til landbruksmaskiner. 

Dette er lite hensiktsmessig både for trafikksikkerheten og for landbruksdriften. 
Kommunedirektøren vil derfor anbefale at gang og sykkelveien legges i foreslått 

trasé sør for gårdstunet. 
 

9. Krysset Herumveien – Pentagonveien må utbedres med hensyn på frisikt og 

med hensyn på dreneringsforhold/isdanning. 
I foreslått plankart er krysset regulert med frisiktlinje. Det følger av 

opparbeidelsesplikten at krysset utbedres i tråd med planen. I ny situasjon 
fjernes fortauet og fallet vil være vekk fra krysset slik at vannet ikke samles som 

det gjør ved dagens situasjon. Det er vedlagt figur som viser fallforhold i krysset. 
(vedlegg 2) Kommunedirektørens vurdering er at dette punktet er fulgt opp på 
tilfredsstillende måte. 

 
10.Registrert rik gransumpskog i sørøst reguleres til bevaring – naturvern. 

Det er avsatt hensynssone for bevaring av naturmiljø for sumpskogen som forbyr 
tiltak som kan forringe naturtypen. Det er planlagt fordrøyning av overvann i 
åpne vannveier nord for naturtypen slik at det sikres tilstrekkelig vanntilsig til 

gransumpskogen og til ny salamanderdam som skal etableres rett nord for 
hensynssonen. Kommunedirektørens vurdering er at dette punktet er fulgt opp 

på en tilfredsstillende måte. 
 

11.Området opp mot «Kilden» gis en regulering som muliggjør en 

sammenhengende parkbehandling. Området f_Ba2 flyttes for å muliggjøre 
dette. 

Området f_BA2 er flyttet slik at det blir et større sammenhengende grøntområde 
nedenfor kilden. Planbestemmelsene sikrer at grøntområdene gis et naturlikt 
preg. Kommunedirektørens vurdering er at punktet er fulgt opp på en 

tilfredsstillende måte. 
 

12.Gang- og sykkelvei mot vest vurderes lagt med standard som turvei, med 
grusdekke. Turveien legges i trasé langs gammel kjerrevei nord for gårdstun. 

Statens vegvesen har bemerket at det må tilrettelegges for en sekundær 

atkomstvei for utrykningskjøretøy langs o_SGS2, og at strekningen derfor må 
dimensjoneres for dette. Det foreslås derfor at gang- og sykkelveien etableres 

med asfalt for å gi god fremkommelighet hele året. Kommunalteknisk avdeling er 
til gjengjeld villig til å overta driften av gang- og sykkelveien også dersom den 
etableres med grus. Kommunedirektørens vurdering er at fremkommelighet for 

utrykningskjøretøy bør hensyntas, og vil derfor anbefale at det legges til grunn 
asfalt som dekke langs strekningen. 

 
Se ellers punkt 8 om vurdering av foreslått trasé. 

 

13.Det skal vurderes nødvendighet av tiltak for gående og syklende langs 
Søråsveien. 

Det er fortsatt uavklart hvilke tiltak for gående og syklende langs Søråsveien 
som er nødvendige. Kommunedirektøren anbefaler at punktet opprettholdes, og 

forventer endelig avklaring forutfor sluttbehandling av planforslaget. 
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Arealregnskap 

Arealet som er avsatt til boligformål i kommuneplanen er på 160 daa. Selv om 
det er hensiktsmessig å endre formen på utbyggingsområdet etter en konkret 
vurdering må det totale arealet som endres fra LNF ikke være større enn 160 

daa for å være i tråd med kommuneplanen. Det vil si at samlet areal som endres 
til bolig, vei og grønnstruktur skal inngå i de 160 daa som er avsatt i 

kommuneplanen. Ved forrige behandling ble det lagt til grunn at dette arealet er 
på 175 daa. Ved ny gjennomgang viser dette tallet seg å ikke stemme, og det er 
160 dekar som er disponert i kommuneplanens arealdel. Forslagsstiller har satt 

opp en tabell som viser LNF arealer som vil få nytt formål innenfor 
utbyggingsområdet (vedlegg 11). Tabellen viser at det samlede arealet er 186 

daa. Altså er planens utbyggingsområde 26 daa større enn utbyggingsområdet 
avsatt i kommuneplanen. Planforslaget er derfor ikke i tråd med 

kommuneplanen.  
 
At planens foreslåtte utbyggingsområde er utvidet sammenlignet med 

kommuneplanen begrunnes med at det avsatt relativt store arealer til 
grønnstrukturformål innenfor byggeområdet. Mye av grønnstrukturen vil ha liten 

grad av inngrep og vil i praksis kunne sammenlignes med LF områdene i planen. 
Dette gjelder spesielt for f_GBG9-10 og f_GF1 som til sammen har et areal på 
ca. 29 daa. Dersom disse områdene hadde hatt formål LF ville 

utbyggingsområdet vært på ca. 157 daa og innenfor det avsatte arealet i 
kommuneplanen.  

 
Det vesentlige hensynet er at arealet som blir nedbygget til vei eller bolig ikke er 
større enn det som er avsatt i kommuneplanen. Alternativt kunne de nevnte 

grøntområdene hatt formål LF, men dette blir kun en planteknisk vurdering og 
ville ikke hatt praktisk betydning. I grøntområdene sikrer planbestemmelsene at 

eksisterende terreng og stedegen vegetasjon så langt som mulig bevares og 
bestemmelsene tillater ikke inngrep som ville vært i strid med LF-formål. Selv 
om forslaget strengt tatt ikke er i tråd med kommuneplanen fordi disse 

områdene har formål grønnstruktur og ikke LF, mener kommunedirektøren at 
byggeområdets utstrekning i praksis er akseptabelt. 

 
Andre alternativ er å regulere områdene til LF formål, eller å redusere hele 
utbyggingsområdet. Det ville omfatte enten å kutte ut eller redusere noen 

byggeområder og eventuelt bygge tettere på de gjenstående feltene. 
Kommunedirektørens vurdering er at ingen av alternativene ville gitt en vesentlig 

bedre situasjon og anbefaler at utstrekningen av området opprettholdes som i 
planforslaget. 
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Byggehøyder
Det er gjort noen endringer av byggehøydene på de ulike feltene etter forrige
behandling. Dette gjelder byggehøydene for feltene BFS1-3 med frittliggende
småhusbebyggelse, altså eneboliger og tomannsboliger, som er redusert til
høydekategori 2 med maksimal mønehøyde på 9 m. Dette er i tråd med
byggehøyder for frittliggende småhusbebyggelse i kommuneplanen og i de fleste
reguleringsplaner i kommunen, og vil sikre at bebyggelsen får et preg og volum
tilpasset boligtypen.

For feltene BKS2-6 med konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus og
kjedehus, opprettholdes høydekategori 3 med maksimal mønehøyde på 10,5 m.
Dette vil innebære opp til tre etasjer og bestemmelsene sikrer at kun en andel av
bygningene på et felt vil kunne ha tre etasjer på deler av grunnarealet for å sikre
variasjon i byggehøydene. For feltene BKS1 og BKS7 med konsentrert
småhusbebyggelse med atriumshus er byggehøyden høydekategori 1 og 2, hvor
2 etasjer kun tillates på en del av grunnflaten på enkelte hus.

Kommunedirektørens vurdering er at byggehøydene i det reviderte forslaget er
hensiktsmessige. De ulike høydekategoriene sammen med bestemmelsene sikrer
varierte høyder for den konsentrerte småhusbebyggelsen på den ene siden og en
enhetlig bebyggelse i områdene for frittliggende ene- og tomannsboliger på den
andre siden, med en skala tilpasset boligtypene.
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Høydekategorier Taktype Gesims inntil (m) Møne inntil (m) 

Kategori 1 

Saltak 3,5 5 

Pulttak 3,5 (lavest), 4,5 (høyest) - 

Flatt tak 4 - 

Kategori 2 

Saltak 6,5 9 

Pulttak 6,5 (lavest), 7,5 (høyest) - 

Flatt tak 7 - 

Kategori 3 

Saltak 9 10,5 

Pulttak 8,5 (lavest), 9,5 (høyest) - 

Flatt tak 9,5 - 

 

Overvann og flom 
Området er et skogsareal med høy grunnvannstand. Målinger gjort i forbindelse 

med grunnvannsundersøkelser viser at grunnvannstanden gjennomsnittlig ligger 
0,58 og 0,65 m under terreng i målebrønnene. Utbygging av skogen vil i stor 

grad kunne påvirke avrenningen fra området. Det konkluderes i VAO-planen for 
området at utbyggingen vil kreve tiltak som gjør at grunnvannstanden ikke 
påvirkes. Store deler av området er uegnet for infiltrasjon og det legges derfor 

opp til lokal overvannshåndtering med regnbed, åpen fordrøyning og 
drensgrøfter. Det legges også opp til noe påslipp til kommunalt nett i henhold til 

kommunens overvannsstrategi. 
 
De naturlige flomveiene er lagt til grunn for utformingen av planforslaget og 

plasseringen av feltene. Se illustrasjon under. Veier og parker er lagt i de mest 
flomutsatte områdene og flere naturlige flomveier og bekkedaler er integrert i 

grønnstrukturene. Det er avsatt tre bestemmelsesområder, #5, hvor det kan 
etableres åpne flomdempende tiltak. Kommunedirektørens vurdering er at 
planforslaget redegjør for virkningene utbygging av området vil kunne ha for 

avrenning fra området og flomveier. Forslaget viser at naturlige flomveier i stor 
grad er hensyntatt og at åpne løsninger for overvannshåndtering er lagt inn som 

et gjennomgående grep som også vil gi området kvaliteter som åpne vannveier. 
Det vises også til endringspunkt 6 om Bekkegjenåpning av Kjennsbekken. 
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Planens virkning på jordbruk 

Reguleringsplanen medfører omdisponering av dyrkbar jord. Dette er redegjort 
for i planbeskrivelsens kapittel 3.8 og 5.8. Da det er avsatt et byggeområde i 
kommuneplanen er det allerede tatt stilling til at 160 daa kan omdisponeres. 

Utover dette vil det også bli omdisponert dyrkbar mark ved opparbeidelse av 
gang- og sykkelveier og adkomstveier. Utenfor utbyggingsområdet vil 2812 m2 

dyrka mark omdisponeres, 4202 m2 dyrka eller dyrkbar mark fragmenteres og 
2621 m2 dyrkbar mark beslaglegges jf. tabell 9 i planbeskrivelsen. For å avbøte 
de negative effektene av dette stilles det krav i planbestemmelsene nr. 2.20 om 

å flytte jordlaget for gjenoppdyrking.   
 

Planens virkning på naturmangfold 
For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 

at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet, og det skal fremgå av 
beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. 

 
Vurdering av virkning på naturmiljø er gjennomført og redegjort for i egen 

rapport (vedlegg 14) med vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  
 
Kommunedirektøren mener naturmangfoldlovens § 8 som omhandler krav til 

kunnskapsgrunnlaget er oppfylt. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som rimelig i 
forhold til planens omfang. Det er utarbeidet en fagrapport om planens virkning 

på naturmangfoldet som utfyller eksisterende kunnskapsgrunnlag om registrerte 
arter og naturtyper i området.  
 

Fagrapporten påpeker at det er en del usikkerhet rundt den kritiske grensen for 
hvor mye et skogsareal kan reduseres før enkelte arter forsvinner. Det vises 

også til usikkerhet knyttet til virkninger av lysforurensning og støy fra 
byggeområdene på naturmangfoldet i skogen. Føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldloven § 9 er derfor lagt til grunn ved vurdering av konsekvensene 

for vilt i området. 
 

Når det gjelder samlet belastning jf. § 10 vil tiltaket medføre inngrep i en av få 
resterende store skoger i området. Skogområdene i Ås er gjenstand for en 
samlet belastning, og i fagrapporten om naturmangfold er samlet konsekvens 

satt til middels negativ. 
 

Kommunedirektørens vurdering er at fagrapporten gir et grunnlag for å vurdere 
tiltakets samlede belastning og forhold hvor det kreves varsomhet i tråd med 
føre-var-prinsippet. Planen vil uansett ha en negativ konsekvens for 

naturmangfoldet da den innebærer nedbygging av skogsareal. Konsekvens for 
naturmangfoldet må veies opp mot samfunnsnytten ved å bygge nye boliger. 

Kommunedirektørens vurdering er at planen sikrer viktige naturtyper og 
tilrettelegger for økt naturmangfold innenfor de deler av skogen som ikke bygges 
ned, samt at planen sikrer avbøtende tiltak for å redusere de negative 

konsekvensene. 
 

I fagrapporten legges det til grunn at tiltakshaver etterfølger prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12 om at kostnadene ved miljøforringelse skal 

bæres av tiltakshaver og at det benyttes miljøforsvarlige teknikker og 
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driftsmetoder. Dette er særlig med tanke på graving i områdene rundt 
forskriftseikene og skadereduserende tiltak for salamander. Dette inkluderer 

også konsekvensreduserende tiltak for å redusere risiko for spredning av 
fremmede arter til og fra området under anleggsfasen. 
 

Alternativer: 
Planforslaget sendes tilbake for videre bearbeiding. Følgende endringer må 

innarbeides før planforslaget kan fremmes på nytt: 
  

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren vurderer revidert forslag om detaljplan for Vollskogen som 

grundig utarbeidet. Planprogrammet er fulgt opp på en tilfredsstillende måte, og 
forslaget med vedlegg gir et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å kunne fatte 

vedtak i saken. Endringspunktene fra HTPs vedtak etter forrige behandling 
02.03.2022 er fulgt opp og svart ut på en tilfredsstillende måte. Løsningen for 
gang- og sykkelvei mot Herumveien i øst er fortsatt ikke ideell og det er behov 

for flere avklaringer om stigning og snumulighet for renovasjon. 
Kommunedirektøren foreslår at nødvendige tiltak for å sikre 

overvannshåndtering og trygg flomvei ut av planområdet i sør sikres gjennom 
planbestemmelsene. Kommunedirektøren foreslår også at punkt 13 fra HTPs 
vedtak av 02.03.2022 opprettholdes. 

 
Kommunedirektøren vil anbefale at planforslaget sendes til offentlig ettersyn, 

med følgende tillegg: 
 For å sikre trygg flomvei ut av planområdet sørover innarbeides 

forpliktende tiltak i henhold til notat om bekkegjenåpning (vedlegg 9) i 

reguleringsbestemmelsene. 
 Det skal vurderes nødvendighet av tiltak for gående og syklende langs 

Søråsveien. 
 

 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 


