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Plan nr. : R-212
Ås kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR
ET BOLIGOMRÅDE VED NEBBA VEIEN

Dato:
Revidert:

04.04.2003
02.02.2004
16.12.2004

Kart datert: 04.04.2003
Kart revidert: 02.02.2004

15.03.2004

Saksbehandling i følge plan- og bygningsloven:
Forhåndsmelding:
Det faste utvalget for plansaker 1. gang:
Offentlig ettersyn:
Det faste utvalget for plansaker 2. gang:
Det faste utvalget for plansaker 3. gang:
Kommunestyret:
Det faste utvalget for plansaker- mindre ves. endring:

07.02.2003
29.04.2003

30.06.2003 -- 01.09.2003
12.02.2004
25.03.2004
21.04.2004
16.12.2004

1. Reguleringsformål:

A. Byggeomr&der ($ 25.1):
Byggeområder for frittliggende boliger (B 1-B3)

B. Landbruksområder(§ 25.2):
Områder forjord- og skogbruk

C. Trafikkområder (§ 25 .3):
Kjøreveier
Gang- og sykkelvei
Annet veiareal

D. Spesialområder(§ 25.6):
Frisiktsoner
Bevaring - fornminne

E. Friområder:
Lekeplass
Park

F. FellesomrAder:
Felles avkjørsler

2. Byggeomrder for frittliggende boliger (B1, B2, B3):

A. I byggeområdene kan det oppføres frittliggende eneboliger innenfor de viste
byggegrensene. I tillegg til hovedleiligheten kan det bygges en hybelleilighet med tillatt
bruksareal på inntil 60 m? (T-BRA). Det er ikke tillatt å bygge tomannsboliger.
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B. Ny bebyggelse skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader.

C. Tillatt bebygd areal (BY A) er inntil 22 % av tomtens nettoareal, inkludert garasje. Som
bebygd areal regnes bygningens ytre mål, målt ned til utsiden av yttervegg og regnet
loddrett ned på terreng. Åpent overbygd areal mer enn I m innenfor kant av
takoverdekning regnes med i bebygd areal. for øvrig regnes bebygd areal i henhold til
NS3940.

D. Gesimshoyden, malt fra ferdig planert terreng, skal ikke pa noe punkt overstige 6,5 meter.
Høydeforskjellen mellom mønet og laveste punkt på ferdig planert terreng skal ikke
overstige 9,5 meter.

E.  Den viste tomtedeling er bindende. Ytterligere oppdeling av boligtomtene tillates ikke.

3. Uthus/garasje/carport:

A. Uthus/garasje/carport kan oppføres som frittliggende bygning eller sammenbygd med
bolighuset.

B. Det kan tillates uthus/garasje/carport på inntil 50 m? BY A.

C. Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overstige 3 meter.
Høydeforskjellen mellom mønet og laveste punkt på ferdig planert terreng skal ikke
overstige 5 meter.

D. Ny bebyggelse skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader.

E. Frittliggende uthus/garasje/carport kan plasseres inntil l meter fra nabogrense, eller i
nabogrense ved sammenbygging av to nabogarasjer/uthus.
Ved garasjeinnkjøring vinkelrett på vei skal avstand til tomtegrense mot vei være minst 5
meter. Ved garasjeinnkjoring parallelt med vei skal avstand til tomtegrense mot vei være
minst 1,5 meter.

F. Plassering av uthus/garasje/carport skal være vist på situasjonsplan som følger
byggemeldingen for bolighuset, selv om bygningen ikke skal oppføres samtidig med dette.

G. Det skal anordnes 2 biloppstillingsplasser pr boligenhet, inkludert garasjeplass.
Det skal i tillegg anordnes 1biloppstillingsplass for eventuell hybel.

4. Felles avkjørsler:

A. Vei Fa 1 er felles avkjørsel for tomt 1, 2,3,5,7
Vei Fa 2 er felles avkjørsel for tomt 10, 11, 14
Vei Fa 3 er felles avkjørsel for tomt 15, 16
Vei Fa 4 er felles avkjørsel for tomt 17, 18, 21
Vei Fa 5 er felles avkjørsel for tomt 19, 20, 22, 24

B. Felles avkjørsel Fa 1 og Fa 2 skal være opprettet som egne eiendommer, felles for de
nevnte tomter, før byggetillatelser blir gitt.
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C, Felles avkjørsel skal være opparbeidet før det tillates bruksendring av fritidsbolig eller før
det gis brukstillatelse for bolig.

5. Friområder:

A.  Lekeplass og park skal opprettes som egne eiendommer, til felles bruk for alle
byggeområder innenfor planen.

B. Lekeplass og park tillates opparbeidet med anlegg som naturlig regnes til områdets bruk,
slik som benker, lekeapparater, sandkasse og ballplass.

6. Frisiktsoner:

A.  Innenfor frisiktsonene tillates ikke sikthindrende vegetasjon eller innretninger over 0,5
meter høyde.

7. Spesialomrade/bevaring:

Området omfatter to steinalderboplasser,  RI  og R2, fra Nøstvetperioden for ca. 6500- 7000 år
siden. Det tillates ingen tiltak i marken uten tillatelse fra kulturmyndighetene ved Akershus
fylkeskommune.
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