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suppleres med en trafikkprognose og en vurdering av kapasitet og
trafikksikkerhet for atkomsten til tiltaket inklusive berørte veikryss.

•  Støy
I områder der støysonekart foreligger, skal disse innarbeides i
reguleringsplaner som inneholder støyfølsom bebyggelse.

Reguleringsforslag som inneholder etablering eller utvidelse av støyfølsom
bebyggelse i støyutsatte områder Of.tabell 7.11), skal suppleres med en enkel
støyfaglig utredning. Støyutredningen skal avklare hvilke avbøtende tiltak på
berørte bygninger og utearealer og hvilke alternative planløsninger som vil
være nødvendig slik at støykravene kan oppfylles. Søknad om tillatelse etter
pbl §§ 20-1 og 20-2 som gjelder etablering eller utvidelse av støyfølsom
bebyggelse i støyutsatte områder med grunnlag i reguleringsplan, skal
suppleres med en oppdatert og detaljert støyfaglig utredning. Før etablering
eller utvidelse av støyende virksomhet og tiltak, skal det utarbeides en
støyfaglig utredning med støysonekart. Støyutredningen skal avklare hvilke
avbøtende tiltak og hvilke alternative løsninger vil være nødvendig slik at
støykravene kan oppfylles. Støyutredning skal foreligge samtidig med forslag
til reguleringsplan, samt i oppdatert form ved søknad om tiltak etter pbl §§ 20-
1 og 20-2.

•  Elektromagnetisk stråling
Dersom ny bebyggelse og anlegg som er beregnet for personopphold foreslås
plassert nær høyspentledninger, kabler og transformatorer i kraftnettet e.l.
som kan medføre magnetfeltnivåer over 0,4 µT (mikrotesla), skal det
gjennomføres utredninger som skal gi grunnlag for å vurdere bebyggelsens og
anleggets plassering, samt forebyggende tiltak for å redusere magnetfeltet.
Dersom nyetableringer av elektriske anlegg kan medføre magnetfeltnivåer
over 0,4 T (mikrotesla), skal det gjennomføres utredninger som skal gi
grunnlag for å vurdere anleggets plassering, samt forebyggende tiltak for å
redusere magnetfeltet.

•  Miljøoppfølging og -overvåking
Til detaljreguleringsforslag for bebyggelse og anlegg som vil innebære større
miljøutfordringer skal det utarbeides en miljøoppfølgingsplan.
Miljøoppfølgingsplanen skal sannsynliggjøre hvordan følgende hensyn kan bli
løst på en effektiv, miljøvennlig og smidig måte:

o  anleggstransport
o parkering i anleggsperioden
o  trafikksikkerhet
o grunnarbeider og massedeponering
o krav til anleggsstøy, vibrasjoner, støv, luftforurensning og vannkvalitet
o beskyttelse av vegetasjon og jordsmonn som skal bevares
o byggetrinn

Rammesøknad som utarbeides med grunnlag i reguleringsplan som krever
miljøoppfølgingsplan, skal leveres med en redegjørelse om hvordan
hensynene i miljøoppfølgingsplanen konkret vil bli ivaretatt i byggeprosjektet.

KAPITTEL 2. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALFORMÅL bl
11-10 o 11-11

§  13. Bebyggelse og anlegg (pbl § 11-7 pkt. 1)

1. Forholdet mellom kommuneplanbestemmelser og reguleringsplanbestemmelser
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• Gjeldende reguleringsplaner og kommunedelplaner går foran
kommuneplanens arealdel, med unntak av følgende reguleringsplaner, hvor
de respektive reguleringsbestemmelser erstattes av kommuneplanens
bestemmelser:

o R-1, Sentralholtet
o R-2, Idrettsanlegg i Aschjemskogen
o R-3, Kajaomradet
o R-4, Leirofeltet
o R-5, Dysterskogen
o R-6, Sondre Moer og Brekke skog
o R-8, Aschjemskogen 2
o R-9, Vestnebba
o R-10, Rustad skog
o R-11, Kjonebekk
o R-12, Del av Dysterskogen
o R-14, Landas skog
o R-15, Del av Kaja om rådet
o R-17, Del av Rustad skog
o R-18, Sorsteigen
o R-22, Sporret
o R-35, Del av Nygårdsåsen (Nordby Grendesenter)
o R-49, As sentrum (rest av plan fra 1982)
o R-73, Del av Dysterlia (Lilleskogen)

• Gjeldende reguleringsplan- og reguleringsplanbestemmelser som bruker
brutto utnyttelsesgrad erstattes av kommuneplanens bestemmelser i § 13 pkt.
2, 2 og 3. kulepunkt.

2. Underformål boligbebyggelse
I uregulerte byggeområder avsatt til boligformål og i regulerte byggeområder avsatt til
boligformål der ikke annet er fastsatt i reguleringsplan, samt for reguleringsplaner for
byggeområder spesifisert i kommuneplanens§ 13 pkt 1, gjelder følgende
bestemmelser:

• Innenfor omradene tillates oppfort frittliggende boliger (eneboliger, eneboliger
med hybelleilighet inntil 60 m bruksareal (BRA) og tomannsboliger).
Oppføring av rekkehus, blokker eller annen tett boligbebyggelse tillates bare
med hjemmel i godkjent reguleringsplan.

• Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 25 % inkludert carport/garasje/uthus for
boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra laveste
ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overskride 6,5 meter.
Høydeforskjellen mellom møne og laveste ferdig planert terreng skal ikke
overskride 9,5 meter.

• Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 30 % inkludert carport/garasje/uthus for
boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra laveste
ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overskride 3,5 meter.
Høydeforskjellen mellom møne og laveste ferdig planert terreng skal ikke
overstige 6,5 meter.

• Carport/garasje/uthus kan oppføres som frittliggende bygning eller
sammenbygd med bolighuset. Gesimshøyden, målt fra laveste ferdig planert
terreng, skal ikke på noe punkt overstige 3 meter. Høydeforskjellen mellom
møne og laveste ferdig planert terreng skal ikke overstige 5 meter. Det tillates
ikke ark/takoppløft på garasjer.
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• Maksimal tillatt størrelse på carport/garasje/uthus er 50 m? BYA per
familieleilighet og
25 m? BYA per hybelleilighet.

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

• Plassering av carport/garasje/uthus skal være vist på situasjonsplan som
følger byggesøknaden for bolighuset, selv om bygningen ikke skal oppføres
samtidig med dette. Dersom det ikke planlegges carport/garasje/uthus
samtidig med bolighuset, skal det ved beregning av utnyttelsesgrad avsettes
minst 36 m? BYA for eventuell senere oppføring av garasje for hver
familieleilighet, og minst 18 m? BYA for hver hybelleilighet.

• Det skal anordnes minst to bilplasser for hver familieleilighet, og minst en
bilplass for hver hybelleilighet, enten som åpne plasser eller i carport/garasje.

• For rekkehus/tett småhusbebyggelse, skal det, der intet annet er bestemt i
reguleringsplan, anordnes minst 1,75 parkeringsplasser per leilighet dersom
det etableres felles parkering for området.

• Krav til egnet uteoppholdsareal per leilighet: Minst 300 mfor hver
familieleilighet, minst 100mper hybelleilighet og minst 200 m? for hver
leilighet i en tomannsbolig. Egnet uteoppholdsareal er areal som ikke brukes
til kjøring eller parkering og areal som ikke er brattere enn 1: 3. Se ellers
teknisk forskrift§ 3-3.

• Tomter for eneboliger inkl. hybelleilighet på inntil 60 m2 bruksareal skal ha en
minstestørrelse på 650 m?. Tomter for tomannsboliger skal ha en
minstestørrelse på 1000 m?.

Bestemmelse til 86 Skogveien og 87 Pentagon vest:
• Arealet som omdisponeres til boligformål skal bebygges med studentboliger i

tett småhusbebyggelse/lavblokker.

3. Underformål fritidsbebyggelse
• For bestående fritidsbebyggelse tillates kun mindre utvidelser. Med mindre

utvidelser menes utvidelse av eksisterende hytte til maksimalt bruksareal på
75 m.Det tillates terrasse på maksimalt 30 m,hvorav maksimalt 20 m?
tillates overbygd. Utvidelse av garasje/uthus/anneks med til sammen
maksimalt 30 mbruksareal tillates. Det tillates ikke innredet kjøkken eller
våtrom i garasje/uthus/anneks. Det tillates ikke oppført nye
garasjer/uthus/anneks.

4. Underformål næringsbebyggelse (P8L § 11-9 nr 5)
• Detaljhandel og kontorbedrifter skal lokaliseres nær kollektivknutepunkt,

primært til As sentrum/Campus As.
• I område for kombinert bolig- og næringsbebyggelse på Asmåsan (8N2) skal

det primært etableres virksomheter innen tjenesteyting/kunnskapsbedrifter.
• Plasskrevende varehandel skal lokaliseres der hvor det er god

biltilgjengelighet, god trafikksikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på vegnettet.
• I område for næringsbebyggelse ved Nygårdskrysset (N 1) tillates ikke

detaljhandel eller kontorbedrifter.
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§ 14. Landbruks-, natur- og friluftsområder (pbl $ 11-7 pkt. 5)

1. Underformål a, areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (pbl $ 11-11)

• For gårdstilknyttet bebyggelse gjelder kommuneplanbestemmelsene i§ 13 pkt
2, med unntak av driftsbygninger i landbruket.

• Tiltak for landbruket skal plasseres slik at de passer best mulig inn i
kulturlandskapet, herunder innpassing til eksisterende bygningsmiljø, ikke
hindrer allmenn ferdsel og ikke skader viktig biologisk mangfold.

• Oppføring av kårbolig tillates kun når det dokumenteres at dette er nødvendig
av hensyn til tradisjonell landbruksdrift på eiendommen, og at det fra før ikke
er mer enn en boligenhet på eiendommen. Nye kårboliger skal plasseres i
tilknytning til eksisterende gårdsbebyggelse. Dersom kårboligen foreslås på
dyrka mark skal plasseringen også behandles som søknad om omdisponering
etter jordlovens § 9.

2. Underformal b, areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (pbl $ 11-11
nr 2)

• I landbruks-, natur- og friluftsområder med underformål b kan det for
eksisterende bebyggelse gis tillatelse til bygningsmessige tiltak som tilbygg,
fasadeendringer, garasje og uthus. I Kroer, Nordby og Rustad skolekrets kan
det tillates fradeling av tomt inntil eksisterende boligbebyggelse for inntil 5 nye
boenheter i hver krets og for Brønnerud skolekrets inntil 9 nye boenheter i
planperioden, med forutsetning av at disse ligger langs veier med
holdningsklasse lite eller mindre streng. Kommuneplanbestemmelsene i§ 13
pkt 2, 3 og 4 gjelder når tillatelse til nevnte tiltak eller tomtefradeling er gitt.

• Tiltak skal plasseres og utformes slik at de passer best mulig inn i
kulturlandskapet, herunder innpassing til eksisterende bygningsmiljø, ikke
hindrer allmenn ferdsel og ikke skader viktig biologisk mangfold.

• Tillatelse til tiltak i medhold av første kulepunkt kan ikke gis der det er konflikt
med hensynet til bevaring av dyrka mark og kulturlandskapet, herunder
eksisterende bygningsmiljø, hindrer allmenn ferdsel eller skader viktig
biologisk mangfold.

• Oppføring av kårbolig tillates bare når det dokumenteres at dette er nødvendig
av hensyn til tradisjonell landbruksdrift på eiendommen, og at det fra før ikke
er mer enn en boenhet på eiendommen. Nye kårboliger skal plasseres i
tilknytning til eksisterende gårdsbebyggelse. Dersom kårboligen foreslås på
dyrka mark skal plasseringen også behandles som søknad om omdisponering
etter jordlovens § 9.

3. LNF - Strandsone langs sjø og vassdrag (pbl S 1-8)
• Tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 samt fradeling til slike

formål, midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, er ikke
tillatt nærmere enn 100 meter fra strandlinjen langs Bunnefjorden og
Gjersjøen, samt langs Kråkstadelva.

• Tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 samt fradeling til slike
formål, midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, er ikke
tillatt nærmere enn 100 meter fra strandlinjen langs Østensjøvann, Pollevann
eller Årungen, med mindre annet er spesifisert i reguleringsplan.

• Tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 samt fradeling til slike
formål, midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, er ikke
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tillatt i en sone på 20 meter langs hver side av vassdragene i kommunen, med
mindre annet er spesifisert i reguleringsplan.

• Langs vassdrag skal en sone med kantvegetasjon på 10 meter opprettholdes
gjennom hensiktsmessig skjøtsel.

§  15. Lokalisering, bruk og strenghetsklasser for avkjørsler til veg (pbl § 11-10
pkt. 4)

• Nye avkjørsler og utvidet bruk av eksisterende avkjørsler skal vurderes i
henhold til "Rammeplan for avkjørsler" som viser veistrekninger i ulike
holdningsklasser (se temakart).

KAPITTEL 3. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONER

§ 16. Hensynssoner (pbl § 11-8)

1. Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer og sone for omforming
og transformasjon (pbl § 11-8 pkt. e)
• Hensynssone H290_1

På Solberg i området mellom Søndre Tverrvei og Fv 154 undergis
eiendommene 102/1, 102/10 og 102/118 felles planlegging. Før
utbyggingsområdet kan tas i bruk må en samlet planløsning foreligge.

• Hensynssone H290_2
På Asmåsan undergis eiendommene 42/1 og 56/1 felles planlegging. Før
utbyggingsområdet kan tas i bruk må en samlet planløsning foreligge.

• Hensynssone H290_3 Tomrernes feriehjem
Det skal foreligge en samlet planløsning før det igangsettes arbeid med å
omgjøre fritidsboliger til helårsboliger.

2. Støysone (pbl § 11-8 pkt. a)
• Hensynssone H200_1

Rundt Ålerudmyra skytebane er det støysone. Innenfor sonen bør det ikke
etableres ny boligbebyggelse.

3. Sone for båndlegging etter Lov om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) (pbl $ 11-8 pkt. d)

• Hensynssone H720_1
For Nordre Pollen naturreservat gjelder Forskrift om verneplan for barskog,
vedlegg 10, fredning av Nordre Pollen naturreservat, As kommune, Oslo og
Akershus (FOR 2005-06-10 nr 573).

• Hensynssone H720_2
For Pollen naturreservat gjelder Forskrift om fredning for Pollen naturreservat i
As kommune, Akershus (FOR-1982-09-17-1417).

• Hensynssone H720_3
For Pollevann naturreservat gjelder Forskrift om Forskrift om vern av
Pollevann naturreservat, As kommune, Akershus (FOR-1992-10-02-751).

• Hensynssone H720_4
For Tuskjær fuglefredningsområde gjelder Forskrift om Verneplan for
Oslofjorden  -  delplan sjøfugl. Vedlegg 60. Fredning av Tuskjær
fuglefredningsområde, As kommune, Akershus (FOR-2009-06-19-768).

• Hensynssone H720_5
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