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Gnr 42 bnr 76 - Åstorget felt 3 - Beplantningsplan 
 
Saksbehandler: Tor Arne Johannessen Saksnr.: 13/05222-24 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen og vurdering med 

konklusjon og begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 28-7 med 
vedtekt for Ås kommune godkjennes prinsippene i en revidert planteplan, sist 
datert 24.04.14, i felt 3 i Ås sentrum nord – Åstorget. 

2. Det skal innleveres en alternativ løsning for trær i stedet for sargentepler av 
landskapsariktekt i samarabeid med planteleverandør for godkjennelse. 

 
 
Ås, 23.05.2014 
 
 
Trine Christensen Arnt Øybekk 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: (separat trykk i farger og A3) 
1. Godkjent utomhusplan, datert 18.05.13, 2. Revidert planteplan, sist datert 24.04.14 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Søknaden med dokumenter. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
1. A2 Arkitekter AS, Åsenveien 1, 1400 SKI 
2. Ås Sentrum AS v/Urbanium AS, Hasleveien 15B, 0571 OSLO 
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SAKSUTREDNING 
 
Bakgrunn for saken: 
I forbindelse med rammetillatelse av 17.09.2009 for utbygging av Åstorget felt 3, gnr 
42 bnr 76 ble det bl.a. stilt følgende krav: 
 

 Utomhusanlegget skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent 

utomhusplan før brukstillatelse gis. 

 Eksisterende vegetasjon av en viss størrelse skal søkes bevart. Tre- og 

buskplanter skal plasseres slik at de ikke er til ulempe for den offentlige 

ferdsel.  

 
Vilkårene ble videreført i endret rammetillatelse av 14.06.2012 da det ble gitt tillatelse 
for å etablere et ekstra parkeringsdekke i 3. etasje. 
 
Det går også fram følgende av reguleringsbestemmelsene i endret reguleringsplan 
for Åstorget: «Det skal utarbeides en beplantningsplan av landskapsarkitekt som 
ivaretar tilbakeføring av tidligere vegetasjonsbelte mot Drøbakveien og krysset i vest. 
Denne skal fungere som skjerm og dempe den visuelle effekten av bygningen». 
  
I forbindelse med utgraving av byggetomta samt riving av deler av støyskjermen mot 
Rv 152, ble alle trær og vegetasjon fjernet. Dette var i strid med vilkårene i 
rammetillatelsen. Dette skapte stor oppmerksomhet blant innbyggere og politikere i 
Ås, med bl.a. presseoppslag. Administrasjonen redegjorde derfor for forholdet i 
aprilmøtet 2013 i Hovedutvalg for teknikk og miljø med følgende: 
 
«Vegetasjon av en viss størrelse skal gjenplantes som vist på utomhus/situasjons-
planen før det vil bli gitt brukstillatelse for forretningsbygget/parkeringshuset. Detaljert 
utomhusplan med beskrivelse av type trær og busker skal innleveres kommunen for 
godkjennelse i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse for arbeider ut over 
grunn- og terrengarbeider for forretningsbygget/parkeringshuset.» Ansvarlig søker 
ble gjort oppmerksom på forholdet i e-post datert 19.04.2013. 
 
I forbindelse med at det ble gitt formell tillatelse til riving av støyskjerm mot RV 152 
den 06.06.13, sak nr. D 222/13, satte kommunen bl.a. følgende krav: 

1. Detaljert utomhusplan med beskrivelse av type trær og busker skal innleveres 

kommunen for godkjennelse. 

2. Vegetasjon av en viss størrelse skal gjenplantes som vist på godkjent 

utomhusplan før det vil bli gitt brukstillatelse for forretningsbygget/-

parkeringshuset. 

 
Kommunen godkjente den 10.06.13 en utomhusplan, sak nr. D 218/13, med 
henvisning til følgende vilkår: 
 
Før det gis ytterligere igangsettingstillatelser skal følgende være etterkommet: 

1. Det skal innsendes en detaljert beskrivelse av plantefeltet vedrørende 

størrelse, arter, planeavstand, jordsdybde med mer – som oppgitt i 
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foreliggende søknad. Tre og buskplanter skal plasseres og utformes slik at de 

ikke er til ulempe for den offentlige ferdsel. 

 
Før det gis brukstillatelse skal følgende være etterkommet: 

2. Det skal tas kontakt med kommunen innen 01.09.13 for å avklare tidspunkt for 

tilplanting i plantefeltet. 

 
Som svar på kommunens krav bekreftet ansvarlig søker følgende: 
«Vegetasjon av en viss størrelse vil bli gjenplantet i hht. nevnte vilkår. Vegetasjon 
vil være variert og ha skogskarakter, og bestå av gråor, furu, bjørk, poppel, pil og 
rødkornell. Vedlagt er utomhusplan for tiltaket, som viser tilpasning og videreføring 
av beplantning mot Rådhusplassen, samt markering av plantefelt mot krysset og 
langs Drøbakveien. Detaljert beskrivelse av størrelser, arter, planteavstand, 
jordsdybde mm skal utarbeides av landskapsarkitekt. 
 
I vilkåret står det at vegetasjon skal gjenplantes før det gis brukstillatelse for 
forretningsbygget/parkeringshuset. Søknad om brukstillatelse forventes innsendt i 
november 2013. Vi vil gjerne ha en dialog med kommunen om dette, da det er 
vanskelig å få til vellykket tilplantning på denne årstiden. Etter råd fra 
landskapsarkitekt bør tilplanting vente til våren 2014.» 
 
Kommunen aksepterte en utsettelse av tilplantingen til våren 2014, og ga etter hvert 
de omsøkte brukstillatelser etappevis gjennom vinterhalvåret.  
 
Oppfølging av saken våren 2014: 
I e-post datert 19.05.14 fra plan- og utvikling ved Greta Løkhaug går det fram 
følgende: «Kommunalteknisk avdeling ved Olaug Talleraas og plan- og utvikling ved 
Greta Løkhaug har hatt et møte med utbyggerne av Ås Sentrum Nord. Der ble de 
forelagt en planteplan, som ble gjennomgått. 
 
Forslag til planteplan viste at det skulle plantes 14 trær langs fylkesveien (furu, or, 
bjørk og rogn), langs parkeringshusets bue/ved innkjørselen til sentrum skal det 
plantes 5 prydepletrær (med kraftig rosa blomstring), busker og sommerblomster. 
Mot Rådhusplassen skal det plantes rognasal (10 stk.) og noen felt med busker. 
 
Dette var det felles forståelse og enighet om. I ettertid viser det seg at sarganteple er 
en busk, men alle parter er enige om at det skal være trær.» 
 
Søknad om godkjennelse av beplantningsplan 
Kommunen har mottatt en søknad fra ansvarlig søker, A2 Arkitekter AS, om 
godkjennelse av en planteplan for utomhusområdet rundt Åstorget felt 3. 
Planteplanen er utarbeidet av Blå landskapsarkitekter AS. Oppdragsgiver er Ås 
sentrum AS c/o Urbanium AS. Det oppgis at planteplanen avviker noe fra tidligere 
godkjent utomhusplan i plantetetthet mot Drøbakveien og beplantningskarakter, 
spesielt i krysset Drøbakveien/Bankveien. 
 
Rådmannens vurdering med konklusjon og begrunnelse 
Reguleringsbestemmelsene og de gitte krav i byggesaken gir klare føringer for å 
erstatte de nedhogde trær med nye trær. Dette var en av forutsetningene for å gi 
tillatelse for å bygge parkeringshuset, slik at man kunne bryte opp den store fasaden. 
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Det er derfor ikke aktuelt å ha f.eks. bare sommerblomster og gras for å fremheve 
fasaden. 
 
I den godkjente utomhusplanen var det vist et plantefelt med skogskarakter (gråor, 
furu, bjørk, poppel, pil og rødkornell) langs parkeringshusets bue/ved innkjørselen til 
sentrum, mens det i foreliggende søknad er lagt opp til at man i stedet skal plante 5 
prydepletrær, buskfelt og sommerblomster. 
 
Utbyggingen av felt 3 i Åstorget har videreført den urbane karakteren i Ås sentrum 
opp mot krysset i Drøbakveien. Tidligere bar den øverste delen av området preg av 
skogskarakter, og det var naturlig å fokusere på dette før utbyggingen startet. 
 
Revidert plan viser en trerekke mot Drøbakveien med rognasal, norsk furu, sibirfuru, 
gråor, ornesbjørk og vanlig rogn, som kan gi en fin sammenhengende trerekke.  
Når det gjelder området langs parkeringshusets bue/ved innkjørselen til sentrum, 
finner rådmannen å kunne avvike fra kravet til skogskarakter under forutsetning at 
det er en viss størrelse på prydepletrærne. 
 
Imidlertid kunne trerekken langs Drøbakveien vært forlenget litt innover langs 
parkeringshusets bue. Kommunegartneren gjør oppmerksom på at det ved omsøkte 
forslag legges opp til en dyrere driftsform for å kunne holde vegetasjonen vedlike 
med vanning og stell enn tidligere forslag. 
 
Søknaden kom for sent inn til å kunne bli behandlet i HTM-møte i mai, og rådmannen 
merker seg at tilplanting har startet. Trerekken mot Drøbakveien har en mindre 
størrelse ved nyplanting enn hva som har vært forventet ved godkjennelsen av 
utomhusplanen. Ved befaring på stedet har rådmannen merket seg at det er plantet 
smågrupper med sargenteplebusker i stedet for prydepletrær langs parkeringshusets 
bue. I samtale med utbyggingssjefen i Urbanium blir det opplyst at 
planteleverandøren kan fortelle at sargentepletrær ikke er å få kjøpt i Norge. 
Rådmannen mener derfor at landskapsarkitekten i samarbeid med hageleverandøren 
må komme fram til en alternativ treløsning . 
 
Rådmannen anbefaler Hovedutvalg for teknikk og miljø å godkjenner prinsippene i 
søknaden, men at det innleveres en alternativ løsning for trær i stedet for  
sargentepletrær. 
 
 
 
 
 
 
 
 


