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Sammendrag: 
Tiltakshaver Møller Gruppen AS ønsker å utvikle eiendommen gnr 102 bnr 1 i Ås 
kommune til forretning og næringsbebyggelse. Eiendommen er i kommuneplan for 
Ås, vedtatt 06.04.2011, disponert til kombinert bebyggelse. 
 
Planområdet ligger om lag to kilometer fra Ski stasjon, og grenser til Søndre Tverrvei 
i syd-vest, Nordbyveien i nord, og Skitunet boligsameie i øst. Formålet er vurdert som 
i tråd med ABC-prinsippet om rett virksomhet på rett sted. 
 
Et planforslag er utarbeidet av Meinich Arkitekter AS, og er beskrevet i detalj i 
vedlagte planbeskrivelse med vedlegg. 
 
Planforslaget består i korte trekk av et område for forretninger/næringsbebyggelse, 
og representerer tiltakshavers ønske om å etablere lokaler til plasskrevende 
varehandel i området, i form av bilsalg med støttefunksjoner. Langs planområdets 
østre grense foreslås et grøntområde regulert til park, som skal fungere som en 
buffer mot boligområdet i øst. Grønnstrukturen skal beplantes for også å kunne 
fungere som viltpassasje. 
 
Planforslaget omfatter også del av Nordbyveien i nord. Atkomst til området er lagt 
nord i planområdet, der tiltakshaver foreslår rundkjøring i krysset 
Solbergveien/Nordbyveien. Trafikkløsningene er utarbeidet i samråd med Statens 
vegvesen. 
 
Tidligere behandlinger av saken, med detaljert beskrivelse av planområdet, er lagt 
ved som vedlegg 9 og 10. 
 
Status i saken: 
Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset (R-274) ble 
førstegangsbehandlet 13.06.2013 og HTM fattet følgende vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk- og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for et område øst for 
Solbergkrysset, som vist på kart datert 30.05.2013, med følgende tilføyelser: 
 

 Det skal vurderes å slå sammen de to nye rundkjøringene i Nordbyveien. 

 Det vurderes gang- og sykkelvei i grøntbeltet langs Søndre Tverrvei. 

 HTM påpeker at kollektivtilbudet i Nordbyveien er utmerket. 
 
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 01.08.2013 – 15.09.2013. 
 
Under høringen ble det varslet innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og 
det kom inn høringsuttalelse fra Statens vegvesen som har ført til endringer i 
planforslaget. 
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Revidert planforslag som også omfatter del av Nordbyveien, og med endringer av 
formålsbetegnelsen og parkeringsdekning, ble behandlet av hovedutvalg for teknikk- 
og miljø 03.04.2014. Hovedutvalget fattet følgende vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for et område øst for 
Solbergkrysset, som vist på kart datert 20.03.2014, med reguleringsbestemmelser 
datert 13.02.2014. 
 
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Oppsummering av høringsuttalelser fra offentlig ettersyn med kommentarer: 
Revidert planforslag for reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset ble lagt 
ut til offentlig ettersyn i perioden 08.04.2014 – 23.05.2014. Kommunen har mottatt 8 
høringsuttalelser. 
 
1. Statens vegvesen 
Statens vegvesen viser til tidligere uttalelser i saken og møter med Ås kommune og 
tiltakshaver. Vegvesenet vurderer at tidligere innspill til valg av løsninger i 
planarbeidet er ivaretatt, men registrerer at endringene ikke er tatt inn som 
rekkefølgekrav til planens bestemmelser. De påpeker viktigheten av at de planlagte 
tiltakene for gående, syklende og kollektivtransport er etablert før det tillates 
utbygging innenfor planområdet. For å sikre gjennomføring av tiltakene til rett tid, er 
det avgjørende at det stilles rekkefølgekrav. 
 
Vegvesenet viser til punkt 6 i de foreslåtte reguleringsbestemmelsene, der det 
fremgår at byggeplan for avkjørsel skal være godkjent av Ås kommune og Statens 
vegvesen før det gis tillatelse til tiltak, men at det ikke fremgår av bestemmelsen når 
avkjørselen eller andre tiltak i tilknytning til fylkesvegen skal bygges. For å sikre at 
tiltaket gjennomføres foreslår vegvesenet følgende formulering: 
 
Alle tiltak som berører fv. 35 skal opparbeides etter byggeplan godkjent av Statens 
vegvesen. Ny rundkjøring i Nordbyveien og tiltak for gående, syklende og kollektiv 
skal være opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor 
planområdet. 
 
Vegvesenet kan eventuelt akseptere at gjennomføringen knyttes til godkjent 
byggeplan og gjennomføringsavtale før det gis igangsettingstillatelse til bygging 
innenfor planområdet. 
 
Videre skriver vegvesenet at punkt 6 i reguleringsbestemmelsene som angir 
frisiktsoner ikke er tilfredsstillende. Reguleringsbestemmelsen må korrigeres slik at 
den er i samsvar med vegnormalens krav til frisikt, som er 0,5 meter over 
primærveiens kjørebanenivå. 
 
Vegvesenet påpeker at de vurderer dagens løsning med tradisjonell gang- og 
sykkelvei langs strekningen som en tilfredsstillende løsning. De påpeker at 
ombygging av gang- og sykkelvei innenfor planområdet ikke er en del av deres 
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pågående prosjekt langs Nordbyveien, og at en ombygging av eksisterende gang- og 
sykkelvei må iverksettes og bekostes av kommunen eller tiltakshaver. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen: 
Forhold som berører rekkefølgekrav og krav til frisikt er tatt til etterretning. 
 
2. Landbrukskontoret i Follo 
Landbrukskontoret vurderer det som positivt at de vesentligste punktene de tidligere 
har påpekt som berører viltforvaltning er ivaretatt i det reviderte planforslaget. De 
ønsker likevel å påpeke enkelte punkter. 
 
Viltforvaltningen foreslår at formålet «park» utgår, slik at det er bedre 
overensstemmelse i bestemmelser og kart, og at det ikke gis en forventning om at 
området skal ha en parkmessig utforming, all den tid de mener formålet bør være at 
grøntområdet skal fungere som viltkorridor. 
 
De foreslår derfor at formålsbetegnelsen for grønnstrukturen endres fra 
«Grønnstruktur, park» til «Grønnstruktur, viltkorridor», og at punkt 4 og 5 i 
reguleringsbestemmelsene slås sammen med følgende formulering: 
 
Grønnstruktur skal utformes og beplantes slik at arealene vil fremstå som attraktive 
områder. Grønnstrukturområdenes utforming skal tilpasses veier og nabotomters 
tilliggende terreng, og skal opparbeides synkront med utvikling av byggeområdet. 
 
Arealet skal ha en hensiktsmessig utforming med tanke på at arealet skal fungere 
som viltpassasje. Det skal være et mål å kunne føre/lede viltet gjennom området på 
en så sikker og god måte som mulig. Vegetasjon skal være relativt tett, beplantet 
med rogn, osp og selje som er foretrukket elgbeite, i tillegg til bartrær. Det skal ikke 
settes opp gjerder som kan være til hinder for trekkrute. 
 
Videre påpeker viltforvaltningen det er uheldig at viltkorridorens bredde nord i 
planområdet er redusert, og mener dette kan slå negativt ut med tanke på 
trafikksikkerhet. De mener bredden bør utformes slik det opprinnelige planforslaget 
foreslo. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Rådmannen registrerer at Landbrukskontoret mener de vesentligste punktene som 
berører viltforvaltning er ivaretatt i det reviderte planforslaget, og er enig i at 
formålsbetegnelsen «Grønnstruktur, viltkorridor» vil være mer hensiktsmessig. 
 
Området øst for den nordre delen av planområdet er i dag regulert til spesialområde 
bevaring og park. En eventuell utvidelse av formålsbetegnelsen «Grønnstruktur, 
viltkorridor» kan vurderes i planarbeid som berører området øst for 
planavgrensningen for reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset. 
 
Forhold som berører endringer av reguleringsbestemmelsene er tatt til etterretning. 
 
3. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen bemerker at det reviderte planforslaget ivaretar deres merknader 
knyttet til innsigelsen varslet ved forrige høringsperiode. Fylkesmannen forutsetter 
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dog at det tas inn i reguleringsbestemmelsene krav til grunnundersøkelser før 
utbygging av området iverksettes, og viser til retningslinjer utarbeidet av Norges 
vassdrags- og energidirektorat. 
 
Fylkesmannen har ingen ytterligere merknader. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Forhold som berører krav til grunnundersøkelser er tatt til etterretning. 
 
4. Akershus fylkeskommune 
Fylkeskommunen vurderer den utvidete planavgrensningen som uproblematisk med 
tanke på automatisk fredede kulturminner i planområdet, og skriver det ikke er aktuelt 
å gjennomføre ytterligere registreringer. De ber om at de som skal utføre arbeidet i 
marka gjøres særlig oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. 
Dersom det støtes på et fornminne, skal arbeidet straks stanses, i den utstrekning 
det berører fornminnet eller dens sikringssone på 5 meter, og fylkeskommunen skal 
varsles i henhold til kulturminneloven § 8. 
 
Fylkeskommunen støtter de endringer som er gjort i det reviderte planforslaget og 
har ingen ytterligere merknader. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Forhold som berører automatisk fredede kulturminner i planområdet er tatt til 
etterretning. 
 
5. FAU Solberg skole 
Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Solberg skole er av den oppfatning at det reviderte 
planforslaget ikke i vesentlig grad skiller seg fra punktene de tidligere har redegjort 
for. De mener tiltakene som er foreslått for syklister og gående ikke er 
tilfredsstillende, og tenker da spesielt på barn som har Nordbyveien som skolevei. 
 
Foreldreutvalget mener forslaget i for stor grad lener seg på Statens vegvesens 
ambisjon om å redusere trafikkmengden i Nordbyveien, gjennom å tilrettelegge for at 
gjennomfartstrafikk ledes til Søndre Tverrvei. De understreker at dette i seg selv er et 
fornuftig ønske, men tror det er krevende å snu trafikkvaner, og påpeker at beboerne 
i området ikke vil ha andre muligheter enn å benytte seg av Nordbyveien. Videre 
påpeker utvalget at etablering av næringsvirksomhet i tillegg til en økning av 
boligmassen i området også vil bidra til økt trafikk. 
 
Utvalget understreker derfor at de står ved sine tidligere fremsatte protester for 
forhold som gjelder tiltak som sikrer at barn kan krysse Nordbyveien, samt ny 
innkjøring som etableres i tilknytning til næringseiendommen. De mener det ikke er 
gjort vesentlige endringer i det reviderte planforslaget som berører disse punktene. 
 
Foreldreutvalget gjentar at dersom planforslaget gjennomføres slik det foreligger, 
uten at det gjennomføres andre tiltak for å trygge skoleveien, vil skoleveien for barna 
i området oppleves så utrygg at det må innføres skoletransport fra første til og med 
syvende klasse. Dette vil omfatte et betydelig antall barn, og dermed medføre en høy 
kostnad for Ås kommune. De understreker at dette ikke er en god løsning. Som 
avbøtende tiltak foreslår utvalget at det enten etableres over- eller undergang for 
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gang- og sykkelvei i krysset Nordbyveien/Solbergveien, eller at det benyttes 
lysregulering og fysisk fartsdempende tiltak for fotgjengerovergang. Foreldreutvalget 
oppfordrer de folkevalgte til å prioritere trygg skolevei for barna i området. 
 
6. Therese Talmo-Rønn, Solbergveien 17 
Talmo-Rønn viser til tidligere uttalelser i saken, og understreker at hun også har 
innvendinger til det reviderte planforslaget. 
 
Innvendingene gjelder i særlig grad to punkter: Faren for økt trafikk på Solbergveien, 
og at trafikksikkerheten fortsatt ikke er godt nok ivaretatt for skolebarna i området. 
 
Som beboer i Solbergveien er Talmo-Rønn bekymret for hva en rundkjøring som 
knytter seg til Solbergveien vil gjøre med trafikken på veien. Hun viser til egne 
observasjoner som tilsier at det er mer trafikk på veien enn det vedlagt trafikkanalyse 
redegjør for, og at veien ikke er dimensjonert for mye trafikk. Det hender også at 
tungtrafikk forviller seg inn på veien. Talmo-Rønn er bekymret for at biler som 
kommer fra Solbergkrysset lettere vil velge å svinge inn på Solbergveien dersom det 
blir anlagt rundkjøring her. 
 
Som avbøtende tiltak ber Talmo-Rønn om at det settes opp skilt med gjennomkjøring 
forbudt for å trygge veibiten for myke trafikanter og minske belastningen for de som 
bor inntil veien. 
 
Når det gjelder den øvrige trafikksikkerheten langs Nordbyveien mener Talmo-Rønn 
denne ikke er ivaretatt i det reviderte planforslaget. Hun opplyser om at skoleveien i 
dag oppfattes som utrygg av foreldrene i området, og at svært mange velger å kjøre 
barna sine til skolen. Hun minner om at kommunen har plikt til å sikre barn en trygg 
og god skolevei, og viser til kapittel 8 i forskrift om opplæringslova. 
 
Særlig poenget om at barna i området med det reviderte planforslaget er nødt til å 
forholde seg til to rundkjøringer på skoleveien fremheves som vesentlig. Hun savner 
en vurdering av hvordan barn og unge forstår og tolker trafikkbildet, og hvordan de vil 
forholde seg til biler i en rundkjøring i forbindelse med kryssing av vei. 
 
Hun påpeker videre at fotoboksen som er plassert ved fotgjengerovergangen som 
benyttes mest over Nordbyveien i dag er den 21. mest innbringende av de rundt 370 
fotoboksene i landet, og at trafikken til og fra næringseiendommen vil være tettest på 
tidspunktet hvor barn skal gå til og fra skolen. 
 
Som avbøtende tiltak foreslår Talmo-Rønn at det anlegges undergang ved planlagt 
rundkjøring, eller at det etableres lysregulering i krysset for å sikre en trygg skolevei. 
 
Rådmannens kommentar til høringsuttalelser fra Talmo-Rønn og FAU Solberg skole 
Rådmannen registrerer at beboere i området og FAU ved Solberg skole utrykker 
bekymring for trafikksikkerheten for barn og unge langs Nordbyveien, og 
opprettholder sine protester. 
 
Rådmannen ser likevel fortsatt ingen grunn til å betvile de vurderingene som er gjort 
av Statens vegvesen under utarbeidelse av reguleringsforslaget, og at ivaretakelse 
av trafikksikkerhet i området er en selvfølgelig del av deres vurderinger av foreslåtte 
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trafikkløsninger. Disse vurderingene omfatter også forhold som gjelder barn og unge. 
Rådmannen legger til grunn at trafikkløsningene reguleringsforslaget legger opp til 
vurderes som forsvarlige og tilfredsstillende. Etablering av over- eller underganger i 
krysset vil være teknisk utfordrende, og ikke minst svært arealkrevende i fallende 
terreng. Verken vegvesenet eller rådmannen vil anbefale en slik løsning. 
 
Forslag om skiltvedtak for å hindre gjennomkjøring ved Solbergveien tas til 
orientering. Rådmannen må dog påpeke at for tiltak som gjelder skilting må 
kommunen søke tillatelse fra Follo politikammer, og er et tiltak som typisk ikke 
berøres i behandling av reguleringsforslag, men skal behandles som egen sak. 
 
Rådmannen imøteser gjerne en søknad til kommunen om å skilte for gjennomkjøring 
forbudt i Solbergveien. 
 
7. Skitunet boligsameie 
Skitunet boligsameie viser til tidligere uttalelser i saken, og påpeker at tegninger de 
ble presentert i en tidlig fase av reguleringsarbeidet i ettertid er endret, og det er 
særlig de foreslåtte bygningshøydene de reagerer på. 
 
De første skisser Sameiet ble presentert viste en maksimal bygningshøyde på kote 
C+147, som er ca. samme nivå som sameiets grunnivå. I senere tid er bygget hevet 
til C+151,5, som omtrent tilsvarer begynnelsen av boligsameiets andre etasje i de 
blokkene i anlegget som henvender seg mot vest. 
 
Sameiet mener dette er en vesentlig forskjell, og mener det vil virke svært 
sjenerende og verdiforringende for de berørte leilighetene. 
 
Sameiet foreslår at bygget senkes til det de opprinnelig ble forespeilet, eller at 
anlegget senkes tilsvarende avstand under bakken. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det er utarbeidet lengde og tverrsnitt som viser den foreslåtte bebyggelsen i 
sammenheng med den etablerte bebyggelsen ved Skitunet i vedlagt planbeskrivelse, 
side 29. Det er også utarbeidet soldiagrammer i planbeskrivelsens side 38-42. 
 
Byggegrensen for anlegget er lagt et sted mellom 40 og 50 meter fra den etablerte 
boligbebyggelsen ved Skitunet, og det vedlagte illustrasjonsprosjektet foreslår å 
trappe bebyggelsen ned mot øst. Kotehøyden varierer mellom kote C+143,5 og kote 
C+149 i de mest østliggende byggene. Bebyggelsen på kote C+151,5 er i 
illustrasjonsprosjektet lagt i en avstand på omtrent 100 meter fra det etablerte 
boligområdet, mot vest i planområdet. 
 
Rådmannen mener derfor det er urimelig å legge til grunn at en høydeforskjell på 4 
meter vil utgjøre en betydelig verdiforringelse med tanke på solforhold på nabotomta. 
 
Soldiagrammene redegjør for en viss påvirkning, men rådmannen betrakter likevel 
ikke de foreslåtte bygningshøydene som urimelig høye, gitt at omdisponering av 
jordbruksarealer også fordrer høy utnyttelse. 
 
8. Thorvald Sverdrup 
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Sverdrup påpeker at planforslaget ikke tar hensyn til at området vil bli skolevei for 
svært mange barn etter utbygging av boligområdet øst for planområdet, og ser helst 
at det reguleres en gjennomgående gangvei gjennom den foreslåtte grønnstrukturen, 
som bør kunne brøytes for snø vinterstid. 
 
Alternativt foreslår Sverdrup at det anlegges fortau langs den sydgående 
atkomstveien øst i byggeområdet. Han mener mangel på en slik gangvei vil kunne 
stimulere til unødvendig biltransport av skolebarn til Solberg skole. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Etablering av turvei i grønnstrukturen vil være i strid med formålet for grønnstrukturen 
som fungerende viltkorridor i området.  
 
Forslag om fortau langs atkomstveier inne på området bør vurderes i 
byggesaksbehandlingen, ettersom detaljert utforming av atkomstveier inne på 
byggeområdet ikke er redegjort for i planforslaget til behandling. 
 
Øvrige 
Solberg skole og Øvre Nordby vel har ikke uttalt seg til det reviderte planforslaget. 
Tidligere uttalelser fra partene er redegjort for i behandling datert 21.03.2014, 
vedlegg 10. 
 
Vurdering: 
Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset representerer et forslag om å 
etablere næringsvirksomhet ved Solbergkrysset som i så stor grad som mulig 
forsøker å vise aktsomhet ovenfor øvrig boligbebyggelse, blant annet gjennom å 
etablere grøntstruktur på den del av eiendommen som grenser mot boligbebyggelsen 
i øst. 
 
Atkomstløsninger har vært et sentralt tema i planarbeidet, og flere alternative 
løsninger har vært vurdert. Statens vegvesen har vært en aktiv part i å sørge for 
forsvarlige løsninger, og er tydelige i sin konklusjon om at etablering av rundkjøring 
ved Solbergveien er den løsningen som i størst grad ivaretar alle forhold som berører 
trafikksikkerhet og fremkommelighet i området som helhet. Videre er de tydelige i sin 
konklusjon om at løsningen som er valgt støtter den overordnede hensikten med 
reguleringsplan for del av Nordbyveien, vedtatt 25.11.2009, som har som formål å 
endre Nordbyveiens karakter til miljøgate. 
 
Ny høringsrunde har likevel avdekket behovet for endringer i 
reguleringsbestemmelsene som berører frisikt ved atkomst, grunnundersøkelser, 
rekkefølgekrav og viltkorridor langs planområdets østre avgrensning som ikke 
tidligere har vært luftet. Rådmannen anser det som vesentlig at disse endringene 
innarbeides i bestemmelsene, og foreslår konkrete formuleringer i reviderte 
reguleringsbestemmelser, vedlegg 3. 
 
Statens vegvesen har med sin høringsuttalelse påpekt behov for å stille 
rekkefølgekrav for tiltak som berører fylkesvegen. Rådmannen anbefaler at 
vegvesenets sekundære innstilling imøtekommes, og at det stilles krav om en 
utarbeidet gjennomføringsavtale før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor 
planområdet. En slik formulering åpner for at flere parter kan bidra til å imøtekomme 
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kravene i avtalen, deriblant kommunen. Vegvesenet har varslet at de ikke vil kunne 
bidra med midler til opparbeidelse av de nødvendige tiltakene for gående, syklister 
og kollektivreisende som følger av behovet for å opparbeide ny atkomst til området. 
 
Rådmannen foreslår videre at bestemmelser som omhandler byggehøyder for tiltaket 
formuleres slik de var for bestemmelsene som var på høring i perioden 01.08.2013 – 
15.09.2013. Disse bestemmelsene angir konkrete kotehøyder for bygningskroppene 
reguleringsplanen legger til rette for. Reguleringsbestemmelser som angir konkrete 
kotehøyder er til nå ikke utbredt praksis i Ås kommune, men er å betrakte som en 
fordel i større byggesaker av tilsvarende karakter som bebyggelsen foreslått ved 
Solbergkrysset. Bestemmelsene er gjennomgått med kommunens bygningssjef som 
anbefaler å benytte slike presise høydebestemmelser for anlegget. 
 
Uttalelser fra berørte naboer og foreldreutvalget fra Solberg skole utrykker 
bekymringer med tanke på trafikksikkerhet langs Nordbyveien. Rådmannen ser 
fortsatt ingen grunn til å trekke de vurderinger som er gjort av vegvesenet med tanke 
på trafikksikkerhet i tvil, men vil understreke at de løsninger som er valgt er å 
betrakte som et minimum av hva kommunen bør forvente av løsninger for gående, 
syklende og kollektivreisende langs fylkesvegen. Alternative løsninger har vært 
vurdert i reguleringsprosessen, deriblant gang- og sykkelveg langs planområdets 
sydvestre avgrensning. Disse løsningene med krav til sikkerhet har ikke vært 
forenlige med reguleringsplanens foreslåtte formål. 
 
Planforslaget har vært gjennom en omfattende behandling i kommunen, som har 
inkludert to høringsrunder og mekling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I tillegg 
har vegvesenet vært svært delaktige i å utarbeide forsvarlige trafikkløsninger, og har 
satt som krav at detaljplaner for tiltak som etableres i tilknytning til fylkesveien 
godkjennes av vegvesenet før disse iverksettes. 
 
Forslag til endrede reguleringsbestemmelser: 
De foreslåtte endringene i reguleringsbestemmelsene er redegjort for i detalj 
nedenfor. 
 
Punkt 3 i reguleringsbestemmelsene som omhandler utnyttelse og høyder revideres 
så det samsvarer med formuleringen i det opprinnelige forslaget. 
 
§ 3. Utnyttelse, høyder  
Området kan bebygges med ovennevnte formål og tilhørende anlegg. 
Maksimalt tillatt bebygget areal: % BYA = 60 %. 
 
Bebyggelsen skal forholde seg til tomtas fallende terreng mot vest slik at det 
etableres et øvre og nedre atkomstnivå på terreng. Gesimshøyde skal ikke overstige 
kote + 150.0. Det kan tillates en gesimshøyde inntil kote + 151.5 for den nordre delen 
av bebyggelsen forutsatt at bygningsvolumet trappes ned mot øst. 
 
Bebyggelsen skal ha oppdelte volumer. Nødvendige tekniske oppbygg som 
overskrider tillatt gesimshøyde skal utformes som en integrert del av bygget. 
 
Punkt 4 og 5 i reguleringsbestemmelsene slås sammen til punkt 4, med følgende 
formulering: 
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§ 4. Grønnstruktur, viltkorridor 
Grønnstruktur skal utformes og beplantes slik at arealene vil fremstå som attraktive 
områder. Arealets utforming skal tilpasses veier og nabotomters tilliggende terreng, 
og skal opparbeides samtidig med utvikling av byggeområdet. 
 
Arealet skal ha en hensiktsmessig utforming med tanke på at arealet skal fungere 
som viltpassasje. Det skal være et mål å kunne føre/lede viltet gjennom området på 
en så sikker og god måte som mulig. Vegetasjon skal være relativt tett, beplantet 
med rogn, osp og selje som er foretrukket elgbeite, i tillegg til bartrær. Det skal ikke 
settes opp gjerder som kan være til hinder for trekkrute. 
 
Som følge av sammenslåingen, vil punkt 6 skrives om til punkt 5. 
 
Reguleringsbestemmelsen som omhandler vei i planområdet presiserer at det må 
utarbeides en gjennomføringsavtale mellom tiltakshaver, kommunen og eventuelt 
andre relevante parter i området. 
 
§ 5. Vei 
Frisiktsoner skal ha fri sikt i en høyde av 0,5 m over planum. Frisiktsonene skal 
opparbeides samtidig med veianlegget. 
 
Tiltak som berører fv. 35 skal opparbeides etter byggeplan godkjent av Statens 
vegvesen og Ås kommune. Det skal foreligge godkjent byggeplan og 
gjennomføringsavtale for ny rundkjøring i Nordbyveien, og tiltak for gående, syklende 
og kollektiv før det gis igangsettingstillatelse til bygging innenfor planområdet. 
 
Med sammenslåing av punkt 4 og 5 følger også at punkt 7 og 8, som berører 
fareområde og kulturminner, skrives om til punkt 6 og 7. 
 
Det innføres ett nytt punkt som berører grunnundersøkelser i byggeområdet. 
 
§ 8. Geotekniske vurderinger 
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet må det foreligge 
detaljerte grunnundersøkelser. Dette skal gi grunnlag for detaljprosjektering, slik at 
nødvendig sikring av uteområder, byggegrop, grunn og fundamentering for bygging i 
området ivaretas. 
 
Reguleringsbestemmelsene revidert 23.05.2014 følger saken, vedlegg 3. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen vurderer det reviderte planforslaget som godt utarbeidet. Rådmannen 
anser de foreslåtte endringene i reguleringsbestemmelsene som vesentlige tillegg. 
 
Rådmannen anbefaler at forslag til reguleringsplan for et område øst for 
Solbergkrysset vedtas, med vedlagte reviderte reguleringsbestemmelser, datert 
26.02.2013 og revidert 23.05.2014. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja. 
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Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 


