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ÅS KOMMUNE 
 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 
FOR VINTERBRO NÆRINGSPARK - N3 
 

Dato: 16.10.1998, revidert 29.10.1998, revidert 09.12.1998. 
Vedtatt i kommunestyret: 09.12.1998.  

 
§ 1.   Reguleringsbestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart 

i målestokk 1 : 1000. 
 

Området reguleres til følgende formål: 
• Byggeområder     - næringsformål (T) 
• Trafikkområder    - kjøreveier, gangveier, annet veiareal 
• Friområder           - turveier (F) 
• Spesialområder    - fornminner (S) 

 
 
§ 2.   FELLESBESTEMMELSER 

 
a.  Den endelige arealbruken og utformingen av bygninger, anlegg og tilhørende 

utearealer og parkbelter, innbefattet nye terrenglinjer og utforming og plassering av 
avkjørsler, skal fastsettes ved utarbeidelse av plan for bebyggelse for hver enkelt 
byggetomt eller større, avgrensede områder innenfor reguleringsplanen, jfr. plan- og 
bygningslovens paragraf 69, med vedtekt for Ås kommune. Planen skal forelegges 
fylkeskommunen til uttalelse. 
Det skal legges vekt på landskapsmessige hensyn, jfr. plan- og bygningslovens § 74, 
pkt. 2. 

 
b. Tiltak nær spesialområder/fornminner skal forelegges fylkeskultursjefen til uttalelse. 
 
c. Friområdene skal skjøttes av kommunen, jfr § 5. 

 
§ 3. BYGGEOMRÅDER/NÆRINGSOMRÅDER 
 

a.  Innenfor området T1 og T3 kan det oppføres kontor-, lager- og industribygg. 
Butikker tillates ikke. 

 
b. Områdene som er regulert til næringsformål, kan oppdeles etter de enkelte utbyggeres  

behov, men skal ikke være mindre enn 4 daa.  
 
c. Etablering av bedrifter som vil medføre sjenerende støy, lukt, røyk eller farlige gasser, 

tillates ikke. Utendørs lagring tillates ikke. 
 
d Tillatt bebygd areal, BYA, skal for område T1 ikke overstige 35% av tomtas netto 

areal, og for T3 40 %. 
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e. Bebyggelsen kan oppføres med møne- og gesimshøyde på inntil 13 meter målt fra 
laveste ferdig planert terreng i område T1. I tillegg tillates teknisk takoppbygg med 
høyde inntil 2.5 meter minimum 3 meter inn fra hovedgesims. 
For område T3 og T4 tillates gesims- og mønehøyder på inntil 7 meter. 

 
f. Innenfor området T4 kan det oppføres bensinstasjon og bevertningssted. 

 
g. For skilt og reklame gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven med vedtekt. Det 

tillates ikke reklame på tekniske takoppbygg. 
  

h.  Mot friområdene skal det etableres markert fysisk avgrensing/gjerde før det gis 
            byggetillatelse for næringsbyggene.                              . 

    Arealet mellom tomtegrense og byggelinje i syd og vest skal være parkmessig opp- 
 arbeidet og beplantet med trær.   
                                                        

§ 4. TRAFIKKOMRÅDER                                                  
                                                                      

Eventuelle skjæringer og fyllinger, samt skader på terreng som følger av veianleggene, 
skal etterbehandles og beplantes på en tiltalende måte. Dette arbeidet skal være utført 
før kommunen overtar veiene til drift og vedlikehold. 

 
 
§ 5.     FRIOMRÅDER 
 
       a.  Eksisterende trær og vegetasjon skal i størst mulig utstrekning bevares. Det skal om  
            nødvendig foretas nyplanting for å opprettholde områdenes funksjon som skjerm- 
            vegetasjon mot E18. 
 

b.  Eventuelle skjæringer og fyllinger innenfor friområdene skal etterbehandles, tilsås og 
 beplantes.  

             
         
§6.      SPESIALOMRÅDER - BEVARING/FORNMINNER  

    
 Innenfor spesialområde som ikke frigis, tillates ikke terrenginngrep som skader 

fornminnene. Jfr. §§ 3 og 6 i Lov om kulturminner. I samråd med fylkeskultursjefen 
skal forminneområdene beskyttes med gjerder i anleggsperioden. 

 
Det skal i samråd med fylkeskultursjefen utarbeides skjøtselsplan for  spesial- 
områder/fornminner med tilstrekkelig areal rundt, jfr også bestemmelsene i § 5 om 
friområder. Slik skjøtselsplan skal foreligge senest ved byggestart for de 
kommunaltekniske anleggene i området. 
 
Dersom man under arbeid i marken støter på fornminner som tidligere ikke er   
registrert, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller 
dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks  
varsles i henhold til kulturminnelovens § 8. 

 
§7. UTBYGGING 
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           Hele næringsarealet kan bygges ut før nytt Nygårdskryss er etablert mot at lokalveien, 
vei A, føres frem til eksisterende Nygårdskryss. Dette krysset skal være signal- 

 regulert. 
 
 Av hensyn til at siste del av veistrekningen frem til Kongeveien ikke er regulert, 

forplikter utbygger seg til å igangsette reguleringsarbeid for nevnte veistrekning i 
samråd med Ås kommune og Staten vegvesen, Akershus vegkontor uten ugrunnet 
opphold.  


