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ANMODNING OM OPPSTART AV OMREGULERING  
AV GAMLE MOSSEVEI 9, DEL AV GNR. 27 BNR. 1 I ÅS KOMMUNE  
      
 
1. INNLEDNING – BAKGRUNN  
 
På vegne av Espely gartneri, anmoder Follo Prosjekt a.s. oppstart av detaljregulering av planområdet 
vist på kart 1. Planområdet omfatter del av gnr. 27 bnr. 1. Anmodning av oppstart av detaljregulering 
gjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Det vises for øvrig til sak 12/14 behandlet i 
Hovedutvalg for teknikk og miljø den 27.02.14 med følgende vedtak: «Hovedutvalg for teknikk og 
miljø godkjenner midlertidig plantesalg på gnr. 27 bnr 1, Gamle Mossevei 9 for sesongen 2014. 
Eventuell søknad om varig plantesalg fremmes som plansak.»  
 

 
Kart 1. Planområde 

Adresse: 
Seiersten Sentrum 2 
1443 DRØBAK 
 
Telefon:     64 90 55 55 
Mobiltlf.:    48 12 50 26 
E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no 
 
Kto.nr. 1617.06.36183 
Foretaksnr.: 963058063 MVA 
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Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for næring-planteutsalg med mulig utvidelse til 
gartneri. 
 
Det er avholdt to møter mellom planavdelingen i Ås kommune og forslagsstiller og driver av 
planteutsalget.  
 
Avgrensing for detaljreguleringen er vist på kart 1. Planområdet omfatter om lag 3918 m². Adkomst til 
tomten gjøres fra Gamle Mossevei. Eiendomsgrensene mot vest og nord er sikre. Grensen mot Gamle 
Mossevei er usikker. 
 
Lokalitet 
Planområdet ligger ved Korsegården nær E6 i Ås kommune. Ås sentrum ligger ca. 2,4 km fra 
planområdet. NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) ligger ca 1 km fra planområdet. 
 
Fylkesvei 152 trafikkeres av busslinje 906 som går både til Ås, Ski og Drøbak, hvert kvarter begge 
veier fra 06.30-23.30. Flybuss og ekspressbuss til Oslo, Gardermoen i nord og Sarpsborg, Moss i sør 
har holdeplass på Korsegården. 
 
Planstatus 
Planområdet er uregulert og kommuneplan for Ås 2011-2023 gjelder for denne delen av eiendommen. 
Planområdet er i sin helhet avsatt til LNFR nåværende.  
 

 
Kart 2. Gjeldende plankart 
 
Dispensasjon fra kommuneplanen 
Regulering av del av gnr. 27 bnr. 1 til planteutsalg/gartneri er i strid med formålet i gjeldende 
kommuneplan. Det søkes derfor om dispensasjon fra formålet i kommuneplanen ved regulering av 
området. 
 
Begrunnelse for dispensasjon 

 Det skal drives planteutsalg på eiendommen og Landbrukssjefen i Follo har tidligere vurdert 
dette til å ligge innenfor begrepet Landbruk + og har ikke hatt noen innvendinger mot tidligere 
søknader. 
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 I søknad om permanent utsalg ble det vist løsning der driften benytter deler av dyrket mark. 
Dette ble også lagt fram for Landbrukssjefen som mener at dette arealet er vanskelig å bruke 
med dagens landbruksmaskiner, og hadde ingen innvendinger mot dette. 

 Det er drevet planteutsalg på del av 27/1 de siste tre sesongene uten at dette har skapt store 
ulemper for naboer og nærmiljø. 

 Jordbruksarealet leies i dag bort, og det er ikke lenger bruk for de driftsbygningene som 
planteutsalget disponerer for å kunne drive jordbruk på eiendommen. 

 Eier av eiendommen, Karine Heggholmen, har kommet med innspill til ny kommuneplan for 
hele denne delen av gnr. 27 bnr. 1 med ønske om å omdisponere hele feltet til næring. 

 Planteutsalget må sees på som et alternativ til landbruket. 
 Det vil være mest aktivitet ved planteutsalget i april-juni. Resten av året vil det være begrenset 

drift og lite aktivitet innenfor planområdet. 
 

Konsekvensutredning 
Igangsatt regulering er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. I henhold til forskriften §§ 3 
og 4, stilles det ikke krav om konsekvensutredning for denne typen reguleringsplaner. Planforslaget er 
av et beskjedent omfang og vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det vurderes derfor 
at en konsekvensutredning ikke vil være nødvendig i denne planprosessen.  

ROS-analyse 

Det vil utføres ROS-analyse for planforslaget som vil inngå i planbeskrivelsen. 
 
Bebyggelse 
Det ligger i dag to bygg innenfor planområdet som benyttes av Espely gartneri i dag. Bygningene 
benyttes som driftsbygninger til blomsterutsalget. Øst for planområdet ligger det tidligere hovedhuset 
på landbrukseiendommen, og denne leies i dag ut til studenter. 
 
Kommuneplanens bestemmelser om byggegrenser langs vei, i dette tilfellet E6, Drøbakveien og Gamle 
Mossevei, tilsier at det med gjeldende bestemmelser er lite areal som kan bebygges. Ved regulering av 
eiendommen, foreslås det derfor å legge inn nye byggegrenser som vist på kart 1. Det er foreløpig 
ingen planer om å utvide eller endre på bebyggelsen innenfor planområdet. Ved å legge inn nye 
byggegrenser gir man driver av planteutsalget muligheten til å endre/utvide bebyggelsen noe dersom 
endret drift endrer behovet i fremtiden.   
 
Trafikkforhold 
Adkomst til planområdet gjøres i dag fra Drøbakveien via Gamle Mossevei og inn på tunet nord for 
hovedhuset. I uttalelse fra teknisk sjef i brev av 21.08.13 ble det sagt at eksisterende adkomst/kryss er 
uoversiktlig og trafikkbelastet, og vil ikke kunne godkjennes. Driver av blomsterutsalget sendte derfor 
inn forslag til ny adkomst noe lenger sør sammen med søknad om permanent planteutsalg som ble 
behandlet i møte i HTM 27.02.14. I saksutredningen sier seksjonsleder vei, idrett, park og friluftsliv at 
hun ikke har noen innvendinger til den foreslåtte inn-/utkjøringen.  
 
Erfaringer fra driften de siste tre sesongene tilsier en maksimal trafikkmengde på 5-10 biler i timen, 
med andre ord opp mot 80 biler totalt i åpningstiden. I forslag til reguleringsplan for området, reguleres 
ny adkomst ca 80 m lenger sør enn dagens adkomst. Ny adkomst er lagt til et mye mer oversiktlig 
område og vil bedre trafikkforholdene i krysset Gamle Mossevei x Drøbakveien. 
 
Parkering løses internt på tomten. Det kan være aktuelt å utvide dagens parkeringsløsning noe. 
Reguleringen legger ikke opp til store endringer av eiendommen og trafikkøkningen vil ikke medføre 
negative konsekvenser for nærmiljøet i særlig grad. 
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Støy 
E6 ligger bare 100 m fra tunet der det drives planteutsalg, og det forekommer en del støy fra veien. 
Planteutsalget er utelukkende en arbeidsplass, og det er ikke lagt opp til varig opphold utover 
åpningstiden. E6 ligger senket i terrenget ved Korsgården og dette bidrar til å redusere trafikkstøyen. 
Det er plantet vegetasjon langs E6, som også begrenser støy og støv fra biltrafikken. 
 
Topografi og landskap 
Planområdet har ikke store terrengutfordringer og tomten er relativt flat.  
 

 
 
Vegetasjon 
Det finnes noen større trær innenfor planområdet. Blant annet står det en stor ask nordvest på 
planområdet. Det er tenkt at eksisterende trær på eiendommen bevares i størst mulig grad. 
 
Biologisk mangfold, dyreliv 
Det er ikke registrert biologisk mangfold av høy verdi innenfor planområdet. Det vil bli foretatt 
registrering av naturmangfold etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner av verdi innenfor planområdet. Oppstart av reguleringsplanarbeidet 
vil oversendes Akershus fylkeskommune for uttalelse og dersom det stilles krav om 
kulturminneundersøkelser, vil dette bli gjennomført. 
 
 
 
Med hilsen 
Follo Prosjekt a.s 

 
Maria Kalnæs Danielsen 
Landskapsarkitekt 
 
Vedlegg : 1. Saksutskrift fra behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø, datert 27.02.14 
         
Kopi til : Espely Gartneri v/ Rolf Kristiansen 


