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Veileder for uterom i Ås kommune - oppstart 
 
Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr.: 18/01557-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2018 

 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtar oppstart av arbeid med en veileder for 
uterom.  
 

2. Veilederen skal beskrive og utdype bestemmelser og retningslinjer for uterom i 
kommuneplanens arealdel for Ås 2019 - 2031. 

 
3. Veilederen skal ligge til grunn for utarbeiding av alle reguleringsplaner for nye 

boligområder, samt tomtedelingssaker, byggesaker og bruksendringer i 
boligområder. 

 
 
Ås, 14.09.2018 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann leder for plan og utvikling 
 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
 
Bakgrunn 
Kommunestyre vedtok på møtet 13.12.2017 at det skulle utarbeides en veileder for 
byrom og arkitektur, herunder normer for felles leke- og uteoppholdsarealer som skal 
ligge til grunn for utarbeidelse av reguleringsplaner. Rådmannen har behov for å 
avgrense oppgaven og få en politisk aksept for forslag til avgrensing. Rådmannen 
anbefaler at oppgaven avgrenses til å være en veileder for uterom.  
 
Avgrensning 
Veilederen for uterom skal beskrive og utdype bestemmelser og retningslinjer for 
uterom i det forestående revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel som 
starter ved årsskiftet 2018/2019. Uterom er i denne veilederen definert som: 
 
Arealer i boligområder som kommunen har vurdert som egnet uteoppholdsareal i det 
fri for beboerne. Uterom er både uteoppholdsareal som skal brukes felles for 
beboerne og uteoppholdsareal for den enkelte boenhet. Med uterom menes dermed 
ikke alt uteareal eller alt ubebygget areal. 
 
Areal- og kvalitetskrav 
Veilederen skal beskrive krav til størrelse og kvalitet på uterommene. Størrelsen på 
utearealene avhenger av det samlede bruksarealet i boligbebyggelsen og grad av 
fortetting.  
 
Temaer som knytter seg til kvalitet på uterommet kan være: 

 Lokalisering. Bolignære arealer gir bedre tilgjengelighet og større brukbarhet enn 
arealer i avstand fra boligen.  

 Stedskarakter. Utnytting av potensialet på stedet i form av terreng, vegetasjon, sol 
og lysforhold, lokalklima, utsikt, vann, stedets historie, kulturminner mv. 

 Blågrønn faktor. Bruk av vegetasjon og regnvann som ressurs i formgivningen. 

 Estetikk. Bevissthet om materialbruk, møblering, arkitektur og landskapsarkitektur  

 Universell utforming. Tilgjengelighet for alle.  
 

Veilederens status 
Areal- og kvalitetskravene som omtales i veilederen skal legges til grunn for 
utarbeiding av reguleringsplaner i nye boligområder, eventuelle illustrasjonsplaner og 
utomhusplaner samt ved bygge- og delesaksbehandling i boligområder.  
 
Prosess 
Veilederen skal behandles i HTM og vedtas av kommunestyret i løpet av våren 2019.  
 
Vurdering: 
Rådmannen mener at en veileder for byrom og arkitektur bør avgrenses til kun å 
omhandle uterom i nye boligområder som rådmannen mener det er behov for. 
Veilederen skal beskrive og utdype bestemmelser og retningslinjer for uterom i 
kommuneplanens arealdel og beskrive krav til størrelse og kvalitet på uterommene. 
Veilederen skal legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplaner for nye 
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boligområder, samt tomtedelingssaker, byggesaker og bruksendringer i 
boligområder.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Administrasjonen utarbeider veilederen. Det er derfor ingen økonomiske 
konsekvenser utover bruk av ansattes arbeidstid.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
En veileder for uterom vil bidra til en målrettet og styrket fokus på uterom i 
utarbeidelse av reguleringsplaner for nye boligområder, tomtedelingssaker, 
byggesaker og bruksendringer i boligområder både hos tiltakshavere og Ås 
kommune.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


