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Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 16/00825-26 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 utsettes behandlingen av R-308 
Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda, inntil planinitiativsak for nye jernbanetiltak i 
området er behandlet. Planforslaget legges ikke ut til offentlig ettersyn etter 
bestemmelsene i § 12-10. Utsettelsen skal maksimalt vare ut 2018.  
 
Ås, 13.09.2018 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:      12.07.2016 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang  27.09.2018 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang  
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 19.10.2017 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 10.11.2017 
3. Planbeskrivelse, datert 10.11.2017 
4. Geoteknisk rapport, datert 30.03.17 
5. Trafikknotat, datert 01.11.2016 
6. Kryssløsning fylkesvei 
7. ROS-analyse, datert 06.11.2017 
8. Merknader til oppstart 
9. Forslagsstillers kommentar til merknader 
10. Bane NORs uttalelse, datert 29.08.2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Området er uregulert, og er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan, vedtatt 
03.02.2016. 
 
Formålet med planen er å tilrettelegge for bygging av 8 nye eneboliger. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS, på vegne av tiltakshaver Fiks bolig 
AS. 
 
Fakta i saken: 
Planområdet er 14,6 daa, og ligger på Kjølstadhøgda nord i Ås kommune, på 
grensen mot Ski kommune. Avstanden til Ås sentrum er om lag 5,5 km, og 
avstanden til Ski sentrum er om lag 2,4 km.  
 
Planområdet avgrenses i nord, vest og sør av LNF-områder, og av boligfeltet 
Kjølstadhøgda med 14 eneboliger i øst. Planforslaget tilrettelegger for en utvidelse av 
feltet, med 8 nye boliger. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet består av to 
eneboliger i god stand, samt en låve som planlegges fjernet. For øvrig består 
planområdet av dyrket mark.  
 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet 12.07.2016, og nedenfor redegjøres kort for 
planens innhold og mer detaljert i vedlagte planbeskrivelse.  
 

    
Figur 1. t.v. Utsnitt fra kommuneplan for Ås vedtatt 3.2.2016. T.h. Utsnitt fra reguleringskart for 
Kjølstadhøgda. 
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Figur 2. Flyfoto av planområdet 

Landskap og naturmangfold 
Sørlig del av planområdet er i dag et åpent jordbruksareal, som gir gode siktlinjer til  
jordbrukslandskapet på Kjølstad for boligene i nord. Planområdet avgrenses i vest av 
tett blandingsskog, som også dekker deler av planområdet i nord. 
 
Det er ikke registrert viktige naturtyper innenfor området. 
 
Grunnforhold 
Det er gjennomført geotekniske undersøkelser av planområdet. Boringene tyder ikke 
på bløt, sensitiv leire eller kvikkleire/sprøbruddmateriale på tomta. Rapporten 
konkluderer med at områdestabiliteten er tilfredsstillende. 
 
Arealbruk og bebyggelse 
Planområdet er i stor grad ubebygd, med unntak av to eneboliger på gnr/bnr 65/27 
og 65/19, samt en låve på 65/4,6. Tilgrensende bebyggelse består i hovedsak av 
eneboliger med saltak i to etasjer over kjeller. 
 
Planforslaget legger til rette for å videreføre dagens tetthet, tomtestørrelse og 
typologi på Kjølstadhøgda. Innenfor BFS3 og BFS4 tilrettelegges det for en fradeling 
av fire nye tomter på hvert av feltene, med en minimumsstørrelse på 750 m² pr. tomt. 
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Bestemmelsene sikrer at det kun kan opprettes 4 nye tomter på hvert felt. Det åpnes 
også for muligheten til å opprette færre, men større tomter. 
 
Det skal avsettes 1 daa til lekeplass til felles bruk for nye og eksisterende boliger.  
 
Vei og trafikk 
Kjølstadhøgda er knyttet til Fv. 152 Åsveien med et T-kryss som ligger i Ski 
kommune. Dagens trafikk på Åsveien er 7.000 ÅDT, mens dagens bilturproduksjon 
til/fra Kjølstadhøgda er beregnet til 57 ÅDT. 
 
Nærmeste bussholdeplass (Kjølstadhøgda) er lokalisert om lag 250 meter fra 
planområdet, og har bussavganger hvert tiende minutt til Ås og Ski sentrum. 
Reisetiden til Ski stasjon er 6 minutter, mens reisetiden til Ås sentrum er 8 minutter. 
 
Sydgående busstrafikk stanser i dag i avkjøringsarealet inn til Kjølstadhøgda. 
Planforslaget innebærer en oppgradering av denne løsningen, med ny busslomme 
sør for innkjøringen til Kjølstadhøgda, som vist på vedlagte veitegning (vedlegg 6). 
Løsningen er i tråd med gjeldende reguleringsplan i Ski kommune, og reguleres 
derfor ikke i planen for Kjølstadhøgda. Planforslaget ble først innsendt uten at 
løsningen var godkjent av Statens vegvesen. Godkjenningen er senere gitt i brev 
29.06.2018 
 
Intern privat boligvei foreslås utvidet fra 3 meter til mellom 3,5 og 4 meters bredde. 
 
Parkering 
Parkering skal opparbeides på egen tomt. Det skal opparbeides to parkeringsplasser 
for hver boenhet, enten som åpne plasser eller i carport/garasje. Maksimal tillatt 
størrelse på carport/garasje/uthus er 50 m² per. boenhet. 
 
 
Etablering av hensettingsanlegg og ny trasé for avgreining fra østre linje 
På oppdrag fra Jernbanedirektoratet utreder Bane NOR en ny tilknytning mellom 
Østre og Vestre linje mot Oslo, samt areal for et nytt hensettingsanlegg. Aktuelle 
områder for plassering av hensettingsanlegget ble utredet i rapporten Hensetting 
Østlandet, fra 2015, og Bane Nor har i 2018 bekreftet at skogsområdet nord/vest for 
Kjølstadhøgda er ett av alternativene de vil utrede videre. Planområdet for 
detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda kan bli berørt av anlegget, samt av en trasé 
for ny avgreining fra Østre linje.  
 
Kommunen har bedt Bane NOR om en uttalelse til behandling av reguleringsplan for 
Kjølstadhøgda, og denne ligger vedlagt saken (vedlegg 10). Bane Nor anmoder på 
det sterkeste om at planforslaget ikke tas opp til behandling i kommunen, før det 
foreligger en nærmere avklaring av arealbehov knyttet til jernbanetiltakene i området. 
 
Planprosessen for de samlede jernbanetiltakene skal behandles i en planinitiativsak i 
Ski og Ås kommune i løpet av fjerde kvartal 2018. 
 
Rådmannen har anbefalt forslagsstiller å sette planprosessen på vent inntil 
jernbanetiltakene er avklart. Etter ønske fra forslagsstiller legges planforslaget likevel 
fram til politisk behandling. 
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Sammendrag av forhåndsuttalelser 
Oppstart av planarbeid ble varslet 07.08.2016. Innkommende merknader til varsel 
om oppstart er oppsummert og kommentert av tiltakshaver i vedlegg 9.  
 
Det ble mottatt 8 merknader fra følgende offentlige og private berørte parter: 
 
Akershus fylkeskommune 
Fylkeskommunen opplyser om at det ikke er kjente automatisk fredede kulturminner 
på eiendommen. En nærmere utredning av forholdet til fornminner anses ikke som 
nødvendig. Ved funn av fornminner skal arbeidet straks stanses, og Akershus 
fylkeskommune varsles. 
 
Fylkesrådmannen vurderer at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og 
gjeldende regionale planer. De viser for øvrig til målsetningen i regional plan for areal 
og transport i Oslo og Akershus, om at persontransportveksten i området skal tas 
med kollektivtransport, gange og sykkel. 
 
Rådmannens kommentar: Merknaden tas til orientering. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen mener at boligområdet må vurderes tatt ut av kommuneplanen når 
denne skal rulleres, med bakgrunn i nasjonale jordvern- og matproduksjonsmål, samt 
føringene i regional plan for areal og transport. Fylkesmannen fraråder derfor at 
reguleringsarbeidet fortsetter. 
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Rådmannen viser til at jordvern og 
utbyggingsmønster har vært vurdert ved rullering av kommuneplanen, og vil ikke 
anbefale at planprosessen stanses med bakgrunn i disse hensynene. 
Kommuneplanens funksjon som et forutsigbart styringsdokument vektlegges i denne 
saken.  
 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen vurderer at planen må sendes på høring i både Ski og Ås 
kommune, ettersom planområdet berører begge kommunene. 
 
Vegvesenet støtter fylkesmannens vurdering om å stanse reguleringsarbeidet med 
bakgrunn i føringene i regional plan for areal og transport. 
 
Dersom reguleringsarbeidet fortsettes, vurderer vegvesenet at det er behov for å 
belyse de trafikale konsekvensene av tiltaket. For å ivareta trafikksikkerheten bør 
følgende tiltak utredes: 
- Utbedring av avkjørsel til fylkesveien 
- Etablere tilrettelagt forgjengerkryssing til gang/sykkelvei til bussholdeplass 
 
Detaljplan for kryss med Fylkesveien må være utarbeidet og godkjent av Statens 
vegvesen før planen sendes ut på offentlig høring. 
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Rådmannens kommentar: Detaljplan for kryss til fylkesveien er godkjent av Statens 
vegvesen, og er i tråd med gjeldende regulering i Ski kommune. Se også kommentar 
til fylkesmannen vedrørende regional plan. 
 
Jernbaneverket 
Jernbaneverket har ingen merknader til varsel om oppstart. 
 
Hafslund nett AS 
Hafslund nett påpeker at elektrisk anlegg må tas hensyn til i planarbeidet. De 
opplyser om en nedgravd høyspenningskabel i området, og en frittliggende 
nettstasjon innenfor planområdet. Ny bebyggelse vil kunne medføre behov for en ny 
nettstasjon. Nettstasjonen har en byggegrense på 5 meter, og nettselskapet må ha 
kjøreadkomst og adgang til nettstasjonen. 
 
Høyspenningskabler under bakken skal ikke tegnes inn på reguleringskartet. 
Arealer som brukes til frittliggende nettstasjon avsettes i planen til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «andre typer bebyggelse og anlegg», 
energianlegg.  
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Tilgang til nettstasjonen er ivaretatt. 
 
Follo Ren IKS 
Viser til §8 i Ås kommunes renovasjonsforskrift. Gjelder spesielt vendehammer 
tilpasset lastebil klasse L. 
 
Rådmannens kommentar: Vendemulighet for renovasjonskjøretøy er ivaretatt i 
planforslaget. 
 
Kristine Rogstad, gnr/bnr 65/1 
Hun er hjemmelshaver av jordet nord for planområdet, og vil ikke akseptere en 
eventuell veiutvidelse på bekostning av dyrket mark. 
 
Det konstateres at det er foretatt flatehogst på 65/23 inntil skogen til 65/1. Dette kan 
medføre fare for vindfall på gjenværende skog. Grunneier av 65/1 skal ikke holdes 
ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå på grunn av vindfall o.l. 
 
Hun ønsker ikke at jordet tilhørende gnr/bnr 65/1 brukes som lagringsplass for snø. 
Utbygger må ha snødeponi på egen tomt. 
 
Skogen tilhørende 65/1 kan ikke brukes av beboere som fyllplass for hageavfall o.l. 
 
Hun gjør oppmerksom på at 65/1 har adkomst bl.a. til egen skog langs vei på 
vestsiden av planområdet. 
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Veiutvidelse langs eksisterende 
atkomstvei vil i svært begrenset grad skje på bekostning av dyrket mark. 
 
Aud Merete Rambøl og Ingvald Oskar Halvorsen, gnr/bnr 65/27 
De er beboere innenfor planområdet og ønsker at ny bebyggelse i minst mulig grad 
ødelegger for deres utsikt sørover.  
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Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Noen begrensninger i utsikten må 
påregnes. 
 
Rådmannens vurdering: 
 
Hensettingsanlegg og østre linje 
Grunnet betydelig usikkerhet knyttet til arealbehovet for jernbanetiltak i området, vil 
rådmannen ikke anbefale at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn før 
planinitiativet for jernbanetiltakene er behandlet. Det forutsettes at planinitiativet 
legges fram til behandling i Ås og Ski i løpet av fjerde kvartal 2018, i henhold til Bane 
NORs uttalelse. 
 
Som alternativ til rådmannens anbefaling legges planforslaget ut på høring. Derfor  
følger rådmannens vurdering av planforslaget slik det nå foreligger. 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Planområdets beliggenhet, om lag 2,4 km fra Ski sentrum og 5,5 km fra Ås sentrum, 
er utenfor de prioriterte vekstområdene i regional plan for areal og transport. I disse 
områdene skal det kun legges opp til en svært begrenset vedlikeholdsvekst for å 
opprettholde stabile bomiljø. På bakgrunn av disse føringene mener Statens 
vegvesen og Fylkesmannen at kommunen bør vurdere området tatt ut av 
kommuneplanen ved neste rullering. 
 
Rådmannen legger vekt på at kommuneplanen bør gi mest mulig forutsigbarhet for 
alle som berøres av den, herunder også eiendomsutviklere og naboer, og mener 
derfor det vil være uheldig å stanse reguleringen av området. Det understrekes at 
utbygging i denne avstand fra sentrum bør være av et begrenset omfang, i henhold til 
prinsippet om at noe vedlikeholdsvekst kan tillates. Planforslagets begrensning på 
åtte nye eneboliger vurderes å være i tråd med disse føringene, og kan tilføre 
positive kvaliteter til det eksisterende boligfeltet. Rådmannen legger også vekt på at 
området betjenes av busslinje 510, som har hyppige avganger til Ås og Ski sentrum. 
Planforslaget er således i tråd med kommuneplanens føringer om at det skal 
tilrettelegges for boligbygging langs bussakser.  
 
Vei og trafikk 
Det vurderes at planforslaget vil utgjøre et positivt bidrag til trafikksituasjonen på 
Kjølstadhøgda, både for dagens og nye beboere. Opparbeiding av ny busslomme på 
vestsiden av fylkesveien, samt en ny fotgjengerovergang til holdeplassen på 
østsiden, vil bedre trafikksikkerheten for gående og kollektivreisende.  
 
Internt i planområdet foreslås atkomstveien utvidet til mellom 3,5 og 4 m bredde. Ved 
oppstart av planarbeidet anbefalte kommunen en utvidelse av veien til 4 m, av 
hensyn til vedlikehold og trafikksikkerhet. Dette har ikke blitt vurdert som 
gjennomførbart for hele strekningen, grunnet konflikter med en trafostasjon og 
tilgrensende jordbruksareal. Veibredden som foreslås vurderes likevel som 
tilfredsstillende, og som en forbedring fra dagens situasjon. Veien skal være privat og 
skal ikke driftes av kommunen. 
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Arealbruk og bebyggelse 
Planforslaget viderefører dagens boligtypologi, tomtestruktur og karakter på 
Kjølstadhøgda, og vurderes således som godt tilpasset omkringliggende bebyggelse 
og områdets beliggenhet. 
 
Barns interesser 
Etablering av lekeplass innenfor planområdet vurderes å bidra positivt til barns 
interesser på Kjølstadhøgda. Det er i dag ingen offentlige lekearealer innenfor 
boligfeltet, og planforslaget bidrar således med nye kvaliteter også for eksisterende 
boliger. 
 
Rådmannen anser det imidlertid som uheldig at boligfeltet ligger utenfor gang- og 
sykkelavstand til barne- og ungdomsskoler. Nærmeste barneskole, Rustad skole, 
ligger om lag 5,5 km fra planområdet, en avstand som berettiger til skoleskyss. Ås 
ungdomsskole ligger 5 km fra planområdet. 
 
Alternativ innstilling: 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Kjølstadhøgda, som 
vist på kart datert 19.10.2017, med reguleringsbestemmelser datert 10.11.2017. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 

 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at behandling av planforslaget utsettes frem til Bane NORs 
planinitiativsak for nye jernbanetiltak i området er behandlet. Utsettelsen bør ikke 
vare lenger enn til utgangen av 2018. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


