
 

 

Ås kommune  

  

 

17/01362-21 Side 1 av 8 

   

 

R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan 

 
Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/01362-21 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
Rådmannens 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 Sørbråtan (alternativ 
1), som vist på kart datert 19.03.2018, med reguleringsbestemmelser datert 
14.05.2018. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Ås, 03.08.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:     12.10.2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 31.05.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang: 23.08.2018 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 3. gang 
Kommunestyret 
 
:Vedlegg: 
1.1 Reguleringskart, datert 19.03.2018 (alternativ 1) 
1.2. Reguleringsbestemmelser, datert 14.05.2018 (alternativ 1) 
1.3. Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse, datert 14.05.2018 (alternativ 1) 
1.4. Illustrasjonsplan, datert 09.05.2018 (alternativ 1) 
2.1 Reguleringskart, datert 30.06.2018 (alternativ 2) 
2.2 Reguleringsbestemmelser, datert 30.06.2018 (alternativ 2) 
2.3 Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse, datert 30.06.2018 (alternativ 2) 
2.4 Illustrasjonsplan, datert 30.06.2018 (alternativ 2) 
3. Saksprotokoll med innstilling fra HTM, datert 06.06.2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Adressater i følge liste  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I gjeldende kommuneplans arealdel, vedtatt 03.02.2016, er arealet avsatt til 
boligformål (områdenavn B8 i kommuneplanen for Ås). I boligprogrammet er det 
foreslått 6 nye eneboliger. 
 
Formålet med planen er å tilrettelegge for bygging av nye eneboliger. I opprinnelig 
forslag (alternativ 1) er det foreslått 8 eneboliger totalt, mens i revidert forslag 
(alternativ 2) er det foreslått 10 eneboliger og en tomannsbolig, jfr. vedtak i HTM 
nevnt nedenfor. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Stagrum arkitekter, på vegne av tiltakshaver Johan 
Bjørneby. 
 
Planforslaget ble lagt fram for 1. gangs behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 
(HTM) 31.05.2018, og utvalget innstilte på følgende, jfr. vedlegg 3: 
1. Saken utsettes. HTM henstiller tiltakshaver til å øke utnyttelsen av tomten til 

36 %. 
2. HTM oppfordrer tiltakshaver til å inkludere tomten for husmannsplassen i 

planarbeidet slik at området kan få en helhetlig utvikling. 
 
I tillegg til revidert planforslag (alternativ 2), legges det opprinnelig planforslaget 
(alternativ 1) ved. Rådmannen anbefaler alternativ 1. Tomten for husmannsplassen 
er inkludert i begge alternativene. 
 

 
Utsnitt fra gjeldende kommuneplan – vedtatt 03.02.2016 – planens avgrensning samsvarer med det 

gule området (B8) 

 
Fakta i saken: 
Planområdet på ca. 6880 m2 er lokalisert rett sør for eksisterende boligområde på 
Dysterbråten. Planområdet, som er en del av gnr 55 bnr 1, tilhører Dyster gård. 
Området er disponert til boligformål i kommuneplanens arealdel og er uregulert. 
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Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet 12.10.2017 og det redegjøres for planenes 
innhold i vedlagte planbeskrivelser (henholdsvis vedlegg 1.3 og vedlegg 2.3). 
 
Det er blitt gjennomført arkeologiske registreringer våren 2018, men det ble ikke gjort 
noen funn. 
 
På vestre del av planområdet er det en husmannsplass, Sørbråtan fra før 1850 som 
ble brukt til husmannsplass fram til 1915. Deretter ble den brukt til arbeiderbolig fram 
til 1963. De senere årene har den blitt utleid til studenter. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av 8 eneboliger 
(alternativ 1) eventuelt 10 eneboliger og en tomannsbolig (alternativ 2), med atkomst 
fra Dysterveien. 
 

 
Ortofoto av planområdet 

 
ROS-analyse 
Risiko- og sårbarhetsanalysen (side 19-25 i alternativ 1 og side 24-30 alternativ i 2 i 
planbeskrivelsen) viser at det er 4 hendelser der risiko er til stede: 

- Brannsikkerhet – ivaretas i prosjektering/byggesak 
- Sammenrasing av bygninger – ivaretas i prosjektering/byggesak 
- Støy, trafikk – det kan oppstå sjenerende støy ved pløying (høst og vår) og 

ved innhøsting (høst) 
- Radon – ikke kartlagt, det avklares/ivaretas i byggesak 

 
I tillegg er virkningene av planforslaget på en rekke andre temaer vurdert. Se side 
26-30 i alternativ 1 og side 31-35 i alternativ 2 i planbeskrivelsen. 
 
Sammendrag av forhåndsuttalelser: 
Det vises til planbeskrivelsen, side 31-34 i alternativ 1 og side 36-39 i alternativ 2, der 
innkomne bemerkninger er oppsummert og kommentert. 
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Følgende offentlige og private berørte parter har kommet med bemerkninger: 
 
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus (31.10.2017) anbefaler at kommunen avventer 

med å gå videre med planforslaget til mer sentrale boligområder er ferdig 
utbygget. Planområdet omfatter områder med dyrkbar jord. I tråd med nasjonale 
og regionale prinsipper for bolig-, areal- og transportplanlegging og nasjonal 
jordvernstrategi bør andre områder bygges ut først. Dersom kommunen velger å 
gå videre med en regulering, forutsetter fylkesmannen at det tas nødvendige grep 
for å bevare matjordressursene til bruk i framtidig matproduksjon. 

 
- Akershus fylkeskommune (14.11.2017) viser til at Ås er utpekt som regional by i 

den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, og at den 
foreslåtte utbyggingen må vurderes opp mot øvrig utbygging i kommunen. 
Innenfor planområdet ligger et SEFRAK-registrert bygg. Dette er Sørbråtan, som 
sannsynligvis har vært husmannsplass under Dyster gård. Bygningen ble 
antageligvis oppført en gang på begynnelsen av 1800-tallet og har høy alder. I 
forbindelse med planarbeidet bør kulturminneverdiene beskrives og det bør 
vurderes å markere Sørbråtan med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. 

 
Planområdet ligger i et gammelt kulturlandskap, med spor etter forhistorisk 
bosetting og graver i nærområdet. Topografi og beliggenhet tilsier at det er stort 
potensiale for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner, og 
fylkesrådmannen krever derfor arkeologisk registrering av planområdet, jfr. 
kulturminnelovens § 9. Det gjøres oppmerksom på at hvis registreringen ikke er 
gjennomført før planen legges ut til offentlig ettersyn, kan det medføre behov for 
forlenget føringsfrist. 

 
- Hafslund Nett AS (30.10.2017) har ikke el-anlegg i området som omfattes av 

planen. For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av 
arealer til å etablere en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen, eventuelt at 
det inntas bestemmelse(r) om det. 

 
- Follo Ren IKS (19.10.2017) anbefaler nedgravde avfallsbrønner for alle 

utbygginger fra 12 boenheter og oppover. 
 
- Follo Brannvesen IKS (20.11.2017) gjør oppmerksom på at ansvarlig 

prosjekterende må innhente informasjon fra brannmyndigheten om 
dimensjoneringskriterier for atkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets 
biler i forbindelse med prosjekteringen. Minste veibredde, maksimal stigning, 
minstefri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk er blant kriteriene det skal 
innhentes informasjon om. 

 
- Dysterbråtan sameie (05.11.2017) er primært bekymret for Eldorveien, som var 

vist som en del av planområdet ved oppstart, blant annet som atkomstvei til de 
planlagte boligene. 

 
- Line Stene og Bjørn Einar Skoglund (23.10.2017) ber om at det utarbeides sol-

/skygge simulering/utredning, og at maksimal møne- og gesimshøyde begrenses 
for å minske ulempene for naboene. Videre at maksimal kotehøyde settes i 
forhold til eksisterende terreng, slik at nyere boliger blir liggende lavere i 
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terrenget, enn eksisterende boliger, som skrår mot sør-vest. Utnyttelsesgraden 
bør ikke bli høyere enn for eksisterende boliger inntil. Det bør videre vurderes en 
buffersone/grøntbelte mot eksisterende boligfelt. De foreslår også tiltak for 
Eldorveien, som var vist som en del av planområdet ved oppstart, blant annet 
som atkomstvei til de planlagte boligene. Til slutt viser de til 
kommuneplanarbeidet hvor det var omtalt en snarvei via Dyster gård for gående 
og syklende. De håper at sistnevnte følges opp i planarbeidet, som også vil 
gagne eksisterende beboere i området. 

 
Oppsummering: Naboene er bekymret for bruk av Eldorveien som atkomstvei til 
planområdet. Det forslaget er ikke lenger aktuelt og det er foreslått privat atkomst fra 
Dysterbråtan (som allerede er regulert). Videre er det en viss bekymring for at ny 
bebyggelse vil skygge for og «stå i veien» for eksisterende bebyggelse. I alternativ 1 
er maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) 26 %, for øvrig det samme som for boligene i 
nord, mens i alternativ 2 er BYA på 33 % i felt B1 og 36 % i felt B2 og B3. 
 
Planområdet består av noe fjell i dagen og er mindre egnet til dyrking, jfr. lokal 
kunnskap. Under Dyster gård er det til sammen fem husmannsplasser, og utførende 
arkitekt har derfor ikke vurdert at Sørbråtan skal reguleres med hensynssone for 
bevaring. Det er imidlertid tatt inn en bestemmelse om at hvis/når den skal rives, skal 
det lages en rapport med beskrivelse, tegninger og fotografier av bygget. Det er 
avsatt areal til nettstasjon og renovasjon. Bemerkningene fra private og offentlige 
myndigheter er blitt imøtekommet og er blitt innarbeidet i plan, bestemmelser og 
planbeskrivelse. 
 
Det er ikke stilt krav om konsekvensvurdering for denne reguleringsplanen. 
Virkningene av planforslaget er kun beskrevet i planbeskrivelsen. Formålet er i 
henhold til gjeldende kommuneplan. 
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Forslag til detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 1) 

 

 
Forslag til detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 2) 

 
Vurdering med begrunnelse: 
 
Planprosess 
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Opprinnelig forslag til detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 1) er i henhold til 
gjeldende kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.2016. Berørte offentlige og private 
parter har til varsel om oppstart gitt bemerkninger. Ås kommune har hatt tett dialog 
med forslagsstiller/arkitekt og det har vært avholdt flere møter og gitt 
tilbakemeldinger per e-post. Opprinnelig reguleringsplanforslag ble vurdert som godt 
gjennomarbeidet og et godt grunnlag for videre behandling av planområdet. 
Planforslaget ble lagt fram til behandling i HTM 31.05.2018. HTM innstilte på å 
utsette saken og henstilte tiltakshaver om å øke utnyttelsen av boligformålet fra 26 % 
til 36 % BYA. 
 
Rådmannen stiller seg skeptisk til alternativ 2, der det er foreslått ytterligere fire 
boliger med økt utnyttelsesgrad til henholdsvis 33 % på felt B1og 36 % på felt B2 og 
B3. På felt B1 er det tenkt to større eneboliger, på felt B2 og B3 er det tenkt åtte små 
eneboliger og en tomannsbolig. Alternativet er ikke i tråd med gjeldende 
boligprogram hvor det er satt av seks eneboliger. Alternativ 2 legger opp til for høy 
utnyttelsesgrad, som ikke harmonerer med omgivelsene rundt. Alle boligene i feltet 
rett nord, i reguleringsplan for Dysterbråten har BYA på 26 %, inkludert for 
rekkehusene/tomannsboligene. 
 
Planområdet er i utkant av dagens Ås sentrum, og rådmannen mener det gir 
uheldige signaler til andre utbyggere, dvs at det kan skape presedens. Det er kun 
tenkt 1,5-2 meters mellomrom mellom boligene. Det vil gi dårlige lys og solforhold, 
både for de som skal bo i de nye boligene og ikke minst for de som bor i 
eksisterende boliger nord for planområdet. Utearealene i tilknytning til boligene blir 
også svært små. Rådmannen mener at dette alternativet gir dårligere bokvaliteter 
enn i alternativ 1. 
 
Arealformål og bebyggelse 
Planforslaget legger til rette for 8 eneboliger i alternativ 1 og 10 eneboliger og en 
tomannsbolig i alternativ 2. Alle tomtene er ubebygde med unntak av vestligste tomt, 
som er bebygd med en husmannsplass, derav navnet Sørbråtan. Per dags dato er 
det ingen konkrete planer for ny bebyggelse på denne tomten, men planforslagene 
åpner for at det kan etableres en ny bolig der i framtiden. Hva som skal bevares og 
hva som ikke skal bevares er bestandig en vanskelig avveining. I tillegg til denne 
husmannsplassen er det fire andre husmannsplasser under Dyster gård, og 
rådmannen har derfor kommet fram til at denne kan erstattes på sikt med en ny bolig. 
 
Landskap/grønnstruktur 
Landskapet skrår sør-vestover med god utsikt. Planområdet ligger inntil dyrket areal 
som er i drift. Eldorveien er, i tillegg til å fungere som skolevei, også mye benyttet til 
turvei og som innfallsport til fine rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet, blant 
annet til speiderhytta Trampen. I nærområdet ligger det til rette for aktivitet, både 
sommer og vinter. På snørike vintrer er det blant annet oppkjørte skispor på jordene, 
der den nevnte speiderhytta ofte er et turmål. 
 
Barn og unges interesser 
Området ligger inntil etablerte boligområder og har svært god tilgang til 
friområder/lekeplasser. Det er gangavstand til både skole/SFO og til nærmeste 
barnehage. Skoleveien vurderes som trygg. Ny Rustad skole vil etter planen være 
innflyttingsklar til høsten 2019. 
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Trafikkforhold  
Det blir atkomst til og fra planområdet fra Liaveien, via Dysterbråtan. Økningen 
vurderes som minimal/moderat for begge alternativene. 
 
Biologisk mangfold 
Det er ikke registrert spesielle arter, eller naturtyper i dette området, som tilsier 
spesielle tiltak. 
 
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 Sørbråtan (alternativ 
2), som vist på kart datert 30.06.2018, med reguleringsbestemmelser datert 
30.06.2018 (alternativ 2). 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Konklusjon: 
Alternativ 1 vurderes som et godt gjennomarbeidet planforslag. Det hensynstar og 
tilpasser seg eksisterende boligbebyggelse, samt gir gode bokvaliteter, både for nye 
og eksisterende beboere som bor inntil det nye planområdet. Rådmannen foreslår at 
planforslaget (alternativ 1) legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


