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Ås kommune        Plan nr.: R-304 

 

 

Reguleringsbestemmelser for detaljreguleringsplan av 

Europankvartalet 

 

Bestemmelser datert:        14.09.2018 

 

 
Saksbehandling ifølge plan- og bygningsloven:  

Forhåndsmelding:          24.04.2016 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 1. gang:  

Offentlig ettersyn:  

Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. gang: 

Kommunestyret: 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (mindre endring): 

_______________________________________________________________ 

 
§ 1 AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER 

 

Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jf. plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-5, 

12-6 og 12-7: 

 

Arealformål (PBL § 12-5) 

 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

Kombinert bebyggelse og anlegg – Bolig/forretning/kontor (BKB1 – BKB4) 

Kombinert bebyggelse og anlegg – Næring/kontor (BKB5) 

Annen bebyggelse og anlegg (BA1 – 3) 

Uteoppholdsareal – (BUT) 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

Kjøreveg (o_SKV) 

Fortau (o_SF1 – 3) 

Gang- og sykkelvei (o_SGS) 

Gatetun (o_SGT1 – 3, SGT1 – 4) 

Torg (ST1, ST2) 

 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

Grøntstruktur (o_G) 

Kombinert grønnstrukturformål (o_GKG) 
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§ 2 FELLES BESTEMMELSER 

 

2.1 Overordnet utomhusplan 

Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges utomhusplan i målestokk 1:500 skal beskrive 

utomhusplan for hele planområdet. Utomhusplan skal legge vekt på forholdet mellom foreslått 

bebyggelse og utearealer. Planen skal blant annet vise atkomster, interne veier, gangforbindelser, 

parkering for sykkel og bil, nye og gamle koter, terrenginngrep, sentrale punkthøyder, belegning, 

møblering, belysning, beplantning, forstøtningsmurer, lekearealer, tiltak for håndtering av overvann, 

plassering av avfallsbeholdere og oppstilling for renovasjon og brannbil, samt andre faste 

installasjoner (eksempelvis ladestasjoner). Overordnet utomhusplan kan utarbeides der ulike 

elementer planen redegjør for fremstår temavis i egne kartlag. 

 

2.1.1 Krav om utomhusplan ved trinnvis utvikling 

Ved trinnvis utvikling av planområdet utarbeides utomhusplan for delområdene som bygges ut. Ved 

søknad om rammetillatelse fremlegges utomhusplan i målestokk 1:200 som viser disponering og 

utforming av omsøkt delområde. Utomhusplan for hvert delområde skal vise sammenheng med 

overordnet utomhusplan, og på tilsvarende vis vise atkomster, terrenginngrep m.m. jf. punkt 2.1. 

 

2.2 Rammeplan for vann-, avløp- og overvannshåndtering (VAO) 

Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges rammeplan for vann, avløp og 

overvannshåndtering. VAO-rammeplanen skal redegjøre for løsninger for hele planområdet. Planen 

skal ivareta en helhetlig løsning av vannforsyning, spillvann- og overvannshåndtering, samt sikre 

tilstrekkelig brannvannsuttak. Det skal redegjøres for etablerte pumpehus innenfor planområdet. 

Overvann skal håndteres lokalt på området i tråd med prinsippene beskrevet i den til enhver tid 

gjeldende overvannsnorm for Ås kommune. 

 

2.3 Beregning av blågrønn faktor (BGF) 

Tabellen nedenfor viser hvilke områder som skal beregnes samlet i overvannsberegningene og hvilke 

krav som stilles til de ulike delfeltene innenfor planområdet.  

 

Utbyggingsområder til kombinert bebyggelse og 

anlegg og tilknyttede utearealer 
Kommunale vegarealer og grønnstruktur 

 

Minimumskrav BGF 0,8 Minimumskrav BGF 0,3 

BKB1-5 

BUT 

SGT1-4 

ST1-2 

BA1-3 

o_SGT1-3 

o_SKV 

o_GSV 

o_SF1-3 

o_GKG 

o_G 

 

2.4 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet 

øyeblikkelig stanses og kulturminneavdelingen i Akershus fylkeskommune varsles, jf. lov om 

kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8. 

 

2.5 Støy  

Grenseverdier i tabell 3 i retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016 eller 

senere retningslinjer som erstatter denne, skal ikke overstiges. Dokumentasjon som viser at 

støykrav er oppfylt skal vedlegges rammesøknad.  
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Følgende unntak gjelder: 

 I områder for kombinert bebyggelse kan bygninger med støyfølsomt bruksformål lokaliseres i 
områder med inntil Lden 70dB forutsatt at alle boenheter får minst ett oppholdsrom og ett 

soverom mot en stille side, der fasadestøy er under grensen for gul sone, og at tilfredsstillende 
inneklima kan dokumenteres. 

 Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruk kun har vinduer mot støyutsatt side 
skal ha mekanisk balansert ventilasjon. Soverom på støyutsatt side skal i tillegg ha mulighet for 

forsert ventilasjon. 
 Vinduer mot soleksponert side bør ha utvendig solavskjerming. Behov for kjøling må også 

vurderes.  
 Skjerming av balkonger tillates i enkelte tilfeller, herunder innglassing for å etablere stille side i 

rød støysone, jf. § 3.1.5. I gul støysone skal løsninger med forhøyet tett rekkverk og 
lydabsorberende himling, samt inntrukne balkonger legges til grunn. 

 Støynivå i utendørs oppholdsareal skal ikke overstige Lden 55dB. 

2.6 Miljøoppfølgingsplan   

Det skal utarbeides miljøoppfølgingsplan (MOP) med søknad om igangsettingstillatelse som skal 

godkjennes av Ås kommune. MOP skal beskrive konkret miljøoppfølging i bygge- og anleggsfasen, 

herunder hvem som er ansvarlig for hvert tiltak. Planen utarbeides i samsvar med Norsk Standards 

mal for miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. 

 

2.7 Kartlegging og bevaring av vegetasjon 

Ved søknad om rammetillatelse skal det utarbeides en plan for bevaring av verdifull vegetasjon. 

Vegetasjon som skal bevares, inkludert rotsonen til trær, skal skilles fra anleggsvirksomhet med 

gjerde i anleggsfasen. Verdifulle trær skal kartfestes i utomhusplan, jf. § 2.1 og 2.1.1. 

 

2.8 Nettstasjoner  

Nettstasjoner og energisentraler kan etableres innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg og 

gatetun, og kan oppføres utenfor regulerte byggegrenser. Eventuelle nettstasjoner kommer i tillegg 

til tillatt grad av utnytting. Nettstasjonene skal plasseres med en minsteavstand på 10 meter fra 

nærmeste bygg for varig opphold. For bygg med andre funksjoner gjelder en minsteavstand på 1,5 

meter. Nettstasjoner tillates etablert innenfor bygningskropper i planområdet, i særskilt utformede 

rom på minst 16 m². Nettstasjoner skal etableres i samråd med strømleverandør. 

 

2.9 Etappevis utbygging 

Ved etappevis utbygging forutsettes det at hvert byggetrinn utføres på en slik måte at utbyggingen 

fremstår som helhetlig og sluttført, inkludert utearealer, samt at overgangen mot tilgrensende 

områder skal være landskapsmessig tilpasset og være i henhold til overordnet utomhusplan. 

Vegetasjon på arealer som skal utbygges i neste fase, skal bevares i størst mulig grad. 

 

2.10 Minste uteoppholdsareal (MUA) 

Innenfor planområdet stilles det krav om uteoppholdsareal tilsvarende 15 m2 pr bolig. 

Uteoppholdsarealet skal ikke være brattere enn 1:3 og skal ikke brukes til veiareal eller parkering. 

Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge redegjørelse for uteoppholdsareal for omsøkt 

bebyggelse. Det skal utarbeides felles uteoppholdsregnskap for hvert utbyggingsområde. Indre 

gatetun, uteoppholdsareal (BUT), forhager, takhager og balkongareal kan inkluderes i 

beregningsgrunnlaget. 

 

2.11 Geotekniske undersøkelser 

Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge detaljerte grunnundersøkelser. Dette skal gi 

grunnlag for detaljprosjektering, slik at nødvendig sikring av uteområder, byggegrop, grunn og 

fundamentering for bygging i området ivaretas. 

 

2.12 Atkomster 

Atkomster til byggeområder er markert med atkomstpiler i plankartet. Atkomstpiler er veiledende, og 

kan justeres innenfor en rimelig utstrekning på om lag +/- 15m ved søknad om rammetillatelse. 
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§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG  

 

3.1 Kombinert bebyggelse og anlegg (BKB1-5) 

Innenfor feltene tillates oppført blokkbebyggelse med tilhørende anlegg. Bebyggelsen skal etableres 

med kombinerte arealformål av bolig, forretning, kontor, bevertning samt hotell- eller 

kulturvirksomhet. Det tillates etablert rene næringsbygg innenfor feltene.  

 

Bebyggelsen skal tilrettelegges for næring-, forretning, service- eller bevertningsvirksomhet i 

anleggets første etasje, og skal legge til rette for bruk av aktive fasader med publikumsrettet 

virksomhet mot tilgrensende uterom.  

 

For feltene BKB2-4 skal det etableres næringsvirksomhet i form av kontorvirksomhet eller 

handelsvirksomhet i bebyggelsens annen etasje. Det kan tillates å etablere lokaler med dobbel høyde 

der det er hensiktsmessig.  

 

For byggeområde BKB5 tillates også etablert ikke-støyende produksjonsvirksomhet. 

 

Arealbruk i de enkelte byggeområdene for kombinert bebyggelse og anlegg er redegjort for i 

nedenstående tabell. 

 

Betegnelse Arealformål Brutto areal Næringsandel (min.) Boligandel (max.) 

BRA (m²) BRA (m²) BRA (m²) 

BKB1 Bolig/forretning/kontor/bevertning 7300 560 6740 

BKB2 Bolig/forretning/kontor/bevertning 6350 2700 3650 

BKB3 Bolig/forretning/kontor/bevertning/kultur 6350 3750 2600 

BKB4 Bolig/forretning/kontor/bevertning 4900 1600 3300 

BKB5 Næring/kontor/forretning/bevertning/hotell 8100 8100 0 

Sum  33000 16710 16290 

 

3.1.1 Grad av utnytting  

Grad av utnytting som tillates er angitt i plankartet med maksimum bruksareal = m² BRA for de 

ulike feltene. Areal beliggende under terreng (eksempelvis parkering, boder og tekniske rom) skal 

ikke beregnes i BRA. Balkonger på inntil 10m² medregnes ikke i BRA. 

 

3.1.2 Byggehøyder 

Plankartet viser maks kotehøyder for bebyggelsen.  

 

Det tillates etablert takoppbygg for mindre tekniske installasjoner, heis og tilgang til takterrasse. 

Mindre tekniske installasjoner tillates etablert inntil 1,5 meter over maksimal tillatt kotehøyde. For 

installasjoner som heis og tilgang til takterrasse tillates takoppbygg inntil 4 meter over maksimalt 

tillatt kotehøyde.  

 

Takoppbygg skal dekke maksimum 20 % av takflaten og trekkes minimum 5 meter inn fra gesims. 

Vind- og støyskjerming for takterrasser tillates etablert inntil 3 meter fra gesims, jf. § 3.1.5. 

 

Takoppbygg skal utformes som en del av bygningens samlede arkitektoniske utforming. Kun strengt 

nødvendige takoppbygg tillates.  

 

3.1.3 Byggelinjer og byggegrenser 

Det er fastsatt byggelinjer for byggeområdene BA1-3 i flukt med formålsgrensene. I byggeområdene 

BKB1-5 er det fastsatt byggelinje for strekninger i flukt med byggelinjer for BA1-3. 

 

Byggegrenser er vist i plankartet innenfor byggeområdene. Øvrige byggegrenser går i flukt med 

formålsgrensen der det ikke er fastsatt byggelinjer. 

 

For felt BKB4 tillates balkonger med dybde inn til 2 meter utkraget utover formålsgrensen. Minste 

høyde over torg skal være 5 meter til utkraget balkong. 
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3.1.4 Arkitektonisk kvalitet  

All ny bebyggelse og uteanlegg innenfor planområdet skal utformes helhetlig med sammenheng i 

materialbruk, fargebruk og fasadeutrykk. Det skal legges vekt på variert vegetasjonsbruk for å 

differensiere ulike områder innenfor planområdet. Det skal tas i bruk miljøvennlige materialer av god 

og varig kvalitet. Det skal tilstrebes variasjon i fasadeutrykket for hvert bygg i planområdet. 

 

3.1.5 Balkonger og takterrasser 

Det tillates etablert balkonger og takterrasser for bebyggelsen i området. For etablering av balkonger 

er det angitt ulike bestemmelser for de ulike byggeområdene.  

 

For bebyggelse i felt BKBK1 tillates balkonger etablert som inntrukne balkonger inntil 2 meter dype 

og tillates fullt innglasset for alle byggets fasader. Innglassingene skal ha åpningsbare felt og 

ventilasjonsmulighet selv når åpningsbare felt er lukket. Innglassede balkonger skal utformes som 

del av byggets arkitektoniske utrykk. 

 

For bebyggelse i felt BKBK2 tillates balkonger etablert som inntrukne balkonger eller altaner inntil 2 

meter dype for alle fasader fra og med byggets tredje etasje. 

 

For bebyggelse i felt BKBK3 tillates takterrasser etablert på takflater ved inntrukne etasjer for alle 

byggets fasader. 

 

For bebyggelse i felt BKBK4 tillates balkonger etablert langs hele byggets vestvendte fasade fra og 

med byggets tredje etasje. 50 % av balkongene tillates etablert utkragende inntil 2 meter dype, og 

50 % av balkongene tillates etablert som inntrukne balkonger inntil 2 meter dype. 

 

Det tillates etablert takterrasser for all bebyggelse i planområdet. Takterrasser skal utformes som del 

av bygningenes arkitektoniske utrykk. Tiltak knyttet til takterrasser som støy eller vindskjerming 

tillates etablert inntil 3 meter fra gesims, jf. § 3.1.2. 

 

3.2 Uteoppholdsareal (BUT) 

Området skal være felles for BKB1-4. Området skal etableres med plen og beplantes med 

naturpreget vegetasjon som forekommer naturlig i området.  

 

3.3 Lekearealer 

Det skal etableres minst to nærlekeplasser på minimum 50 kvm innenfor planområdet. 

Nærlekeplasser kan etableres innenfor areal regulert til uteoppholdsareal (BUT), eller torg ST1 eller 

ST2. Lekearealer skal vises i utomhusplan. Lekeapparater og tilsvarende skal utføres med god og 

varig materialkvalitet. 

 

3.4 Portico (BA1-3) 

Innenfor byggeområdene BA1, BA2 og BA3 skal det etableres et sammenhengende bygningselement 

kjent som en «Portico». Elementet skal oppføres med flatt tak, og gesimshøyde skal samsvare med 

kotehøyde +101 for alle byggeområdene. Bredder er angitt i plankartet. 

 

Bygningselementet skal fremstå som en åpen struktur og være permeabel for fotgjengere, syklister 

og utrykningskjøretøy. Fri bredde mellom bærekonstruksjon skal være minst 5 meter. 

 

Innenfor byggeområdet tillates etablert sykkelparkering, møblering, beplantning og belysning. Det 

kan tillates at deler av Portico utformes som del av ekstern solavskjerming for tilgrensende 

bebyggelse der det er hensiktsmessig. 

 

For BA1 skal Portico utformes som del av støyskjermingen fra nord på bakkenivå for 

uteoppholdsareal. Støyskjerming skal etableres til å fungere som sluse som tillater fri passasje der 

det er hensiktsmessig. 
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§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

 

4.1 Kjøreveg (o_SKV)  

o_SKV er regulert til offentlig veg.  

 

4.2 Gang- og sykkelvei (o_SGS) 

o_SGS er regulert til offentlig gang- og sykkelvei og skal opparbeides med de bredder som vist på 

plankartet. 

 

4.3 Fortau (o_SF1-3) 

o_SF1-3 er regulert til offentlig fortau og skal opparbeides med de bredder som vist på plankartet. 

 

4.4 Gangforbindelser   

Det skal etableres allment tilgjengelige gangforbindelser på tvers og gjennom planområdet. 

Gangforbindelsene skal vises på utomhusplan ved søknad om rammetillatelse. Dette gjelder fra SGT1 

over SGT2 til torg ST1, og fra SGT4 til SGT3 over torg ST1. Gangforbindelser skal være minst 3 m 

brede og ha hensiktsmessig dekke. Utomhusplan skal vise terrenginngrep, helning på 

gangforbindelser og markere punkthøyder, jf. § 2.1 og 2.1.1. 

 

4.5 Gatetun (o_SGT1) 

o_SGT1 skal opparbeides som gatetun og være offentlig. Gatetunet skal sikre areal til vesentlige 

ferdselsforbindelser til jernbaneundergangen i syd, samt knytte fortau o_SF2 til Rådhusplassen, for 

fotgjengere og syklister. I gatetunet skal det opparbeides felles møteplasser tilrettelagt med egnet 

møblering, beplantning og belysning. Innenfor gatetunet tillates etablert oppholdsområder og 

sykkelparkeringsplasser. Bruk av deler av arealet til servering eller i handelsøyemed kan tillates. 

 

4.6 Gatetun (o_SGT2) 

o_SGT2 skal opparbeides som gatetun og være offentlig. Innenfor gatetunet skal det være minimum 

5 meter bredt kjørbart dekke slik at atkomst for beboere i området, varelevering, utryknings- og 

renovasjonskjøretøy ivaretas. 

 

4.7 Gatetun (o_SGT3) 

o_SGT3 skal opparbeides som gatetun og skal være offentlig. I gatetunet skal det etableres 

stedsegnet vegetasjon og trær. Innenfor arealet tillates etablert sykkelparkeringsplasser. 

 

4.8 Gatetun (SGT1) 

SGT1 skal opparbeides som gatetun og området skal være felles for BKB1 og BKB2. Gatetunet skal 

være allment tilgjengelig. Innenfor gatetunet skal det etableres minimum 3 meter bred gang- og 

sykkelforbindelse som knytter seg på hensiktsmessig måte til tilgrensende sykkel- og 

fotgjengerarealer. 

 

Gatetunet skal etableres på nivå med høydekote +97. Terrenget tillates bearbeidet for å oppnå 

hensiktsmessige stigningsforhold til tilgrensende arealer. Det kan opparbeides felles møteplasser 

tilrettelagt med egnet beplantning, møblering og belysning. 

 

4.9 Gatetun (SGT2) 

SGT2 skal opparbeides som gatetun med gang- og sykkelforbindelser herunder trapp, og skal være 

felles for BKB1 og BKB2. Trappen skal være minst 10 meter bred, være allment tilgjengelig og 

utformes i tråd med universell utforming med tverrgående ramper.  

 

Trapp skal opparbeides fra høydekote +98,2 til høydekote +94,5. Arealet kan beplantes og fremstå 

med et grønt preg og skal inngå i sammenheng med tilgrensende areal i nord (SGT1) og i syd (ST1). 

Trappen skal fremstå som en felles møteplass tilrettelagt med egnet beplantning og belysning, og 

skal utformes slik at det gis mulighet for opphold. 
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4.10 Gatetun (SGT3) 

SGT3 skal opparbeides som gatetun og området skal være felles for BKB4 og BKB5. Gatetunet skal 

være allment tilgjengelig. Gatetunet kan opparbeides med felles møteplasser tilrettelagt med egnet 

beplantning, møblering og belysning. Innenfor gatetunet tillates etablert oppholdsområder, lekeareal 

og sykkelparkeringsplasser. 

  

Gatetunet skal etableres på nivå med høydekote +94,5. Terrenget tillates bearbeidet på 

hensiktsmessig måte mot tilgrensende gatetun.  

  

4.11 Gatetun (SGT4) 

SGT4 skal opparbeides som gatetun og området skal være felles for BKB3. Gatetunet skal være 

allment tilgjengelig. Innenfor gatetunet skal det etableres minimum 3 meter bred gang- og 

sykkelforbindelse som knytter seg på hensiktsmessig måte til tilgrensende sykkel- og 

fotgjengerarealer.  

 

Gatetunet skal etableres på nivå med høydekote +94,5. Terrenget tillates bearbeidet for å oppnå 

hensiktsmessige stigningsforhold til tilgrensende arealer. Det kan opparbeides felles møteplasser 

tilrettelagt med egnet beplantning, møblering og belysning. 

 

4.12 Torg (ST1-2) 

ST1 og ST2 skal opparbeides som torg og områdene skal være felles for BKB1-5. Områdene skal 

opparbeides med felles møteplasser tilrettelagt med egnet beplantning, møblering og belysning. 

Innenfor områdene tillates det etablert oppholdsområder, lekeareal og sykkelparkeringsplasser. Bruk 

av deler av områdene til servering eller i handelsøyemed kan tillates. 

  

ST1 skal etableres på nivå med høydekote +94,5. Terrenget tillates bearbeidet på hensiktsmessig 

måte mot tilgrensende gatetun.  

 

ST2 skal etableres på nivå med høydekote +94. Terrenget tillates bearbeidet på hensiktsmessig 

måte mot tilgrensende gatetun. 

 

4.13 PARKERING 

Det skal anlegges underjordisk parkeringsanlegg på minst ett etasjenivå under bakkenivå. Anlegget 

tillates etablert innenfor området avgrenset av byggeområdene BA1-3.   

 

Parkeringsanlegg skal etableres som felles areal til parkering for feltene BKB1-5, og skal etableres 

som et sammenhengende anlegg. Parkeringskjeller skal etableres i takt med etappevis utbygging av 

området med et antall parkeringsplasser som tilsvarer dekning beskrevet i egen tabell. 

 

 

 

 

 

 

 

Minst 25 % av plasser til sykkel i planområdet skal være overdekket. Sykkelparkeringsplasser kan 

etableres i parkeringskjeller. 

 

Parkeringsanlegg skal etableres med tilstrekkelig dybde for å sikre minst 1 meters jordsmonn over 

uterom og fellesarealer i planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

Formål Bil (maksimum) Sykkel (minimum) 

1-roms leilighet 0,2 1 

2-roms leilighet 0,4 2 

3-roms leilighet og større 0,6 2 

Handel og tjenesteyting (pr. 100 kvm BRA) 0,7 2 

Kontor og produksjonsvirksomhet (pr. 100 kvm BRA) 0,7 2 
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§ 5 GRØNNSTRUKTUR 

 

5.1 Grønnstruktur (o_G) 

Grønnstrukturen skal fungere som vegetasjonsskjerm mellom bebyggelsen og Fylkesvei 152. 

Eksisterende trær og annen verdifull vegetasjon skal bevares og supplerende nyplanting skal bestå 

av stedsegnet vegetasjon. Det kan etableres forsenkninger i terrenget for håndtering av overvann.  

 

5.2 Kombinert grønnstrukturformål (o_GKG) 

Grønnstruktur langs undergangen skal opparbeides med beplantning og bred trapp fra kote +91 til 

kote +94. Eksisterende trær og annen verdifull vegetasjon skal bevares og supplerende nyplanting 

skal bestå av stedsegnet vegetasjon. Trappen skal ha bredde på minst 10 m og utformes slik at den 

gir mulighet for opphold. Deler av trappen kan utføres med permeabelt dekke. Det kan etableres 

forsenkninger i terrenget for håndtering av overvann. 

 

 

§ 6 RENOVASJON 

 

Avfallspunkter for avfall skal samles i felles anlegg for et eller flere felt og skal fortrinnsvis etableres 

som del av bygningskroppen i særskilte rom. Avfallspunktene skal være lett tilgjengelig for 

renovasjonsoperatøren. Endelig løsning skal godkjennes av ansvarlig renholdsoperatør i forbindelse 

med søknad om rammetillatelse.  

 

 

§ 7 REKKEFØLGEKRAV 

 

7.1 Lekearealer 

Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor BKB1 og BKB2 skal minst ett lekeareal, 

jf. § 3.3, innenfor felt ST1 eller BUT være opparbeidet. Før det gis midlertidig brukstillatelse for 

bebyggelse innenfor BKB3 og BKB4 skal minst ett lekeareal, jf. § 3.3, innenfor felt ST1 eller ST2 

være opparbeidet. 

 

7.2 Gatetun (o_SGT1) 

Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor BKB1-5 skal o_SGT1 være sikret 

opparbeidet, jf. § 4.5. 

 

7.3 Kombinerte grønnstrukturformål (o_GKG) 

Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor BKB1-5 skal o_GKG være sikret 

opparbeidet, jf. § 5.2. 

 

7.4 Portico (BA1, BA2, BA3)  

Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelsen innenfor BKB1-5 skal BA1, BA2 og BA3 være sikret 

opparbeidet, jf. § 3.4. 

 

7.5 Torg (ST1) 

Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelsen innenfor BKB1-5 skal ST1 være sikret opparbeidet, 

jf. § 4.12. 

 

7.6 Torg (ST2) 

Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelsen innenfor BKB1-5 skal ST2 være sikret 

opparbeidet, jf. § 4.12. 

 

7.7 Uteoppholdsareal (BUT) 

Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelsen innenfor BKB1 og BKB2 skal BUT være 

opparbeidet, jf. § 3.2. 
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7.8 Gatetun (SGT1) 

Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor BKB1 og BKB2 skal SGT1 være 

opparbeidet, jf. § 4.8. 

 

7.9 Gatetun (SGT2) 

Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor BKB1 og BKB2 skal SGT2 være sikret 

opparbeidet, jf. § 4.9. 

 

7.10 Gatetun (SGT3) 

Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor BKB4 og BKB5 skal SGT3 være 

opparbeidet, jf. § 4.10. 

 

7.11 Gatetun (SGT4) 

Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelsen innenfor BKB3 skal SGT4 være opparbeidet, jf. 

§ 4.11. 

 

7.12 Gang/sykkelveg (o_SGS) 

Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelsen innenfor BKB1-3 skal o_SGS være sikret 

opparbeidet, jf. § 4.2. 

 

7.13 Fortau (o_SF1) 

Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelsen innenfor BKB1-3 skal o_SF1 være sikret 

opparbeidet, jf. § 4.3. 

 

7.14 Fortau (o_SF2) 

Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelsen innenfor BKB3-5 skal o_SF2 være sikret 

opparbeidet, jf. § 4.3. 

 

7.15 Gatetun (o_SGT2) 

Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor BKB1-3 skal o_SGT2 være sikret 

opparbeidet, jf. § 4.6. 

 

7.16 Gatetun (o_SGT3) 

Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor BKB4 skal o_SGT3 være sikret 

opparbeidet, jf. § 4.7. 

 

7.17 Grønnstruktur (o_G) 

Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelsen innenfor BKB1 og BKB5 skal o_G være 

opparbeidet, jf. § 5.1. 

 

7.18 Kryss Brekkeveien/Fylkesvei 152 

Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor BKB1-5 skal ny kryssløsning for 

Brekkeveien/Fylkesvei 152 og Brekkeveien frem til nytt kryss være sikret opparbeidet. 

 

7.19 Rådhusplassen 

Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor BKB1-5 skal ny utforming av 

Rådhusplassen mellom Raveien og parkeringshuset være sikret opparbeidet. 

 

7.20 Rådhusparken 

Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor BKBK1-5 skal ny utforming av 

Rådhusparken mellom Ås rådhus og Åsgård skole være sikret opparbeidet. 

 


