
 

 

Ås kommune  

  

 

17/01900-5 Side 1 av 3 

   

 

R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i 
Ås - varsel om oppstart av planarbeidet 
 
Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/01900-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
Rådmannens innstilling: 
Det varsles oppstart av R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende 
småhusbebyggelse i Ås, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, i tråd med 
vedlagte annonse og kart. 
 
Ås, 10.05.2019 
 
Nils Erik Pedersen Ellen Grepperud 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur  Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.05.2019 
 
Vedlegg: 
1. Annonse - varsel om oppstart 
2. Varslingskart 
3. Prosjektplan med framdriftsplan 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Vedtaket sendes tilbake til saksbehandler  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I henhold til kommunal planstrategi 2017-2020 for Ås kommune, vedtatt 23.11.2016, 
skal det utarbeides en områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i 
Ås. 
 
I HTM, sak 57/17, 24.08.2017 ble det gjort følgende vedtak: 
Det utarbeides en områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås, 
som erstatter eldre reguleringsplaner for småhusbebyggelse. 
 
Formål med ny plan er å: 
 ivareta eksisterende bokvaliteter i Ås småhusområder 
 tillate noe utvikling der forholdene ligger til rette for det 
 erstatte eldre planer og bestemmelser for småhusbebyggelse 
 få en enhetlig og forutsigbar forvaltning av småhusområder 
 
Områdereguleringsplanen avgrenses til å omfatte eneboliger, eneboliger med 
sekundærleilighet og tomannsboliger. 
 
 

 
Eksempel på et frittliggende småhusområde i Ås 

 
Fakta i saken: 
I planområdet inngår eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet og 
tomannsboliger i 72 eldre reguleringsplaner i Ås kommune. Ny plan vil erstatte disse 
reguleringsplanene med bestemmelser, for eneboliger og tomannsboliger, slik at det 
blir én gjeldende plan med bestemmelser for alle boligeiendommene som inngår i 
planen. 
 
Det vises til kommunens planstrategi og vedtak i HTM 24.08.2017, sak 57/17: 
Det utarbeides en områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås, 
som erstatter eldre reguleringsplaner for småhusbebyggelse. 
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Formålet med planen er å ivareta eksisterende bokvaliteter i småhusområder, og 
samtidig tillate noe utvikling der forholdene ligger til rette for det. Målet er å få til en 
mer enhetlig og forutsigbar behandling av sammenlignbare småhusområder. 
 
Prosjektgruppen, som skal utarbeide områdereguleringsplanen, hadde en orientering 
i HTM 11.04.2019 om oppstart av planarbeidet. I protokollen fra møtet ble det notert 
at: Hovedutvalget diskuterte fremdriftsplanen og fremgangsmåten, og medlemmene 
ønsker at oppstartforslaget (varslingsbrev m.m.) behandles i HTM i forkant av 
oppstart. 
 
Områdereguleringsplanen varsles og behandles i henhold til plan- og bygningsloven, 
jamfør vedlagte forslag til annonse. 
 
Vurdering med begrunnelse: 
Det er mange eldre reguleringsplaner i Ås. I en del eldre planer er hele eller deler av 
bestemmelsene erstattet av kommuneplanens generelle bestemmelser. Det gjør at 
det finnes to sett med bestemmelser for en boligeiendom. Dette er uoversiktlig og 
uheldig for både eiere, tiltakshavere og for kommunens saksbehandlere. Det er i 
tillegg enkelte planer som har betydelig lavere utnyttelsesgrad enn i 
kommuneplanens bestemmelser. Dette kan føre til forskjellsbehandling av 
sammenlignbare boligområder. 
 
Målet er å rette opp skjevhetene, slik at det blir mer like bestemmelser for 
sammenlignbare boligområder. Selv om boligområdene som omfattes av 
områdereguleringsplanen har sine særpreg, anbefaler rådmannen at det lages en 
plan. Planbestemmelsene vil bli utformet på en slik måte at særpreget vil bli ivaretatt i 
forvaltningen av områdene. 
 
Hensikten med å lage en ny plan er å gjøre det enklere for kommunens innbyggere, 
tiltakshavere og kommunens saksbehandlere, samt å sikre en mer enhetlig 
forvaltning av disse boligområdene. 
 
Alternativer: 
Det utarbeides flere områdereguleringsplaner for frittliggende småhusbebyggelse. 
Dette er imidlertid svært arbeidskrevende. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at det varsles oppstart av Områdereguleringsplan for 
frittliggende småhusbebyggelse i Ås, jamfør vedlagte annonse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


