
Til:  

Berørte grunneiere, naboer, private og offentlige instanser 

 

Varsel om oppstart av planarbeid – Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås 

kommune  

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med en 

områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås kommune. 

Bakgrunnen for planarbeidet 

Formålet med områdereguleringen er å ivareta eksisterende bokvaliteter i småhusområder, og 

samtidig tillate noe utvikling der forholdene ligger til rette for det. Målet med planen er å få til en 

mer enhetlig og forutsigbar behandling av sammenlignbare småhusområder. 

Planen vil erstatte eldre reguleringsplaner og bestemmelser for eneboliger og tomannsboliger slik at 

det blir én gjeldende plan per boligeiendom. 

Avgrensning (kart) 

Med frittliggende småhusbebyggelse menes i denne planen eneboliger, eneboliger med 

sekundærleilighet og tomannsboliger i arealer allerede regulert til boligformål i eldre planer. Det vil si 

at annen type boligbebyggelse ikke inngår i planen, samt annet arealformål som for eksempel veier 

og grønnstruktur. Enkelte uregulerte og bebygde småhusområder, som i kommuneplanens arealdel 

er avsatt til boligformål, tas også med i planarbeidet. 

Vedlagte kart viser småhusområder som er foreslått tatt med i områdereguleringen. For detaljert 

kart, trykk på denne linken: (link kommer senere)  

Behov for konsekvensutredning 

Områdereguleringen er i tråd med overordnede planer. Den er vurdert til ikke å ha vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, og utløser ikke krav om konsekvensutredning. 

Spørsmål og informasjon 

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til: 

Enhet for plan, miljø og næring  

 Ås kommune 

PB. 195, 1431 Ås 

post@as.kommune.no  

Telefon: 64 96 20 00 

Innspill – Frist XX.XX.2019  

Innspill, merknader, synspunkter eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for 

planarbeidet kan sendes elektronisk her: 

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=0214&languageCode=nb 

Eller til adressen under: 

mailto:post@as.kommune.no
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=0214&languageCode=nb


Enhet for plan, miljø og næring  

Ås kommune 

PB. 195, 1431 Ås 

post@as.kommune.no Epost merkes med Småhusplanen, saksnr.: 17/01900 i emnefeltet  

 

Med vennlig hilsen,  

Ås kommune 

 

Vedlegg 

 Varslingskart 

mailto:post@as.kommune.no

