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Ås kommune 

Enhet for plan, miljø og næring 

Skoleveien 1 

1430 Ås 

Att.: saksbehandler Mari Olimstad 

 

 

 

 

 

 

KOMPLETT INNSENDELSE AV R-301 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRENSEVEIEN / MYRFARET 

SAKS. NR. 17/01589 

 

Vedlagt ligger komplett innsendelse av justert detaljreguleringsplan for Grenseveien / Myrfaret. Vi ber om 

at planen fremmes til politisk behandling med vedtak om offentlig ettersyn. I etterkant av behandlingen i 

Hovedutvalg for teknikk og miljø den 11.04.2019 (sak nr. 20/19) har vi i dialog med enhet for plan, miljø og 

næring gjennomført justering av planforslaget i tråd med hovedutvalgets vedtak. Dette omfatter i 

hovedsak: 

1) Grøntområder tas inn i reguleringskartet. 

2) Høyder legges til grunn med maksimalt 4 etasjer.  

 

Ytterligere endringer i planforslaget er mindre vesentlige og beskrevet i detalj i avsnittet under, 

sammenstilling av endringer. 

 

Innsendelsen omfatter følgende dokumenter: 

• Revidert plankart (samt SOSI-fil og SOSI-kontroll) 

• Reviderte planbestemmelser 

• Planbeskrivelse 

• ROS-analyse 

• LARK-presentasjon 

• ARK-presentasjon 

• Alle konsulentrapporter 

 

Sammenstilling av endringer 

Justeringer i plankart 

• I formål BKB er forretning tatt ut, i formål B5 er forretning tatt ut. 

• Sammenhengende grøntområde er sikret i plankartet (f_GKG1 og f_GKG2)  

• Maksimalt tillatte kotehøyde er justert i plankartet og tilsvarer maksimalt 4 etasjer 

• Justering av søndre torg (ST1 / ST2) for tilpasninger til bebyggelse på B2 

• Ny, og mer logisk nummerering av utbyggingsområder (B1-B6) 

• Justering av høydelinjer i plankart, mindre justering av interne byggegrenser 

• Nordre torg (ST3) har formålsgrense mot o_SF2 (gir enklere relasjon til kommunalt driftet fortau) 
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• Regulert parkering på bakkeplan er tatt ut 

• Gangveg langs Grenseveien i øst-vestgående retning (nord i B3) er tatt ut 

 

Justeringer i planbestemmelsene 

• Bestemmelse om at det maksimalt tillates etablering av 4 etasjer.  

• Justeringer på formålsbetegnelser i plankart (B3-B6), (ST1/ST2) 

• Planbestemmelsene tillater parkering på terreng med maks 30 parkeringsplasser 

• Bestemmelse om minimum 8 meter grønnstruktur mellom bygg i nord (mellom B5 og B6). 

• Tursti er sikret i rekkefølgebestemmelsene 

 

Justeringer i planbeskrivelsen 

Endringene i planbeskrivelsen er gjennomført på grunnlag av justeringene i plankart og planbestemmelser.  

Omskrivinger er gjort grunnet reduksjon av etasjer på ny bebyggelse til 4 etasjer. 

Illustrasjoner, 3D-illustrasjoner, diagrammer og visualiseringer er endret grunnet etasjereduksjon. 

 

Endringer i resterende dokumenter og tegninger 

Arkitekthefte er oppdatert med bebyggelse i 4 etasjer og ny lamellbebyggelse rundt torget i sør. 

Landskapspresentasjonen er oppdatert med endringer grunnet justeringer i plankartet og reduserte 

etasjehøyder, samt justeringer av torget i sør.  

Konsulentrapporter fra Sweco. Trafikkanalysen har vurdert justeringene der konklusjonen er at en mindre 

reduksjon av antall boenheter vil ikke påvirke analyseresultatet. Det samme gjelder for støyanalyse. For de 

resterende rapportene vil justeringen i planforslaget medføre behov for endringer i gjennomførte 

beregninger. 

 

Kontakt undertegnede dersom dere har spørsmål i saken. 

 
 

Med vennlig hilsen, 

 

Jørgen Biørn  

Assosiert partner · Byplanlegger 

AART architects 


