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DETALJREGULERING SOLBERG 
ØST – NOTAT TIL 
SLUTTBEHANDLING 
Til Hovedutvalget for teknikk og miljø, Ås kommune 

Fra Rambøll Norge AS 

Kopi Solberg Øst Tomteutvikling AS 

  

  

1 Bakgrunn 

Detaljregulering R-318 for Solberg Øst ble førstegangsbehandlet i 

Hovedutvalget for teknikk og miljø i Ås kommune 11.04.2019. I henhold til 

utvalgets vedtak ble planen lagt ut til offentlig ettersyn fra 02.05.2019 til 

21.06.2019 med følgende tillegg:  

"Forslag til detaljreguleringsplan opprettholder følgende 

rekkefølgekrav fra områdeplanen: "Det gis ikke 

igangsettingstillatelse for det enkelte boligfelt før skole- og 

barnehagekapasiteten er tilstrekkelig".  

 

Hovedutvalget avklarte med administrasjonen i kommunen at de ønsket at 

grønne områder (nærlekeplasser) ble lagt inn på plankartet før planen ble lagt 

ut til offentlig ettersyn og andregangsbehandling. Ved en inkurie ble 

forslagsstiller ikke gjort oppmerksom på dette til offentlig ettersyn. Kommunen 

gjorde forslagsstiller oppmerksom på inkurien 14.08.2019.  

 

Som følge av dette har Rambøll utarbeidet et plankart hvor vi har lagt inn alle 

nærlekeplasser som er foreslått i landskapsplanen, som ble sendt inn sammen 

med reguleringsplanen.  
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2 Plankart med og uten nærlekeplasser 
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3 Fordeler og ulemper med å legge inn lekeplasser i plankartet  

Det er få fordeler med å legge inn lekeplasser inn i plankartet, og det er noen ulemper. Spesielt kan det 

bli en utfordring å oppnå god kvalitet på lekeplasser uten å måtte dispensere fra plasseringen, dersom 

man binder plasseringen på plankartet.  

 

Plankartet er juridisk bindende, og derfor må man forholde seg til en eventuell eksakt plassering av 

lekeplassene i den videre prosjekteringen. Landskapsplanen som er lagt ved planpakken er ikke juridisk 

bindende, men det kan gis en føring gjennom reguleringsbestemmelsene, hvis det er ønskelig. Vi forstår 

det som at hovedutvalgets vedtak er forankret i ønsket om å sikre grønne arealer innenfor planområdet.  

 

Planens bestemmelser er også juridisk bindende. I punkt 2.8 i bestemmelsene beskrives lekeplasser 

særskilt. Bestemmelsen stiller krav om antall lekeplasser, størrelse på dem, kvalitet og 

maksimumsavstand fra boligene. Det er sikret gode solforhold gjennom at 50 % av lekeplassenes areal 

skal være solbelyst i minst fem timer ved vår- og høstjevndøgn (sommertid). Grønne arealer og 

lekeplasser er derfor godt sikret i planen uten at det vises på plankartet.  

 

Landskapsplanen som er utarbeidet i forbindelse med reguleringsarbeidet viser mulig plassering av 

lekeplasser. Prosjekteringen av denne har vært på et tidlig stadium og det gjenstår derfor mye arbeid 

med detaljering av bygg og utearealer. En juridisk bindende plassering på reguleringskartet av alle 

lekearealer innad i området vil gjøre prosjekteringen av bygg og sikringen av gode bomiljøer 

utfordrende. Utbyggingen av Solberg øst forventes å skje over mange år. I tillegg til at 

detaljprosjekteringen kan medføre behov for å justere på plasseringen av bygg og anlegg, er det heller 

ikke usannsynlig at det kommer nye forskrifter som påvirker byggenes og områdets utforming. Hvis det 

som følge av noe av dette blir behov for et lite utbygg eller oppbygg på ett av husene, eller at en 

gangvei, drensgrøft eller noe annet kommer i den minste konflikt med en av lekeplassene, risikerer man 

at det blir behov for dispensasjon.  

 

Vi frykter at innlemming av lekeplassene i plankartet vil føre til flere søknader om dispensasjoner, 

unødvendig byråkrati og ressursbruk både hos tiltakshaver og kommunens ansatte for å få til en 

nødvendig justering av lekeplassene når utformingen blir prosjektert mer nøyaktig. Vi ber om at det 

heller settes fokus på kvaliteten ved lekeplassene enn å regulere en juridisk bindende plassering av dem 

– noe som faktisk kan gjøre det tungvint å oppnå kvaliteten man ønsker. 

 

Fordelene og ulempene satt inn i tabell: 

Tema Reguleringskart uten 

nærlekeplasser 

Reguleringskart med nærlekeplasser 

Nok 

lekeareal 

Ivaretatt. Lekeplassenes størrelse er 

sikret i bestemmelser. 

Ivaretatt dobbelt opp. Lekeplassenes 

størrelse er låst på kartet (i tillegg til å 

være det i bestemmelsene som i det 

andre alternativet). 

Kvalitet på 

lekeareal 

Ivaretatt. Lekeplassenes kvalitet er 

sikret i bestemmelser. 

Ikke ivaretatt på kartet. (De er det i 

bestemmelsene på samme måte som det 

andre alternativet.)  

Saks-

behandling 

Effektiv. Det er mulighet for å 

optimalisere plasseringen av 

nærlekeplassene ved byggesøknad. 

Størrelse og kvalitetskrav er uansett 

fastsatt. 

Lite effektiv. Prosjektet må dispensere 

fra reguleringskartet for å kunne 

optimalisere plasseringen ved 

byggesøknadene og eventuelt å oppnå 

kvalitetskrav. 


