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R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Notat 
 
Viser til møte og presentasjoner i HTM 26.9.2019. 
 
Dette notatet redegjør for forslag til justert plankart, bestemmelser og alternativ 
innstilling for byggeområder ved Moerjordet og for beregning av %-BRA for 
byggeområder med tilgrensende grønnstruktur. 
 
 
Forslag til alternativ innstilling 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-287 

Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, med kart datert 01.10.2019, 

bestemmelser datert 01.10.2019, planbeskrivelse datert 23.09.2019 og 

kvalitetsprogram datert 31.05.2019. 

 
 
Rådmannens vurdering 
 
1. Justering av arealformål ved Moerjordet 
 
I høringsuttalelsene til områdeplanen er det fremmet konkrete forslag til justering av 

disponering av arealformål ved Moerjordet. Justeringene ble også redegjort for ved 

HTM-møte 26.9.2019. 

 

Endringene omfatter alternativ inndeling av byggeområdet BKB2 ved Moerjordet, og 

at felt BS9 bør knyttes direkte til Brekkeveien.  

 

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/


 

Ås kommune - Plan, miljø og næring  
Vår ref.: 14/02222-267  Side 2 av 3 

Rådmannen har vurdert innspillene etter gjennomgangen i HTM 26.9.2019, og 

forsøkt i større grad å imøtekomme merknadene enn i forslag lagt frem til behandling 

10.10.2019.  

 

Rådmannen legger ved et alternativt plankart som viser hvordan merknadene kan 

imøtekommes. 

 

Alternativ inndeling av byggeområdet ved Moerjordet er vurdert som fordelaktig 

ettersom det i større grad enn i forslag til behandling fastsetter ønske om redusert 

arealutnyttelse og byggehøyder mot syd, samtidig som det tydelig fremkommer at det 

kan tillates flerfunksjonell utvikling nord i området, og at området i syd utvikles med 

en tydelig boligkarakter.  

 

Justering av langsgående grønnstruktur G15/G16 langs Brekkeveien ved BS9 

vurderer rådmannen er fornuftig, og sikrer at byggeområdet BS9 avsatt til 

sentrumsformål får en aktiv henvendelse mot Brekkeveien, med handel og 

næringsvirksomhet, tilsvarende felt BS8 i nord.  

 

Tverrgående grønnstruktur i området er i revidert forslag foreslått lagt syd for BS9. 

Grønnstruktur syd for byggeområdet gir dermed en bedre rytme ved at tverrgående 

grøntområder er jevnere fordelt i området, samtidig som byggeområdet får en tydelig 

henvendelse mot Brekkeveien. Overordnet grønnstruktur gir en tilsvarende god 

anledning til håndtering av overvann og sikrer flomveier som i tidligere forslag. 

 

Rådmannen vurderer disse endringene som hensiktsmessige, og vil anbefale at det 
alternative plankartet legges til grunn i behandling av områdereguleringsplanen. 
 
Anbefalte endringer i planforslaget 
I revidert plankart datert 1.10.2019 er langsgående grønnstruktur med 

tverrforbindelse, G16, flyttet syd for felt BS9 og inngår som del av grønnstruktur G15. 

 

Byggeområde BKB2 er inndelt i to byggeområder, BKB2 og B22. Arealutnyttelse for 

feltene er justert mer i tråd med HTMs vedtak ved behandling første gang, med 

fallende arealutnyttelse og byggehøyder mot syd. 

 
 
2. Grønnstruktur og beregning av %-BRA 
 
Det er foreslått å justere bestemmelsene slik at avsatt langsgående grønnstruktur 

kan tas med i beregning av %-BRA for tilgrensende byggeområder. 

 

I plankartet er det avsatt langsgående grønnstruktur langs byggeområdene BS5-6, 

B9-11, BKB2 og BS9, samt tverrforbindelse ved B3. 
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Områdene er avsatt enten for å sikre vannveier i ved flom, eller for å sikre bruk av 

forhager for tilgrensende bebyggelse. Arealene vil inngå i detaljplaner for de 

tilgrensende områdene, og skal opparbeides som en del av bebyggelsen. 

 

Rådmannen har anbefalt at arealene inngår i beregning i uteoppholdsareal for de 

berørte byggeområdene, punkt 3.4.3 i reguleringsbestemmelsene, blant annet for å 

sikre gjennomføring av tiltakene.  

 

Rådmannen mener derfor det er naturlig at arealene også inngår i beregning av %-

BRA for tilknyttede byggeområder. 

 
Anbefalte endringer i planforslaget 
I vedlagte reguleringsbestemmelser datert 01.10.2019 er punkt 3.3 revidert slik at det 
fremgår at %-BRA kan beregnes med tilgrensende grøntarealer for områdene hvor 
de også kan inngå i beregning av uteoppholdsareal i punkt 3.4.3. 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Vedlegg:  
1. R287 - Plankart, revidert 01.10.2019 
2. R287 - Reguleringsbestemmelser, datert 01.10.2019 


