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Saker til behandling  

HNM-7/21 
Finansiering av felles overvåkning av vannforekomster i 
vannområde Morsa 
2022-2027 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  18/01143-13 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 7/21 25.05.2021 

2 Formannskapet 43/21 02.06.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Ås kommune gir sin tilslutning til forslag til videre finansiering for felles 

overvåkning av vannforekomster i vannområde Morsa.  
2. Finansieringen fra kommunene skjer ut fra samme fordelingsnøkkel som 

bidrag til administrasjon av vannområdet, dvs at bidraget er basert på en 
kombinasjon av et tilskudd pr innbygger og per jordbruksareal innenfor 

vannområdet.  
3. Finansieringsordningen formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 

1.1.2022-31.12.2027. Varsel om uttreden fra finansieringsordningen må skje 

minimum ett kalenderår før iverksettelse. Overvåkningen er knyttet til 
vannområdets og kommunenes forpliktelser jf. Vanndirektivet. 

 
Ås, 10.05.2021 
 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
1. Nivå for overvåking 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Morsa  
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Saksutredning: 
 

 
1 Innledning – bakgrunn for saken 

Vannområdeutvalget Morsa er en videreføring av Morsa-prosjektet som startet opp i 

1999 som et samarbeid mellom kommuner, regionale myndigheter og brukerinteresser 
for å bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget. Arbeidet ble fra 2007 organisert 

som et vannområdeutvalg innenfor Vannregion Glomma. I 2011 ble også 
Hølenvassdraget og kystområdene nord for Hølen til Drøbak innlemmet i vannområde 
Morsa. Kommunene som er partnere i vannområdet er Nordre Follo, Enebakk, Indre 

Østfold, Våler, Moss, Råde, Vestby, Ås og Frogn.  
 

Vannområdeutvalget Morsa skal være et aktivt samarbeidsorgan for lokale og regionale 
myndigheter og andre interesser i vassdraget for å forbedre vannkvaliteten. 

Vannrammedirektivet og avløpsdirektivet fastslår at det skal gjennomføres helhetlig 
overvåkning av vannforekomstene.  
 

En av oppgavene til vannområdet, er å samordne den helhetlige overvåkningen av 
Morsa på vegne av kommunene og i samarbeid med statsforvalteren. Dette sikrer en 

faglig god gjennomføring av den helhetlige overvåkningen, på en administrativt effektiv 
måte. 
  

Alle kommunen i Morsa vedtok i 2014 sak om finansiering av overvåkingen for perioden 
fra 2015-2021. Det er nå behov for nye vedtak i kommunen om videre finansiering av 

en helhetlig overvåking.  
 
Vannområdeutvalget Morsa behandlet i møte 13. oktober 2020 sak om Videre 

finansiering av overvåking for vannområde Morsa, og fattet følgende vedtak: 
 

Vannområdeutvalget anmoder kommunene om vedtak om fortsatt samarbeid og 
finansiering av en helhetlig overvåking av vassdragene våre for perioden fra 
01.01.2022 – 31.12.2027. 

  
Finansiering av overvåkingskostnadene fordeles mellom kommunene som 

beskrevet i tabell 2. Vannområdeutvalget anmoder Fylkesmannen om minimum å 
opprettholde dagens nivå på bidrag til overvåkingen. 
 

 
2 Nivå for overvåkningen 

 
Hvorfor overvåkning? 
 

I henhold til vannforskriften skal det gjennomføres tiltak slik at alle vannforekomster 
kan oppnå god økologisk tilstand innen en fastsatt frist. I vannområde Morsa har det 

vært gjennomført omfattende tiltak for å bedre vannkvaliteten, og det vil fortsatt være 
behov for omfattende tiltak i årene som kommer. Overvåkning av vannforekomstene 
gir grunnlaget for å gjennomføre en kunnskapsbasert forvaltning av vannforekomstene. 

Overvåkningen vil bidra til å gi svar på hvilke tiltak som trengs for å nå miljømålene, 
om gjennomførte tiltak har den ønskede effekten og om kommunene faktisk har nådd 

miljømålene for en vannforekomst.  
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I vannområde Morsa eksisterer det lange tidsserier med grundig overvåking for mange 
stasjoner. I kombinasjon med omfattende tiltaksgjennomføring, og den gode 

organiseringen i vannområdet, medfører dette at overvåkingsdataene er svært mye 
brukt i både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Overvåkingsdataene har 
også blitt brukt til å utarbeide nasjonale systemer og veiledere til vannforvaltningen. 

 
Nivå for overvåkingen i Morsa: 

 
Overvåkingsplanen for Morsa er utarbeidet i et tett samarbeid med kommunene, 
statsforvalteren og forskere. Denne skal minimum overholde vannforskriftens krav til 

en helhetlig overvåking. Da mange av vassdragene i området er sårbare og med store 
brukerinteresser, er det lagt opp til en mer omfattende overvåking for flere av 

stasjonene. Dette bidrar også til å opprettholde de gode langtidsseriene som er i 
Vansjø-Hobølvassdraget og en god kunnskap om utviklingen i vannkvaliteten. 

  
En detaljert plan for overvåkingen finnes i vedlegg 1. Ved behov vil denne kunne 
justeres underveis, i samarbeid med aktuelle kommuner og statsforvalteren.   

 
Kort fortalt gjennomføres per i dag omfattende overvåking av 11 innsjøstasjoner, 

hvorav noen overvåkes årlig og noen hvert 3. år. Innsjøstasjonene som overvåkes er: 
- Sætertjern, hvert 3. år 
- Bindingsvannet, hvert 3. år 

- Langen, hvert 3. år 
- Våg, hvert 3. år 

- Mjær, årlig 
- Sæbyvannet, årlig 
- Vansjø - Storefjorden, årlig 

- Vansjø – sundet, årlig 
- Vansjø - Vanemfjorden, årlig 

- Vansjø – Nesparken, årlig 
- Vansjø – Grepperødfjorden, hvert 3. år 

 

For bekker og elver tas vannprøver fra 14 lokaliteter. Prøvene tas hver 14. dag 
gjennom hele året, og analyseres for kjemiske parametere og bakterier. 

 
I tillegg overvåkes bunndyr og begroingsalger i bekker og elver. Denne overvåkingen 
skal gjennomføres hvert 3. år. I Morsa overvåkes omtrent 37 lokaliteter for bunndyr og 

37 lokaliteter for begroingsalger.  
 

Gjennomsnittlige årlige kostnader for overvåkningen som er tenkt gjennomført er 
anslått til kr. 1.300.000,- eks mva, basert på forventet prisnivå i 2022.  
 

 
3 Finansiering 

For finansiering av overvåkning gjelder prinsippet om at «forurenser betaler». 
Hovedutfordringen i vannområde Morsa er for store tilførsler av næringsstoffer, som 
kan bidra til uønskede algeoppblomstringer. Det er også dette overvåkningen fokuserer 

på. De største tilførslene av næringsstoffer til vassdragene kommer fra kommunalt 
avløp, avløp fra spredt bebyggelse og fra landbruk.  
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Fordeling av overvåkningskostnader: 
Overvåkningskostnadene vil variere mye fra år til år. Dette skyldes at ikke alle 

vannforekomstene og parameterne skal overvåkes årlig. For eksempel legges det opp 
til at mange av innsjøene skal overvåkes hvert 3. år. Det samme gjelder biologiske 
parametere i bekker og elver, som også skal overvåkes hvert 3. år. For at utgiften til 

overvåkningen skal bli mer forutsigbar for partene foreslås det årlige innbetalinger for 
et «gjennomsnittlig» overvåkningsår til vannområde Morsa. I år med mindre utgifter til 

overvåkning kan overskytende midler stå på et overvåkningsfond til påfølgende år med 
høyere kostnader.  
 

Statsforvalteren får statlige midler til å bidra til overvåkning i vannområdene. Hvor 
store tildelinger statsforvalteren har til fordeling vil kunne variere fra år til år. I 

beregningene nedenfor er det anslått årlig bidrag fra statsforvalteren på kr. 400.000,-. 
 

Vannområde Morsa har over de siste årene bygd opp et overskudd på 
overvåkingsfondet. Det er i beregningene under budsjettert med bruk av kr 200.000,- 
årlig fra eget overvåkingsfond.  

 
De resterende kostnadene til overvåkning er foreslått fordelt mellom alle Morsa-

kommunene etter den samme finansieringsnøkkelen som benyttes til å fastsette 
kontingent for administrasjon av Morsa, altså innbyggertall og jordbruksareal i 
kommunen som ligger innenfor vannområdet. I tabellen nedenfor er fordelingsnøkkelen 

omregnet til % -fordeling mellom kommunene. Med denne fordelingsnøkkelen vil de 
årlige kostnadene for kommunene bli som i tabellen nedenfor. Det er forutsatt en årlig 

gjennomsnittlig overvåkningskostnad på kr. 1.300.000,- i 2022, indeksregulert med en 
økning på 3,5 % til 2027. Det gjøres oppmerksom på at både overvåkningskostnaden 
og tildelinger fra statsforvalteren er anslag, slik at kommunenes kostnader vil kunne bli 

noe justert.   
 

Det er lagt opp til en lavere årlig innbetaling fra hver enkelt kommune fra 2022 
enn vi har hatt i perioden fra 2015-2021. Dette skyldes mer statlig tildeling enn 
budsjettert i denne perioden, slik at for den neste 6-års perioden kan det 

budsjetteres med bruk av fondsmidler.  
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Tabell 2: Forslag til finansiering av videre overvåkning vannområde Morsa 

Vannområdeutvalget Morsa 

%-fordeling  
kommunenes 

andel 
Innbetalt 

2020 2022 
2023- 
2027 

        

Inntekter       

Enebakk kommune 
3,7 33 064 25 622 Årlig 

indeksregulering 

Indre Østfold 9,3 84 093 65 166 … 

Våler kommune 7,9 71 741 55 594 … 

Moss kommune 35,3 318 780 247 030 … 

Råde kommune 6,4 57 393 44 475 … 

Nordre Follo kommune 8,5 76 732 59 461 … 

Vestby kommune 14,6 132 003 102 292 … 

Frogn kommune 7,3 66 376 51 436 … 

Ås kommune 7,0 63 132 48 923 … 

Overvåkning kommunene 100 903 314 700 000 … 

        

Antatt statlig tildeling fra 
statsforvalteren   

 
400 000 

… 

Budsjettert bruk av fond    200 000 … 

        

Årlige overvåkningsmidler    1 300 000 … 

 

Det er viktig å merke seg at kommunenes bidrag til overvåkning i hvert fall delvis kan 
finansieres gjennom gebyrinntekter. VA-gebyrer kan benyttes til overvåkning. 

Kommunene har også anledning til å innhente midler til overvåkning fra 
industribedrifter med påslipp til kommunalt avløpsnett, dersom dette fastsettes i 
kommunens påslippsavtale med bedriften. Det bør også vurderes om kommunene har 

anledning til å ta inn gebyrer til overvåkning gjennom tilsynsgebyret for separate 
avløpsanlegg. Hvor stor andel av overvåkningsutgiftene som kan/skal dekkes fra 

gebyrinntektene, bør vurderes i hver enkelt kommune.  
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HNM-8/21 
Forslag til videre organisering, finansiering og varighet 
av samarbeidet i vannområdet Morsa: Vansjø/Hobøl- og 
Hølenvassdraget med tilgrensende kystbekker og 
kystområder 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  18/01143-14 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 8/21 25.05.2021 

2 Formannskapet 44/21 02.06.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Ås kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i 
vannområdet Morsa. Organiseringen skjer i tråd med beskrivelsen i dette 

saksframlegget og «Mandat for vannområdet MORSA» 13.10.2020. 
 

2. Partnerskapet formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 

01.01.2022-31.12.2027. Varsel om uttreden av partnerskapet må skje 
minimum ett kalenderår før iverksettelse. 

 
3. Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, der 

finansieringsnøkkelen en basert på en kombinasjon av et tilskudd pr 
innbygger og per jordbruksareal i vannområdet. Det vises til 
finansieringsplan i tabell 2 og 3 i saksutredningen.  

 
 

Ås, 10.05.2021 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

Vedlegg 1. Mandat vannområde Morsa versjon 13.10.2020 
Vedlegg 2. Overvåkingsresultater 
Vedlegg 3. Referat møte 1 -2020 vannområdeutvalget Morsa 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Morsa 
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Saksutredning: 

 
1 Bakgrunn for saken 
Vannområde Morsa omfatter Vansjø-Hobølvassdraget og kystbekker og kystvann 

fra Drøbak i nord til Saltnes i Råde i sør. Vannområdet Morsa er et etablert 
samarbeid for å gjennomføre nødvendig arbeid etter vannforskriften.  

 
Hovedformålet med vannområdearbeidet er å bedre vannkvaliteten i vann og 
vassdrag innenfor Morsa. Det generelle kravet i vannforskriften er at alle 

vannforekomster skal oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. Arbeidet for rent 
vann i vassdragene sørger for at vi ivaretar eller får tilbakeført viktige brukermål 

i vassdragene. Viktige brukerinteresser knyttet til vassdragene er blant annet: 
- Drikkevann 

- Bading 
- Fiske 
- Attraktive rekreasjonsområder 

- En «sunn» Oslofjord, med gode bestander av naturlige arter for fjorden 
- Jordvanning 

- Båtliv 
- Attraktive områder for boliger og fritidsboliger 
- Turisme 

- Godt naturmiljø med naturlige arter og lite miljøgifter 
 

Morsa har siden 1999 jobbet systematisk med tiltak for å bedre vannkvaliteten i 
vassdragene. Morsa-prosjektet ble igangsatt etter initiativ fra kommunene langs 
Vansjø-Hobølvassdraget. I tråd med Vannforskriften, som ble innført i 2007, er 

området utvidet til også å omfatte kystbekker og kystområder. Det er 9 
kommuner som inngår i vannområde Morsa; Enebakk, Nordre Follo, Ås, Frogn, 

Vestby, Indre Østfold, Våler, Moss og Råde. Kart over vannområdet vises i figur 
1. 
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Figur 1. Kart over vannområde Morsa 

 
Alle kommunene ovenfor vedtok i 2015 sak om organisering, finansiering og 

varighet av samarbeidet vannområde Morsa. Det ble da vedtatt samarbeid for 
perioden 1.1.2016-31.12.2021. I saken fra 2015 ble det oppgitt at det 

sannsynligvis ville være behov for å fortsette samarbeidet etter 2021, men at 
dette ville bli tatt opp til ny vurdering på slutten av perioden.  

 
Det er nå derfor behov for nye vedtak i alle kommunene om videre drift av 
vannområdet Morsa. Vannområdeutvalget Morsa behandlet i møte 13. oktober 

2020 sak om Videre drift av vannområde Morsa – finansiering, organisering, 
varighet og prosess, og fattet følgende vedtak: 

 
Vannområdeutvalget anmoder kommunene om vedtak om fortsatt partnerskap 
med en varighet på 6 år fra 01.01.2022 – 31.12.2027.  

 
Finansiering av videre drift fordeles mellom kommunene som beskrevet i tabell 

1. Vannområdeutvalget anmoder fylkeskommunen om minimum å opprettholde 
dagens nivå på tildelinger til administrasjon av vannområde Morsa.  
  

 
2 Kort om arbeidet i vannområde Morsa  

I vannområde Morsa har det vært, og er fortsatt store utfordringer med 
vannkvaliteten i mange av vassdragene. Hovedutfordringene i vassdraget har 
vært å redusere utslipp av fosfor fra avløp og jordbruk. I tillegg er vassdragene 

påvirket av flom og erosjon, avrenning fra urbane områder, industri, 
vassdragsregulering, krepsepest, fiskevandringshindre med mer. 
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Det er gjennomført omfattende og kostbare tiltak, spesielt innenfor avløp (både 
separate avløpsanlegg og kommunalt avløp) og i landbrukssektoren. Arbeidet 

som er gjennomført er basert på prinsippet om en kunnskapsbasert forvaltning. 
Basert på opparbeidet kunnskap er det utarbeidet og vedtatt tiltaksplaner på 
tvers av sektorer og administrative grenser for å bedre vannkvaliteten.  

 
Kystbekkene i vannområdet (fra Drøbak i nord til Saltnes i Råde i sør), er viktige 

gyteområder for sjøørreten og har stor betydning for vannkvaliteten og 
tilstanden for fisken i Oslofjorden.  
 

Det er også utfordringer med miljøgifter, som forurensede sedimenter i 
Mossesundet og organiske forbindelser som PFOS/PFAS i Vansjø. 

 
For Vansjø-Hobølvassdraget, der tiltaksarbeidet har pågått lengst, har det de 

siste årene vært en klar bedring i vannkvaliteten i vassdragene. Dette viser at 
gjennomførte tiltak nytter. Likevel er det fortsatt et godt stykke igjen til 
miljømålene etter vannforskriften er nådd for mange av vannforekomstene. For 

eksempel var det i perioden fra 2001-2007 så store oppblomstringer av 
giftproduserende alger i Vansjø at det ikke var tilrådelig å bade i innsjøen, og 

vannet ble betegnet som «algesuppe». I 2019 og 2020 oppstod det igjen 
oppblomstringer av giftproduserende alger, som medførte at det i perioder ikke 
var tilrådelig å bade i deler av Vansjø. Selv om algeoppblomstringene i 2019 og 

2020 var på et mye lavere nivå enn det en så på tidlig 2000-tallet, viser dette at 
et fortsatt fokus på å bedre vannkvaliteten er svært viktig. Man er fortsatt langt 

unna målet om god tilstand i vassdragene våre, og brukerinteressene er fortsatt 
truet. I tillegg gir klimaendringene større utfordringer med økt tilførsel av 
næringsstoffer til vassdragene og bedre vilkår for uønsket algevekst. Det er altså 

fortsatt et stort behov for videre oppfølging av tiltak. Faktaark om siste års 
overvåkning av Vansjø-Hobølvassdraget følger vedlagt.  

 
 
 

3 Om Vanndirektivet og vannforskriftens planfaser 
 

3.1. Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett 
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i 
kraft 1.1.2007. Den gjennomfører EUs rammedirektiv for vann (heretter 

vanndirektivet) i norsk rett. Vanndirektivet skal sørge for en helhetlig og 
økosystembasert forvaltning av alt vann i Norge og resten av Europa:  

 
Vannet skal forvaltes som en helhet fra fjell til fjord, dvs. at det er de 
naturgitte grensene for nedbørfeltene og kystområdene som skal danne 

forvaltningsgrensene.  
Overflatevann, grunnvann og kystvann skal ses i sammenheng.  

Forvaltning av vannmengder, vannkvalitet og økologi i vann skal ses under 
ett.  
Dette forutsetter samordning mellom de ulike sektorer som bruker og 

påvirker vann, og deres respektive myndigheter.  
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Vannforskriften fastsetter typespesifikke miljømål1 for alle vannforekomster. 
Utgangspunktet er at alt ferskvann, kystvann (ut til en nautisk mil utenfor 

grunnlinjen) og grunnvann skal oppnå god økologisk tilstand.  
 
3.2 Planhjulet 

Arbeidet med å oppfylle vannmiljømålene etter vannforskriften er delt inn i faser 
på seks år. Figur 1 viser planhjulet og sentrale oppgaver som skal gjennomføres i 

hver fase. 
 
 

 
Figur 2 Planhjulet for gjennomføring etter vannforskriften. 

Fra 2022 går vi inn i en ny 6-årig planperiode etter arbeidet med vannforskriften. 

I denne 6-års perioden skal det gjennomføres tiltak for å oppnå miljømålene for 

vannforekomstene i vannområdet i henhold til tiltaksplaner, det skal utarbeides 

rapporteringer til myndighetene for gjennomførte tiltak, det skal gjennomføres 

overvåkning av vassdragene og det skal arbeides for at nødvendig kunnskap 

innhentes. I siste halvdel av planperioden skal det utarbeides nye planer for 

neste 6-års periode. Arbeidet skal koordineres og utføres på tvers av 

administrative grenser, og det er helt nødvendig at flere ulike sektorer og 

myndigheter står sammen i dette arbeidet. Dette gjennomføres best gjennom 

samarbeid i et vannområde.  

 

4 Organisering, finansiering og varighet av Morsa - 
Vannområdeutvalg for Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdraget med 

tilgrensende kystområder 

 
4.1 Organisering 
Vannområdeutvalget Morsa er et partnerskap mellom berørte myndigheter i 

nedbørfeltet til Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdraget med tilgrensende 
kystområder, slik området er geografisk definert i henhold til Vannforskriften. 

Vannområdeutvalget Morsa skal være et aktivt samarbeidsorgan for lokale og 
regionale myndigheter og andre interessenter i vassdragene for å oppnå målene 
om god økologisk tilstand. I henhold til Vannforskriften skal Morsa bidra til 

helhetlig vannforvaltning som krever en aktiv samordning av tiltak og virkemidler 

                                       
1Med typespesifikk menes at miljømålet varierer etter hva slags vannforekomst det er snakk om. 
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mellom alle berørte sektorer og myndigheter. Morsa har vært utpekt av 
Miljøverndepartementet som pilotvannområde for praktisk gjennomføring av 

Vannforskriften. 
 
Arbeidet i vassdraget koordineres av et vannområdeutvalg (styre). For mer 

utfyllende informasjon om vannområdearbeidet, vises det til mandat for 
vannområde Morsa (vedlegg 1).  

 
Beskrivelse av organisering for videre drift av vannområdet Morsa: Vannområdet 

Morsa har en fast ansatt daglig leder. Daglig leder er formelt ansatt i Våler 

kommune. 

Vannområdeutvalget: Vannområdeutvalget (styret) består av 

ordførerne/varaordfører i de ni kommunene, politisk representant fra Viken 

fylkeskommune, representant fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, representant 

fra NVE og fra Statens vegvesen. En av ordførerne er oppnevnt som leder av 

vannområdeutvalget. 

Arbeidsutvalget: Vannområdeutvalget har oppnevnt et arbeidsutvalg, der to 

representanter fra vannområdeutvalget sitter sammen med styreleder.  

Observatører vannområdeutvalget: Som observatører til vannområdeutvalget er 

det invitert en representant fra følgende brukerinteresser: 

- Akershus bondelag 

- Østfold bondelag 

- MOVAR 

- Vansjø grunneierlag 

- Forum for natur og friluftsliv  

Temagruppene: Det er opprettet fem temagrupper i vannområde Morsa: 

- Temagruppe avløp 

- Temagruppe landbruk 

- Temagruppe overvåkning 

- Temagruppe Mossesundet 

- Temagruppa Morsa-midler 

I temagruppene sitter relevante representanter fra administrasjonen i 

kommunene, statsforvalteren og fylkeskommunen. I temagruppe landbruk deltar 

i tillegg Østfold og Akershus bondelag med en fast representant som observatør. 

Temagruppene omhandler de viktigste utfordringene og oppgavene i 

vannområdet. Vannområdeutvalget kan opprette og nedlegge temagrupper etter 

behov. 
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Figur 3 viser en oversikt over organiseringen. 

 

Figur 3 Organisasjonskart for vannområde Morsa 

 

Organiseringen med vannområdet bidrar til et godt samarbeid mellom 
kommunene om relevante problemstillinger, noe som bidrar til god erfaring- og 

kunnskapsdeling og som effektiviserer arbeidet i hver enkelt kommune. Vi 
gjennomfører felles prosjekter med direkte nytteverdi for kommunene, ofte med 
økonomisk støtte fra stat eller fylkeskommune.  

 
4. 2 Finansiering av vannområdeutvalget 

Kommunenes bidrag til drift av Morsa har vært fordelt ut fra en fordelingsnøkkel 
der grunnlaget har vært kommunenes jordbruksareal og innbyggertall innenfor 
vannområdet. En slik finansieringsnøkkel tar hensyn til både kommunenes 

brukerinteresser og samlede belastning på vassdraget. Denne har vært oppfattet 
som en rettferdig fordeling mellom kommunene, og løsningen har også blitt 

adoptert av mange andre vannområdeutvalg. Fordelingsnøkkel fra 2011 mellom 
kommunene kommer frem i tabell 1. Når fordelingen ble satt opp i 2011 skulle 
kommunene belastes 1 kr/daa jordbruksareal i vannområdet og 5 kr/innbygger i 

vannområdet. For lettere å kunne videreføre denne fordelingen, er denne 
omregnet til en % -fordeling mellom kommunene, og det er gjort tilpasninger 

etter kommunesammenslåingene. Fordeling i % av kommunenes bidrag inn i 
drift av vannområdet fra 2022 fremkommer av tabell 2. 
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Tabell 1 Fordelingsnøkkel for kommunenes bidrag til drift av vannområdet i 2011. 

 Jordbruks-

areal målt i 

daa i 

vannområdet 

Antall 

innbyggere i 

vannområdet 

A 
1 kr/daa 

jordbruksareal 

i 

vannområdet 

B 
 5 kr per 

innbygger i 

vannområde 

 
Forslag til 

finansiering 

A+B per 

2011 

Enebakk           5.500     4.200          5.500    21.000   26.500 

Ski          29.000     6.500        29.000    32.500   61.500 

Hobøl         35.000     4.800        35.000    24.000   59.000 

Spydeberg           3.000     1.100          3.000      5.500   20.000* 

Våler        35.000     4.500        35.000    22.500   57.500 

Moss           7.000   30.000          7.000  150.000  157.000 

Rygge         27.000   14.300        27.000    71.500    98.500 

Råde         20.000     5.200        20.000    26.000    46.000 

Vestby        33.800   14.400        33.800     72.000  105.800 

Ås       16.600     6.800       16.600    34.000    50.600 

Frogn        3.200   10.000        3.200    50.000    53.200 

Kommunene      
215.100 

101.800     

 
 
Tabell 2. Fordeling av kommunenes bidrag til drift av vannområde Morsa 

  Fordeling i % av kommunenes andel 

Enebakk  3,7 

Indre Østfold 9,3 

Våler 7,9 

Moss 35,3 

Råde 6,4 

Nordre Follo 8,5 

Vestby 14,6 

Frogn 7,3 

Ås 7,0 

 
 
Vannområde Morsa har også fått årlig støtte til drift fra Viken fylkeskommune og 

Statlige midler fra Miljødirektoratet. Det er usikkert hvor mye driftsstøtte MORSA 
vil motta fra disse i perioden 2022-2027, men basert på erfaringstall vil vi 

beregne at vi mottar kr 200.000,- årlig fra Miljødirektoratet, og kr. 200.000,- fra 
fylkeskommunen. Ved store avvik i tildelinger fra Miljødirektoratet eller fra 
fylkeskommunene, vil det kunne bli behov for å justere innbetalingene fra 

kommunene. 
 

I tillegg har vannområde Morsa oppsparte midler på driftsfond. Det vil derfor 
budsjetteres med bruk av kr 300.000,- årlig fra driftsfond til drift av vannområde 
Morsa i perioden fra 2022-2027.  

 
Det budsjetterers med et driftsbudsjett på kr. 1.650.000,- i 2022. Det vil være 

behov for en årlig indeksregulering av driftsbudsjettet på 3,5%. 
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Dette gir følgende oversikt over behov for kommunale bidrag i neste 6-års 
periode, se tabell 3. Det er nødvendig at hver enkelt kommune legger inn sitt 

bidrag i sine årlige budsjetter. Det er lagt opp til en lavere årlig innbetaling fra 
hver enkelt kommune fra 2022 enn vi har hatt i perioden fra 2016-2021. Dette 
skyldes at vi har fått mer i statlig tildeling enn budsjettert med i denne perioden, 

slik at vi for den neste 6-års perioden kan budsjettere med bruk av fondsmidler.  
 
Tabell 3 Behov for kommunale bidrag i neste 6-årsperiode 

Vannområdeutvalget Morsa 

%-fordeling 
kommunenes 

andel Innbetalt 2020 2022 2023-2027 

         

Inntekter        

Enebakk 3,7 49 591 34 768 indeksregulering 

Indre Østfold 9,3 126 315 88 558 indeksregulering 

Våler 7,9 107 602 75 439 indeksregulering 

Moss 35,3 478 124 335 208 indeksregulering 

Råde 6,4 86 081 60 351 indeksregulering 

Nordre Follo 8,5 115 088 80 687 indeksregulering 

Vestby 14,6 197 986 138 806 indeksregulering 

Frogn 7,3 99 555 69 797 indeksregulering 

Ås 7,0 94 689 66 386 indeksregulering 

Driftsmidler kommunene 
 1 355 031 950 000 

          

Antatt tildeling av statlige midler    200 000 
 Antatt tildeling fra Viken fylkeskommune    200 000  

Budsjettert bruk av driftsfond    300 000  

Driftsbudsjett 
   1 650 000  

 

 
 
4.3 Varighet 

Partnerskapet bør videreføres med en varighet på 6 år fra 01.01.2022 – 

31.12.2027, som er neste planperiode i Vannforskriften. Det er sannsynlig at det 

er behov for at samarbeidet blir videreført også i neste planperiode, som varer til 

31.12.2033. Videre samarbeid bør imidlertid bli vurdert mot slutten av denne 

planperioden. 

4.4 Prosess 
Vannområdeutvalget Morsa anmoder alle Morsa-kommunene om å behandle 

denne saken innen 1. april 2021. Vedtak i saken sendes vannområdeutvalget 

Morsa etter behandling.   

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HNM-9/21 
PURA- VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- 
OG GJERSJØVASSDRAGE. UTTALELSE TIL 
HØRINGSDOKUMENTENE REGIONAL 
VANNFORVALTNINGSPLAN 2022-2017 MED 
TILTAKSPROGRAM FOR INNLANDET OG VIKEN 
VANNREGION 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  21/01589-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 9/21 25.05.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Høringsdokumentene til regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram 2022-

2027 gir føringer for vannforvaltningen i vannområdet PURA, Bunnefjorden med 
Årungen- og Gjersjøvassdraget, beskrevet med mål og tiltak. Føringene vil kreve 

et økende engasjement fra flere myndighetsinstanser: Kommunene, 
Statsforvalteren, Fylkeskommunen, direktorater og departementer. Den samlede 
saksfremstillingen har til hensikt å tydeliggjøre konsekvensene som det videre 

arbeidet i vannområdet vil få for kommunene. Med basis i nedenstående 
saksopplysninger ser Ås kommune følgende utfordringer: 

 
1. Et større fokus på rekruttering av kompetanse innen vannforvaltning og 

avløpsteknikk i kommunen. Kommunene skal fremstå som attraktive 

arbeidsplasser med gode muligheter for personlig utvikling innen vannfaget. 
2. Et økt behov for statlige økonomiske støtteordninger til store 

avløpsinvesteringer i kommunene som er direkte utløst av vannforskriften. 
Sikring av kommunenes økonomi slik at det kan gjennomføres både 
ordinært vedlikehold og utvidelse av avløpssystemene, og de ekstra 

tiltakene vannforskriftsarbeidet krever. 
3. Et økt behov for ressurser, både bemanningsmessig og økonomisk, for å 

sikre en god og helhetlig håndtering av overvann i kommunene. 
4. Et økt behov for statlige midler til tiltaksgjennomføring innen landbruket ved 

gode tilskuddsordninger. 

5. En opprettholdelse av ressurser, både bemanningsmessig og økonomisk, for 
miljørådgivning til bønder gjennom direkte dialog. 

6. Et økt behov for statlige midler til vannkvalitetsovervåking og 
tiltaksgjennomføring i samtlige sektorer. Spesielt vil kostnader for 
overvåking av miljøgifter kreve økte statlige bidrag. 

7. Innlemming av stasjoner for basisovervåking, styrt av Miljødirektoratet, i 
PURA 

8. Et behov for tydeligere føringer på hvordan leirpåvirkede vassdrag skal 
klassifiseres iht. økologisk tilstand og avlastningsbehov. 

9. Opprettholdelse av ressurser til Statsforvalteren og Fylkeskommunen som 

viktige aktører i samhandling med kommunene. Disse må ha ressurser og 
kompetanse til å ivareta sin rolle som hhv. fagmyndighet og 

prosessansvarlig / regionansvarlig for gjennomføring av vannforskriften. 
Dette blir avgjørende for at vannområdene skal lykkes med sitt arbeide. 
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10.Et behov for at økt utbyggingspress i PURAs område skal forenes med 
arbeidet for å oppnå og opprettholde god vannkvalitet. 

Samferdselsutbygging må søkes å ikke gå på bekostning av vannkvaliteten.  
11.Prioritering av tiltak innen samtlige sektorer slik at de er i samsvar med 

vannforskriftens føringer: De mest kostnadseffektive tiltakene skal 

prioriteres. 
 

 
Ås, 11.05.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 Teknikk, samfunn og kultur 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for næring og miljø 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
PURA 

Viken fylkeskommune 
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Saksutredning: 

1. Bakgrunn 

Høringsutkastene til "Regional vannforvaltningsplan 2022-2027 – Vårt verdifulle 
vann - Innlandet og Viken vannregion" (heretter kalt forvaltningsplan) og 
"Regionalt tiltaksprogram 2022-2027 Innlandet og Viken vannregion" (heretter 

kalt tiltaksprogram) er lagt ut på høring i perioden 01.02. – 31.05.2021. Se 
høringsdokumentene på Vannportalen.  

Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for alt vann iht. 
vannforskriften. Forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet viser hvordan 
miljøtilstanden er i dag, og hvilke tiltak som trengs for å forebygge, forbedre 

eller gjenopprette denne tilstanden der det er nødvendig. Dokumentene skal gi 
sektorene, deriblant kommunene, det grunnlaget de trenger for å igangsette 

vannmiljøtiltak. 
 

Hensikten med denne samlede saksfremstillingen er å tydeliggjøre de regionale 
dokumentenes konsekvenser for PURAs eierkommuner og gi kommunene 
anledning til å mene noe om disse konsekvensene. Saksfremstillingen skal 

initiere til omforente politiske vedtak i hver enkelt av eierkommunene til PURA. 
Vedtakene vil utgjøre kommunenes høringsuttalelse til de regionale 

dokumentene, sammen med eventuelle suppleringer fra kommunene. 
Høringsuttalelsene sendes til vannregionmyndigheten, som i vår vannregion er 
Viken fylkeskommune. 

 
Forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet vil legge viktige føringer for PURA-

kommunenes fremtidige samhandling innen vannforvaltning.  
 
De gunstige fordelene ved en samlet saksfremstiling kan oppsummeres slik: 

- en felles politisk forankring av målene og tiltakene i PURAs vannområde 
- en synliggjøring av det økte behovet for ressurser i form av økonomiske 

virkemidler og bemanning i kommunene, hos Statsforvalteren og 
Fylkeskommunen 
- en synliggjøring av behovet for statlige virkemidler for gjennomføring av 

vannkvalitetsovervåking og tiltak. 

2. Vannområdets bidrag til regional vannforvaltningsplan og 

tiltaksprogram 

PURA har tidligere medvirket ved to rulleringer av regionale 
vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram. Begge gangene har vannområdet 

utarbeidet lokale tiltaksanalyser som har utgjort et bidrag til de regionale 
dokumentene, sammen med lokale tiltaksanalyser fra de øvrige vannområdene i 

tidligere vannregion 1 Glomma, nå Innlandet og Viken vannregion. 
Vannområdets bidrag til regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for 
planperiode 2022-2027 har blant annet bestått i å oppdatere informasjon som 

ligger i Vann-nett innenfor eierkommunenes ansvarsområde. Dette arbeidet har 
PURA gjort på vegne av kommunene, sammen med kommunene, 

landbruksforvaltningen og Statsforvalteren. Arbeidet har i hovedsak bestått i: 
- endring av status for en del tiltak der tiltak ikke er gjennomført innen 2021 – 
ny frist er 2027. Dette har vært viktig for å "få med oss" tiltak over i neste 

planperiode. 
- gjennomgang av måloppnåelse, dvs. utsatt frist ved bruk av § 9 i 

vannforskriften. Alle avløpstiltak som nå ligger inne for PURAs eierkommuner har 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/innlandet-og-viken/aktuelt-for-vannregion-innlandet-og-viken/horing-av-regionale-vannforvaltningsplaner-for-innlandet-og-viken-vannregion-og-for-de-norske-delene-av-vannregion-vasterhavet/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446
https://vann-nett.no/portal/
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måloppnåelse 2027. For landbrukstiltak ble det satt en utsettelse av miljømål for 
vannforekomster der landbrukstiltakene var betydelige og tilstanden i 

vannforekomstene var dårlig. 
- justering av kostnader for avløpstiltak for kommunene slik at kostnader i Vann-
nett nå er investeringskostnader over 6 år. 

 
I tillegg er det gitt innspill under utarbeidelsen av de regionale 

vannforvaltningsdokumentene med vedlegg ved flere anledninger. 

3. Vannkvalitet og påvirkninger: Status i PURA 

I det følgende gis en oversikt i figur-form over status for vannkvalitet i PURA, 

hvordan vannet påvirkes og kostnader fordelt på virkemiddeleier. 

3.1. Økologisk tilstand 

Målet for vannforekomstene ihht. vannforskriften er god økologisk og kjemisk 
tilstand. Dette er en av tilstandsklassene i klassifiseringssystemet for 

klassifisering av miljøtilstand i vann. I tillegg finnes her klassene svært god, 
moderat, dårlig og svært dårlig. 
 

Figur 1 viser økologisk tilstand i PURA når samtlige vannforekomster sees under 
ett. 
 

 
Fig. 1. Økologisk tilstand i vannområdet PURA (uttrekk fra Vann-nett 

25.02.2021). 
 

Det gjennomføres en tiltaksorientert overvåking i eierkommunene i regi av PURA. 
Dette gir en god kontroll på kortsiktige endringer i våre vassdrag. Imidlertid vil 
det også være av interesse å følge langsiktige utviklingstrender i PURA ved at 

vannforekomster innlemmes i Miljødirektoratets basisovervåking. Tidligere 
kandidater fra PURA ble utelatt fra inneværende programperiode for 

basisovervåking. Det er ønskelig at PURAs kandidater innlemmes i den 
kommende programperioden. Dette vil gi nyttig tilleggsinformasjon om 
vannkvaliteten i sentrale vannforekomster i PURA. 

 
Figur 2 viser økologisk tilstand når vi skiller mellom elver, innsjøer og kystvann. 

Det er høyere kategori god tilstand innenfor innsjøene enn det er for de øvrige 
vannkategoriene. 
 

https://www.vannportalen.no/veiledning/klassifiserings/
https://www.vannportalen.no/veiledning/klassifiserings/
https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/overvaking2/basisovervaking/
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Fig. 2. Økologisk tilstand i PURA fordelt på vannkategori (uttrekk fra Vann-nett 
25.02.2021). 

 
Figur 3 viser kjemisk tilstand for vannforekomstene i PURA. Årsaken til den høye 

andelen vannforekomster med udefinert kjemisk tilstand er at det har vært 
gjennomført få målinger av parametrene som inngår i kjemisk klassifisering. Det 

er heller ikke alle vannforekomster som det er relevant å gjøre kjemiske 
målinger for, og disse målingene er i tillegg ofte kostnadskrevende. Det avventes 
videre føringer fra Miljødirektoratet før det igangsettes en utvidet måling av 

kjemiske parametere i PURA. 
 

 
Fig. 3. Kjemisk tilstand i vannområdet PURA (uttrekk fra Vann-nett 25.02.2021). 
 

3.2. Påvirkningsdrivere og påvirkningstyper med grad av påvirkning 

Menneskelig aktivitet påvirker og belaster vassdragene. Sektorene som 
forårsaker belastningen kalles påvirkningsdrivere. Disse er identifisert i 

vurderingene av påvirkninger i hver enkelt vannforekomst i Vann-nett. 
Påvirkningsdrivere som påvirker vannkvaliteten i PURA er vist i figur 4. Ikke 
overraskende er det urban utvikling, jordbruk og transport som utgjør de største 

påvirkningene på vannmiljøet. 
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Fig. 4. Største drivere i vannområde PURA (uttrekk fra Vann-nett 25.02.2021). 

  
Påvirkningstypene med grad av påvirkning på elver/bekker i PURA er vist i figur 
5. Diffus avrenning fra spredt bebyggelse påvirker elvene/bekkene mest, 

landbruk nest mest. 
 

 
Fig. 5. Påvirkningstype med grad av påvirkning på elver/bekker i PURA (uttrekk 

fra Vann-nett 25.02.2021). 
 

Figur 6 viser påvirkningstype med grad av påvirkning på innsjøer i PURA. Også 
her påvirker diffus avrenning fra spredt bebyggelse mest, men annen kilde og 

landbruk ligger også høyt. 
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Fig. 6. Påvirkningstype med grad av påvirkning på innsjøer i PURA (uttrekk fra 
Vann-nett 25.02.2021). 
 

Figur 7 viser påvirkningstype med grad av påvirkning på kyst i PURA. Her 
påvirker disse kildene mest: Punktutslipp fra renseanlegg, diffus avrenning fra 
byer/tettsteder, annen kilde, landbruk og spredt bebyggelse. 

 

 
Fig. 7. Påvirkningstype med grad av påvirkning på kyst i PURA (uttrekk fra Vann-nett 
25.02.2021). 

4. Hvem skal sørge for gjennomføring av tiltakene? 

Tiltakene som må gjennomføres for å oppnå målet om god kjemisk og økologisk 
vannkvalitet gjennomføres av sektormyndigheter. Sektormyndighetene som har 
myndighet og/eller relevant lovverk som et tiltak er knyttet til, er 

virkemiddeleiere. Disse har dermed et ansvar for at tiltakene som er registrert i 
Vann-nett blir gjennomført. Figur 8 viser tiltak i PURA fordelt på virkemiddeleier. 

Her fremgår det tydelig at kommunene har et stort ansvar for 
tiltaksgjennomføringen i PURA.  
 

 
 

Fig. 8. Tiltak fordelt på virkemiddeleier i PURA (uttrekk fra Vann-nett 
25.02.2021). 

5. Høring av regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram og videre 

prosess 

I informasjon om høringen på Vannportalen listes det blant annet opp følgende 

punkter der det er spesielt ønskelig med innspill: 
 

https://viken.no/politikk/slik-kan-du-pavirke/horinger-og-offentlig-ettersyn/horing-regionale-vannforvaltningsplaner.88549.aspx
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● Gir vannforvaltningsplanene god nok oversikt over miljøtilstanden i vannet? 
● Er miljøtilstanden og påvirkningene riktig beskrevet? Finnes det data hos 

sektormyndigheter eller lokal/ erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til bedre 
beskrivelse? 
● Synliggjøres miljømålene godt nok? 

● Bidrar planen til tydelig plassering av ansvar og tilstrekkelig med tiltak for å nå 
miljømålene? 

● Er de nødvendige virkemidlene på plass for å gjennomføre de tiltakene det er 
behov for?  
 

PURA ønsker ikke å gi noen føringer for kommunenes syn på disse spørsmålene. 
Kommunedirektøren i Ås kommune har ikke hatt ressurser til å gå ytterligere inn 
i problemstillingene.  
 

Etter høring av forvaltningsplan og tiltaksprogram 2022-2027 vil 
vannregionmyndigheten vurdere høringsuttalelsene og gjøre nødvendige 

endringer i dokumentene. De reviderte dokumentene oversendes de berørte 
fylkeskommuner og vedtas av fylkestingene som en regional plan etter plan- og 
bygningsloven. Oppdatert forvaltningsplan sendes Miljødirektoratet senest 

31.12.2021. 
Berørte direktorater sørger for at nasjonale føringer er fulgt opp og at 

forskriftens krav er fulgt. Direktoratene sender sin tilråding til Klima- og 
miljødepartementet senest 28.02.2022. En departementsgodkjenning vil bli 
gjennomført våren 2022, og planen med tiltak er etter dette førende for 

vannforvaltningen i Innlandet og Viken vannregion. 
For PURAs eierkommuner skal tiltakene innarbeides i hovedplaner, tiltaks-

/saneringsplaner for vann og avløp samt i den årlige rulleringen av 
handlingsprogrammet. Overordnede mål og strategier forankres i 
kommuneplaner (måldel, arealdel, boligprogrammet) og videreføres i 

reguleringsplaner.  
Implementeringen i kommunenes plandokumenter er viktig for å sikre en god 

felles forvaltning av vannressursene. 

6. Konsekvenser av regional vannforvaltningsplan for kommunene 

 

6.1. Økonomiske konsekvenser    
Tiltak innen kommunalt ledningsnett finansieres i sin helhet av kommunale 
gebyrer. Tiltak innen spredt bebyggelse finansieres av forurenser (huseier) 

eventuelt med tilskudd fra Husbanken. For tiltak innen tette flater er det ulike 
finansieringskilder: Utbygger, kommunen, Statens veivesen m.fl. Tiltak innen 
jordbruk er i betydelig grad avhengig av statlige midler. Eksisterende 

tilskuddsordninger er SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket) og RMP (Regionalt 
miljøprogram for landbruket). For å lykkes med gjennomføring av tiltak innen 

landbruket er det essensielt at de statlige tilskuddene til sektoren økes i takt 
med kravene som stilles til landbruket. PURA sendte i februar 2021, sammen 

med flere andre vannområder i tidligere Østfold fylke, en uttalelse til Landbruks- 
og matdepartementet. Her ble det oppfordret til at jordbruksforhandlingene 2021 
skulle resultere i økte statlige bevilgninger til tiltaksgjennomføring innen 

landbrukssektoren i Viken. 
 

6.1.1. Oppsummering av sektorvise kostnader   
De følgende tabellene 1-3 viser hovedkostnadene for gjennomføring av tiltak i 
PURA der kommunene har et ansvar for tiltaksgjennomføring.  
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Tabell 1 viser kostnadene for avløpstiltak, fordelt på tiltak i byer/tettbebyggelse 

og spredt bebyggelse inkludert hytter.  
 
Tabell 2 viser kostnadene for tiltak innen jordbruket som skal hindre tilførsler av 

næringssalter til vassdragene samt jorderosjon. 
 

Tabell 1. Kostnader for avløpstiltak i PURA 2022-2027  

 
(uttrekk fra Vann-nett 02.03.2021) 

 
Tabell 2. Kostnader for jordbrukstiltak i PURA 2022-2027 for reduksjon av 

tilførsler av næringssalter til vassdragene og jorderosjon 

 
(uttrekk fra Vann-nett 02.03.2021). 

 
I tillegg har Statens vegvesen ansvaret for å rydde opp i forurenset grunn ved 

Taraldrud, her er investeringskostnaden oppgitt til kr. 30.000.000. 

6.2. Bemanningsmessige konsekvenser 

 

6.2.1. Bemanningsmessige konsekvenser  

I arbeidet med å oppnå vannforskriftens krav til vannkvalitet i vannområdet til 
PURA er det avgjørende med en god og effektiv rekruttering innen 

vannforvaltning og avløpsteknikk i eierkommunene. PURAs eierkommuner bør 
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fremstå som attraktive arbeidsplasser med gode muligheter for personlig 
utvikling innen vannfaget. 

EUs vanndirektiv og vannforskriften legger opp til et forvaltningsmessig 
samarbeid som muliggjør en effektiv utnyttelse av ressursene i kommunene. En 
forutsetning er imidlertid at kommunene har tilstrekkelige ressurser til å omsette 

vanndirektivets og vannforskriftens ambisjoner i handling. Dette skjer gjennom 
en god implementering i kommunenes plandokumenter, og er avhengig av et 

stabilt og oppdatert mannskap. 
Samarbeid på tvers er viktig for å håndtere utfordringene: 
- elver, bekker og innsjøer går på tvers av kommunegrenser. For å bedre 

vannkvaliteten må tiltak gjennomføres i hele nedslagsfeltet til vassdragene. Et 
godt kommunalt samarbeid er avgjørende for å lykkes.  

- PURA sikrer dette samarbeidet blant annet ved å skape gode arenaer å møtes 
på. Her legges det til rette for erfaringsutvikling og kunnskapsbygging. Dette 

muliggjør en faglig utvikling av kommunenes medarbeidere som ellers kanskje 
har et begrenset fagmiljø i sin egen kommune. 
 

6.2.2. Landbruksforvaltningen - Follo landbrukskontor 
Innføringen av EUs Vanndirektiv i 2000 og den nye vannforskriften som trådte i 

kraft i 2007 medfører skjerpede krav til vannkvalitet i Norge. Med landbruket 
som sentral bidragsyter for å oppnå god økologisk vannkvalitet medfører dette 

økte oppgaver for landbruksforvaltningen. Vannområdet er avhengig av en tett 
dialog med landbruksforvaltningen, og deltakelse fra landbrukskontoret i 

administrative grupper i PURA er vesentlig. Dessuten tilsier all erfaring at den 
største suksessen til gjennomføring av landbrukstiltak oppnås ved direkte dialog 
med næringen. I neste planperiode vil det derfor være et stort behov for å 

opprettholde bemanningsmessige og økonomiske ressurser innen 
landbruksforvaltningen. Disse ressursene skal sikre: 

- dialogen mellom landbruksforvaltningen og vannområdet 
- miljørådgivning hos bønder gjennom direkte dialog 
- øvrige aktiviteter der samarbeid vannområde/landbruksforvaltning er en 

suksessfaktor. 
I tillegg er det nødvendig med økte statlige midler for å kunne øke satsene for 

tilskudd til tiltaksgjennomføring, ref. kap. 6.1. 

7.  Planretningslinjer 

Et viktig vedlegg til regional vannforvaltningsplan er vedlegg 8: 

Planretningslinjer. Disse skal være førende for planarbeidet i kommunene etter 
plan- og bygningsloven, og skal sikre at hensynet til vann inkluderes på et tidlig 

stadium i kommunenes samfunns- og arealplanlegging og i 
kvalitetssikringssystemene. Dette vil være et viktig bidrag i å nå miljømålene for 
vann innen 2027 og unngå forringelse av miljøtilstanden der miljømålet er nådd. 

 
Konsekvenser for bærekraftig utvikling: 

Forvaltningsplanen med tiltaksprogram setter miljømål som skal sikre en 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet, på tvers av 
kommunegrensene. 
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HNM-10/21 
R-324 Detaljregulering for del av Solbakken - 
førstegangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  18/02348-27 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 10/21 25.05.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 25/21 26.05.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Planforslaget sendes tilbake for videre bearbeiding. Følgende endringer må 
innarbeides før planforslaget kan fremmes på nytt: 

 
- Høyder mot nord og vest i felt BAA reduseres med minimum én til to 

etasjer, som vist på figur 3 og 4 i saksframlegget.  
- Fasaden mot nord i BAA skal i større grad brytes opp for å skape variasjon 

og åpninger inn til utearealet på lokk over parkering.  

- Høyeste punkt innenfor felt B2 (k +121) og felt B3 (k +122) flyttes lenger 
syd. Utstrekningen som er vist i plankartet kan beholdes. 

- Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 36 m² BRA. 
- Leilighetsfordelingen innenfor felt BAA justeres for å sikre en større andel 

leiligheter over 50 m2 BRA. Det skal sikres en andel boliger med egen 

inngang fra terreng. 
- Varelevering må løses på en mer trafikksikker måte som ikke krever 

rygging av lastebiler på offentlig vei. 
- Forretningen på BAA skal være en nærbutikk. Forretningsarealet skal ikke 

overstige 1250 m2 BRA, inkludert salgsareal, lagerlokale, spiserom/kantine 

og kontorareal. 
 

Ås, 07.05.2021 
 

Trine Christensen                           Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør                          Kommunalsjef for teknikk, samfunn og kultur 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø, første gang 25.05.2021 
Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang. 26.05.2021 

Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og plan, andre gang 
Kommunestyret  

 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 20.04.2020 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 06.05.2020 
3. Planbeskrivelse, datert  20.04.2021 

4. Illustrasjonsplan 
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5. Terrengsnitt 
6. Støyutredning 

7. Snitt trafikkløsning 
8. Sol- og skyggediagram 
9. Perspektiver 

10. ROS-analyse 
11. Trafikkutredning 

12. Miljøprogram 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Uttalelser til varsel om oppstart  
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Planforslaget legger til rette for byggingen av om lag 135 nye boenheter, i 
leilighetsbygg på 3-4 etasjer og et kombinert bolig-, nærings- og 

parkeringsbygg.  
 

Planområdet består av eiendommen Idrettsveien 1, hvor det i dag er etablert en 
dagligvareforretning (Extra) og eiendommene Solbakken 1, 3, 5, 7a og 7b, hvor 
det i dag ligger til sammen seks eneboliger. 

 
Tiltakshaverne er Solbakken 3-5 utvikling AS og Pilares Eiendom AS. 

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS. 
 

Planforslaget skal behandles av hovedutvalg for teknikk og plan, samt 
hovedutvalg for næring og miljø. Kommunedirektøren anbefaler at hovedutvalg 
for næring og miljø først og fremst vurderer hvordan ambisjonene i 

kvalitetsprogrammet for Ås sentralområde er ivaretatt i planforslaget. HNM bør 
også ta stilling til utvidelsen av butikkarealet i Idrettsveien 1. 

 
Beskrivelse av planforslaget: 
Planområdets størrelse og beliggenhet 

Planområdet ligger ca. 600 meter fra Ås stasjon, og avgrenses av fv. 152 i syd, 
småhusbebyggelse i nord og øst, og Idrettsveien i vest. Planområdet er på ca. 

10,6 dekar og utgjøres av fem eneboligtomter med adkomst fra Solbakken, i 
tillegg én næringstomt (Extra).  
 

 
Figur 3. Flyfoto av planområdet, med planavgrensning. Tilgrensende veier er Idrettsveien i vest, Solbakken i nord og 
fv. 152 i sør. 

Forholdet til overordnede planer 

Planområdet er lokalisert like utenfor avgrensningen av områdeplan for Ås 
sentralområde. Eiendommene er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse og 
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næringsvirksomhet i kommuneplan for Ås 2015-2027. Planforslaget innebærer 
endring av boligtypologien fra småhus til lavblokker, samt høyere arealutnyttelse 

for bolig enn det som tillates etter kommuneplanbestemmelsene.  
 
I henhold til kommuneplanbestemmelsene skal butikker utenfor sentrum 

defineres som nærbutikker, med en maksstørrelse på 1250 m2, inkludert lager, 
spiserom/kantine og kontorareal. I planforslaget er det foreslått en 

maksimumsstørrelse på 1250 m2 BRA for butikkarealet alene. 
 
 

 
Figur 4. Varslet plangrense vist med rød stiplet strek på utsnitt av kommuneplan for Ås 2015-2027, vedtatt 03.02.2016 

Bebyggelse, utnyttelse og høyder 

På felt BAA legger planforslaget til rette for at dagens forretningsbygg kan 
erstattes med et kombinert bolig-, nærings- og parkeringsbygg. Planforslaget 

tillater en ny dagligvareforretning under bakken på inntil 1250 m2 BRA, i tillegg 
til lager, varelevering, toalett o.l. På plan 1 og 2 ønsker tiltakshaver å etablere 
varelevering og parkering, mens etasjene over planlegges for boliger. 

Planforslaget legger opp til varierte byggehøyder innenfor felt BAA, fra 3 til 6 
etasjer. De laveste foreslåtte høydene er mot utearealet BUT2 i øst, hvor det skal 

etableres boliger med egen inngang fra terreng. Høyeste punkt foreslås mot 
Solbakken i nord. Terrenget innenfor planområdet skråner oppover mot øst, slik 

at den østre delen av BAA ligger omtrent én etasje høyere enn vestre del. 
Parkeringsetasjen blir dermed liggende delvis under bakken. 
 

På felt B1-3 legges det til rette for bygging av frittstående boligblokker i 3-4 
etasjer, gruppert rundt felles tun som vist på illustrasjonsplan, vedlegg 4.  

Byggehøyder er regulert med maks kotehøyde i plankartet, som skal gjelde både 
for gesims og møne, inkludert heisoppbygg, drivhus og tekniske anlegg på tak.  
De høyeste byggene kan være på 4 etasjer. For sikre variasjon i høyder, er det 

regulert i bestemmelsene at minst halvparten av bebyggelsen i B1 skal ha 
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høyder på maks 3 etasjer. I felt B2 og B3 skal minst 80 % av bebyggelsen være 
tre etasjer. Heisoppbygg og drivhus skal bare plasseres på de laveste byggene. 

 
Blokkene på B1-3 skal være små i volum og fotavtrykk, for å tilpasses 
småhusbebyggelsen i området. Maks fotavtrykk per bygg er regulert til 200 m2 i 

planbestemmelsene.  
 

Maks tillat m2 BRA per delfelt er vist på plankartet. Foreslått grad av utnytting 
tilsvarer 254 % BRA for felt BAA, 157 % BRA for felt B1 og 115 % for felt B2-3. 
Overbygd sykkelparkering regnes med i grad av utnytting. I felt BAA inngår 

bilparkering for hele planområdet i regulert utnyttelse, mens forretningsarealet 
under terreng ikke medregnes.  

 
Leilighetsfordeling 
I felt BAA foreslås det at maksimalt 35 % av boenhetene kan være fra 22 til 34,9 m², 

maksimalt 50% av boenhetene kan være fra 35 m² til 41,9 m², minimum 15 % av 

boenhetene skal ha BRA større enn 42 m². Bebyggelsen skal inkludere 3 m2 fellesareal 

per bolig under 34,9 m2. 

 

For boligfeltene B1-B3 foreslås det at maksimalt 60 % av boenhetene skal ha en 
størrelse mellom 30 og 50 m² BRA og minimum 40 % av boenhetene skal være 

50 m2 eller større. Innenfor B1 stilles det i tillegg krav om minimum 1,5 m² BRA 
til fellesarealer per boenhet, f.eks. selskapslokaler, lekerom, skibod, 

sykkelverksted o.l.  
 
Utearealer og grønnstruktur 

Det stilles krav om at felles uteoppholdsareal for boliger skal utgjøre minimum 
20 % av bebyggelsens bruksareal. Dette tilsvarer kravene i områdeplan for Ås 

sentralområde. Planbestemmelsene sikrer at utearealene skal tilrettelegges for 
lek og aktivitet tilpasset ulike aldersgrupper. For hvert delfelt som reguleres til 
bolig, skal minimum 50 m² av felles uteoppholdsareal være tilpasset 

aldersgruppen 0-3 år. Innenfor felt B3 skal det etableres en lekeplass på 
minimum 200 m² på terreng. 

 
Innenfor B1-B3 skal det etableres felles uteoppholdsarealer på bakkenivå og på 
takterrasser. Byggene med tre etasjer skal ha takterrasser som er inndelt i ulike 

soner for opphold, beplantning og dyrking. Bygg med 4 etasjer over terreng skal 
ikke benyttes som oppholdsarealer, men skal beplantes og ha minimum 10 cm 

jorddybde. Areal på balkonger og svalganger kan regnes som uteoppholdsareal 
dersom arealet er 5 m² og kan møbleres. 
 

På felt BAA skal det tilrettelegges uteareal på lokk over parkeringsetasjene, som 
vil danne et indre gårdsrom. Ulike typer oppholdsareal for BAA er vist på diagram 

i planbeskrivelsen, s. 47.  
 
Vedlagte illustrasjonsplan viser hvordan uteområdene kan framstå når hele 

planområdet er utbygd.  
 

Sol og skygge 
Oversikt over sol- og skyggeforhold er vist i vedlegg 8. Grøntarealet sør for 
bebyggelsen og utearealene på tak vil ha gode solforhold gjennom året. På 
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bakkeplan mellom byggene og på nordsiden av bebyggelsen er det mer 
skyggefullt.  

 
Ved jevndøgn vil planlagt bebyggelse kaste skygger mot naboeiendommene i 
nord tidlig på dagen, og mot naboeiendommene i øst fra kl. 15 og utover.  

 
Parkering 

Antall parkeringsplasser for bil følger maksbestemmelsene som er regulert i 
områdeplanen for Ås sentralområde. Minimumsbestemmelsene for 
sykkelparkering er økt i forhold til områdeplanen, slik at alle boenheter skal ha 

minimum to plasser. 
Parkeringsbehovet for både boliger og næring innenfor planområdet skal i 

hovedsak dekkes på felt BAA. Planforslaget er illustrert med totalt 91 
bilparkeringsplasser for hele planområdet, som skal ligge i første og andre etasje 

i felt BAA. I tillegg skal det etableres fire HC-parkeringsplasser og inntil to 
gjesteparkeringsplasser på gatetunet f_SGT, som er tilgjengelige for felt B1-3. 
 

Adkomst 
Planforslaget legger opp til tre ulike biladkomster på felt BAA, som vist på side 

53 i planbeskrivelsen. Det foreslås at kundeparkering og deler av 
beboerparkeringen legges til første etasje, med adkomst fra Idrettsveien. Resten 
av beboerparkeringen legges til andre etasje, med adkomst fra Solbakken. Det 

foreslås også en egen adkomst for varelevering parallelt med Solbakken.  
 

For gående og syklende, vil hovedadkomsten til felt B1-3 være fra Solbakken, via 
gatetunet. I tillegg vil det være gang/sykkeladkomst gjennom planområdet via 
BUT2, samt interne forbindelser som ikke er regulert.  

 
På gatetunet tillates oppføring av sykkelparkering, bilparkering tilrettelagt for 

forflytningshemmede, gjesteparkering, oppstillingsplass for brannbil og 
renovasjonsanlegg. 
 

Håndtering av overvann 
Det skal opparbeides overvannstiltak langs fv. 152, innenfor feltet avsatt til 

blå/grønnstruktur, og på takarealer. Krav til blågrønn faktor er 0,8 i feltene 
avsatt til bolig, og 0,5 i feltet avsatt til kombinert formål. 
 

Støy 
Feltene B1 og BAA ligger delvis innenfor rød og gul støysone for veitrafikk. 

Planforslaget legger opp til at det kan tillates overskridelse av grenseverdiene for 
veitrafikkstøy for bebyggelsen med fasader mot fv. 152. Ny boligbebyggelse 
tillates oppført med fasader i rød støysone, forutsatt at alle boenheter har en 

stille side. Minimum halvparten av rom til støyfølsomt bruksformål i hver 
boenhet, herunder minst ett soverom, skal ha minst ett vindu som kan åpnes 

mot stille side. 
 
Det tillates etablert støyskjerming med inntil tre meters høyde langs fv. 152, 

som vil hjelpe på støyforholdene for utearealer og de nederste leilighetene.  
For å oppnå stille uteareal på takterrassene på feltene B1 og BAA, er det behov 

for støyskjerming i form av tett rekkverk. Uteoppholdsarealet på lokk på BAA er 
skjermet av bygningsmassen. Boliger og uteareal på feltene B2 og B3 vil i liten 

grad være utsatt for støy fra veitrafikk når hele området er bygget ut.  
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Trinnvis utvikling 

Planforslaget legger opp til at planområdet kan utvikles i flere byggetrinn. 
Feltene BAA og B1 planlegges oppført samtidig, som første byggetrinn. Feltene 
B2 og B3 består av tre ulike eiendommer, med ulike grunneiere. Det er per i dag 

ingen konkrete planer om utbygging på B2 og B3. Hensikten med å inkludere 
eiendommene i planforslaget, er å sikre at kvartalet kan utvikles som en helhet 

på lang sikt. 
 
En trinnvis utbygging kan medføre noen midlertidige løsninger for parkering, 

avfallshåndtering og utearealer. På side 58 og 66 i planbeskrivelsen er det 
illustrert hvilke utearealer og parkeringsløsninger som skal oppføres per 

byggetrinn. Ved første utbyggingstrinn kan det etableres midlertidig HC-
parkering på utearealet BUT1. Etter at B2 eller B3 er bygget ut, skal både HC-

parkering og gjesteparkering for boligfeltene ligge på gatetunet f_SGT. 
Avfallspunkt for B1-B3 kan også legges på gatetunet. Felt B1-B3 vil ikke ha 
tilgjengelig beboerparkering før felt BAA er bygget ut.  

 
Alle byggefeltene har krav om opparbeiding av uteareal, og at deler av 

utearealet skal tilpasses lek. I tillegg er det krav om opparbeiding av en 
lekeplass på minimum 200 m2 innenfor felt B3, som skal være felles for 
planområdet. Feltene BAA, B1 og B2 kan bygges ut før lekeplassen på B3 er 

etablert. 
 

I grensen mellom B1 og B2-3 må det oppføres en terrengmur når B1 skal bygges 
ut. Når B2-3 bygges ut, kan muren fjernes og terrenget heves på disse tomtene, 
slik at utearealene blir sammenhengende. 

 
Rekkefølgebestemmelser 

Det er stilt rekkefølgekrav om oppgradering av sykkelinfrastrukturen langs fv. 
152 og Idrettsveien, i tillegg til åpning av Hogstvetbekken. Tiltakene skal være 
sikret opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse. Rekkefølgekravene løses ved 

at utbygger får tilbud om å inngå utbyggingsavtale med kommunen om å dekke 
et forholdsmessig bidrag til oppføring av tiltakene. Oppgradering av 

sykkelinfrastrukturen langs fv. 152 og Idrettsveien er regulert i 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde, men inngår ikke i 
rekkefølgekravene for områdeplanen. 

 
Oppfølging av kvalitetsprogram for Ås sentralområde 

Planbeskrivelsen redegjør for hvordan planforslaget følger opp 
kvalitetsprogrammet for Ås sentralområde, bl.a. gjennom opparbeiding av torg 
og møteplasser, bymessig utforming og åpne fasader mot torget, gang- og 

sykkelforbindelser gjennom og langs planområdet, oppdeling i mindre volumer 
og tilpasning av byggehøyder til omkringliggende bebyggelse.   

 
Tidligere behandling: 
HTP-vedtak 04.03.2020 

Et planforslag for Solbakken 3 og 5 ble behandlet i HTP 04.03.2020, sak 11/20. 
HTP fattet følgende vedtak: 
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Planen sendes tilbake for videre bearbeiding. Planområdet utvides til å 
omfatte eiendommene Idrettsveien 1, Solbakken 1, Solbakken 7a og 

Solbakken 7b. 
 
Varsel om oppstart 

Planoppstart med utvidet planområde ble kunngjort 11.06.2020. Merknader til 
varsel om oppstart er oppsummert i planbeskrivelsen fra s. 81.  

 
Viken fylkeskommune og Fylkesmannen (Statsforvalteren) i Oslo og Viken har 
kommentarer til arealutnyttelse, støy, gang- og sykkelmuligheter, skolevei, 

trafikkanalyse og kulturminner. Fylkesmannen og fylkeskommunen er positive til 
at det planlegges for høy arealutnyttelse, i tråd med føringene i regional plan for 

areal og transport i Oslo og Akershus. Fylkeskommunen påpeker at det bør 
settes makskrav til bilparkering, fortrinnsvis under bakken, og minimumskrav til 

sykkelparkering, samt krav om kvalitet på sistnevnte. 
 
Follo Brannvesen IKS, Follo Ren IKS og Elvia AS har kommentarer knyttet til sine 

ansvarsområder. 
 

Til sammen har ti naboer uttalt seg til planforslaget. Beboerne i Solbakken 7b, 
som ligger innenfor planområdet, uttrykker stor misnøye mot prosjektet, og 
mener at prosjektet ikke tar hensyn til opprinnelig bebyggelse og naboer. De er 

bekymret for skygge fra ny bebyggelse, innsyn fra takterrasser, støy, trafikk og 
at ny bebyggelse skal danne en vegg mot sør. Naboer som grenser til 

planområdet i nord og øst, er opptatt av innsyn, sikt- og solforhold. De ber om at 
hensynet til omkringliggende eiendommer settes høyt ved utforming av boligene, 
bl.a. ved plassering av vinduer, uteplasser og mulig senkning i terrenget. Videre 

er de opptatt av at det etableres tilstrekkelig antall bilparkeringsplasser på egen 
tomt, at byggehøydene begrenses til maks tre etasjer, og at antall boenheter 

reduseres kraftig. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 

Forholdet til overordnede planer 
Kommunedirektøren mener at planområdet egner seg godt for en moderat 

fortetting, på grunn av nærheten til sentrum og kollektivknutepunktet. Deler av 
planområdet ligger innenfor den vedtatte fortettingsstrategien fra 2018, men ble 
ikke innlemmet i områdeplanen for sentrum. Kommunedirektøren mener 

planområdet bør utvikles med samme krav til kvalitet som områder innenfor 
sentrumsplanen, og med en utnyttelse som tilsvarer delfeltene langs fylkesveien.  

 
Planens avgrensning 
Planområdet er utvidet i tråd med HTPs vedtak 04.03.2020. Kommunedirektøren 

mener at denne avgrensningen gir et godt utgangspunkt for å utvikle en helhetlig 
plan for kvartalet. Eiendommene langs Solveien, øst for planområdet, ligger 

betydelig høyere i terrenget, og vurderes derfor som en mindre naturlig del av 
en kvartalsutvikling. Forholdet til bebyggelsen i øst er blant annet illustrert på 
side 44 i planbeskrivelsen, som gir inntrykk av høydeforskjellene i terrenget. 

 
Helhetlig utvikling 

Kommunedirektøren mener det er gjort flere gode grep for å sikre en helhetlig 
utvikling av planområdet, blant annet når det gjelder parkering, utearealer og 

utforming av byggene. 
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Ved å legge all bilparkering for beboere på felt BAA, kan de øvrige boligfeltene 

være tilnærmet bilfrie, med unntak av noe gjesteparkering og HC-parkering. 
Samtidig vil alle feltene sikres et parkeringstilbud for de beboerne som har behov 
for bil.  

 
Mellom BAA og B1-2 er det lagt inn et felles uteareal (BUT2), som boligene skal 

henvende seg mot. Det vurderes som positivt at bebyggelsen på BAA trappes 
ned til tre etasjer mot utearealet, med innganger til boligene fra bakkeplan, som 
kan gi en god overgang til de mindre bygningsvolumene på B1-3. Ved å 

innlemme eiendommene Solbakken 1 og 7 i planforslaget, er det blitt mulig å 
regulere et felles uteareal sentralt i planområdet, og en lekeplass innenfor felt 

B3. 
 

Det er satt relativt detaljerte fellesbestemmelser for boligfeltene B1-3, for å sikre 
at bebyggelsen på de ulike feltene vil få et sammenhengende uttrykk. I 
planbeskrivelsen er felt B2 og B3 illustrert med enkle volumer, for å vise hvilke 

rammer som er satt for disse feltene i reguleringsbestemmelsene. 
Kommunedirektøren mener bestemmelsene er tilstrekkelige for å sikre en 

helhetlig utvikling på lang sikt, selv om planområdet utvikles trinnvis av flere 
grunneiere.  
 

Kommunedirektøren ser likevel utfordringer med at det ikke er enighet mellom 
grunneierne om planen som legges fram. Det er per i dag ikke konkrete 

byggeplaner på felt B2 og B3, og det kan dermed ta lang tid før planområdet er 
utviklet som et helhetlig kvartal, med felles uteareal og lekeplass. I mellomtiden 
vil dagens beboere kunne påvirkes negativt av dårligere solforhold og innsyn fra 

ny bebyggelse. 
 

Kommunedirektøren savner også en større forpliktelse til å skape visuell 
sammenheng mellom de ulike delområdene, f.eks. gjennom et helhetlig konsept 
for farger og materialbruk. 

 
Planens hovedkonsept 

Kommunedirektøren mener det er mange gode kvaliteter i prosjektene som 
ligger til grunn for reguleringsplanen, blant annet grønne takhager, fellesarealer 
og bilfrie uteområder. På feltene B1-3 er det gjort gode grep for å skape en 

mellomting mellom blokkbebyggelse og småhusskalaen, bl.a. gjennom smale 
bygningskropper med små fotavtrykk og moderate høyder. Maks fotavtrykk per 

bygg er regulert til 200 m2. Til sammenligning har dagens eneboliger på tomtene 
et fotavtrykk på ca 100 m2, mens dagligvareforretningen har et fotavtrykk i 
underkant av 900 m2. Planforslaget legger dermed til rette for en ny type 

blokkbebyggelse, hvor også de små leilighetene har dagslys fra flere 
himmelretninger. Kommunedirektøren mener at prosjektet kan ha 

overføringsverdi til andre utbyggingsområder i sentrum, dersom det 
gjennomføres på en vellykket måte. 
 

Kommunedirektøren er positiv til kombinasjonen av boliger, forretning og 
parkering på felt BAA, som gir bedre utnyttelse av dette arealet enn dagens 

butikk. Kommunedirektøren mener likevel at prosjektet blir for massivt for denne 
delen av sentrum, med byggehøyder som fremstår lite tilpasset til omgivelsene. 

Kommunedirektøren er også skeptisk til at parkeringsarealet får en så 



Ås kommune 

Hovedutvalg for næring og miljø 25.05.2021  Side 36 av 78 

 

fremtredende plass i bygget. For at dette skal fungere, må bygningen få et 
helhetlig fasadeuttrykk, slik at det ikke framstår som et parkeringshus med 

boligetasjer på toppen. Skisseprosjektene og referansebildene i planbeskrivelsen 
viser eksempler på hvordan dette kan gjøres, og bør være førende ved 
behandling av fremtidig byggesak.  

 
Byggehøyder 

Planområdet er plassert helt i utkanten av Ås sentrumsområde. Som hovedregel 
mener kommunedirektøren at byggehøydene bør begrenses til maks fire etasjer i 
denne delen av sentrum, i tråd med det som er regulert langs fylkesveien i 

områderegulering for Ås sentralområde. For å gi rom for noe variasjon, kan det 
vurderes å tillate fem etasjer over terreng på enkelte punkter i bebyggelsen.  

 
Den foreslåtte fasaden på 6 etasjer nord i felt BAA, vurderes som for 

dominerende og lite tilpasset den tilgrensende småhusbebyggelsen. 
Kommunedirektøren foreslår at byggehøydene i nord reduseres med minst én i 
vest og to etasjer i øst. På grunn av høydeforskjellene i terrenget, innebærer 

dette en byggehøyde på fem etasjer mot Idrettsveien i vest og tre eller fire 
etasjer sett fra Solbakken i øst.  

 
Kommunedirektøren mener også at byggehøydene langs Idrettsveien sentralt i 
felt BAA bør reduseres til maks fire etasjer.  

 
Kommunedirektørens innstilling vil kreve en betydelig omprosjektering av bygget 

og en justering av plankartet. Figur 3 og 4 under er ment som veiledende for 
hvordan innstillingen skal tolkes. Omprosjekteringen bør gjøres på en måte som 
bryter opp nordfasaden i mindre enheter, for å skape variasjon og sikre større 

åpninger inn til uterommet. Gode sol- og siktforhold for nabobebyggelsen i nord 
bør være førende for endelig utforming. 
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Figur 5. Utsnitt av forslag til plankart. Kommunedirektøren anbefaler at maks kotehøyde i nord reduseres fra kote 
123 til kote 120 (blått omriss) og til kote 117 (lilla omriss). Maks kotehøyde i vest (rødt omriss) foreslås redusert fra 
kote 120 til kote 117. Områdene er omtrentlig markert, og må avgrenses mer nøyaktig ved bearbeiding av 
planforslaget.  

 
Figur 6. Kommunedirektørens innstilling innebærer at de markerte etasjene ikke kan bygges. 
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Fasaden langs fylkesveien i BAA vurderes å kunne tåle byggehøyder opp mot fire 
etasjer i øst og fem etasjer i vest, som foreslått. På sikt vil denne fasaden kunne 

fremstå som en forlengelse av sentrumsbebyggelsen langs fylkesveien vestover, 
hvor byggehøydene er regulert til fire og fem etasjer.  
 

Kommunedirektøren er positiv til at størsteparten av bebyggelsen innenfor B1-B3 
reguleres til tre etasjer, med en mindre andel på fire etasjer. Bestemmelsene i 

B1 gir fleksibilitet til å plassere de høyeste byggene der det vurderes mest 
hensiktsmessig i detaljprosjekteringen, samtidig som det sikres at maks 50 % av 
byggene kan være 4 etasjer.  

 
På felt B2 og B3 mener kommunedirektøren at det bør sikres en tydeligere 

nedtrapping mot småhusbebyggelsen i nord. Kommunedirektøren foreslår at den 
høyeste delen av bebyggelsen på B2 og B3 legges på den sydlige delen av 

feltene, ved grensen til B1. Foreslåtte utstrekning av feltet med høyeste 
kotehøyde kan beholdes, for å sikre at det er mulig å etablere ett bygg med inntil 
fire etasjer, samt heishus med tilgang til takterrasser. Nøyaktig plassering må 

vurderes før andregangsbehandling. 
 

Størrelse på butikkareal 
Kommunedirektøren mener butikken på felt BAA først og fremst bør være en 
nærbutikk for boligområdene øst for jernbanen. Kommunedirektøren ser at det 

kan være positive sider ved å tilrettelegge for en dagligvarebutikk i Ås 
sentralområde med et større vareutvalg enn dagens butikk. Butikken vil blant 

annet kunne trekke kunder som i dag drar ut av kommunen for å handle. 
Samtidig er kommunedirektøren bekymret for økt trafikk til et område som både 
er skolevei og adkomst til større boligområder. Særlig trafikken knyttet til 

varelevering, som vil være større enn for en nærbutikk, vurderes som 
problematisk. Den foreslåtte butikken risikerer også å bli en konkurrent til den 

etablerte sentrumskjernen, og dermed svekke kundegrunnlaget der. 
 
Trafikk og parkering  

Planområdet har kort avstand til sentrum, kollektivtransport og 
dagligvareforretning, noe som tilsier at prosjektet kan utvikles uten å bidra til en 

stor økning i biltrafikken. Kommunedirektøren er positiv til at det kun etableres 
4-6 bilparkeringsplasser for gjester og HC i tilknytning til boligfeltene i øst, i 
kombinasjon med høye krav til sykkelparkering.  

 
Planforslaget muliggjør også at det etableres flere bilparkeringsplasser på felt 

BAA, som kan betjene hele planområdet. Kommunedirektøren mener dette er en 
god løsning, som sikrer fleksibilitet til å vurdere parkeringsbehovet ved oppføring 
av leilighetene, innenfor maksbestemmelsene. Ved å samle parkeringstilbudet på 

BAA, vil B1-3 kunne oppføres uten å bidra til mer biltrafikk inn i Solbakken, slik 
at trafikkbelastningen på naboområdene begrenses.  

 
Utvidelse av dagligvareforretningen vil trolig bidra til økt biltrafikk i Idrettsveien. 
Parkeringsbestemmelsen i planforslaget følger maksimumskravene for 

bilparkering i områdeplanen, og vurderes å være restriktiv nok til å begrense 
biltrafikken til et akseptabelt nivå. Dersom boligetasjene og næringsarealet 

reduseres i den politiske behandlingen, slik kommunedirektøren foreslår, vil det 
også medføre en reduksjon i antall parkeringsplasser som kan etableres. 
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Adkomst 
Kommunedirektøren mener det er uheldig at planforslaget legger opp til to nye 

avkjørsler fra Idrettsveien, som vil komme svært tett på dagens avkjørsel til 
Solbakken. Dette vil gjøre situasjonen mer uoversiktlig for gående langs 
Idrettsveien, og for kjørende fra Idrettsveien til Solbakken. Strekningen er også 

mye brukt som skolevei, og av barn som skal til idrettsanlegget. 
Kommunedirektøren mener det bør utarbeides en mer trafikksikker løsning for 

varelevering, som ikke innebærer at det etableres en ny adkomst parallelt med 
Solbakken, og at lastebiler må rygge i Idrettsveien.  
 

Kommunedirektøren mener det er viktig at fotgjengere skal kunne bevege seg på 
begge sider av Idrettsveien. Reguleringsplanen sikrer et sammenhengende 

fortau langs butikkarealet, som kan krysses av biltrafikk og varelevering. Dersom 
det foreslåtte antallet avkjøringer skal opprettholdes, mener kommunedirektøren 

at det regulerte fortauet er den beste løsningen. Denne løsningen vil signalisere 
at fotgjengere har førsteprioritet langs strekningen, selv om bilene kan krysse 
fortauet. I perioder med mye trafikk har fotgjengerne også mulighet til å krysse 

Idrettsveien og bruke fortauet på vestsiden. 
 

Leilighetsstørrelser 
Kommunedirektøren er positiv til ønsket om å etablere små leiligheter med 
tilgang til felleslokaler og felles takterrasser, for å skape et godt botilbud til 

førstegangsetablerere og småhusholdninger. Kommunedirektøren mener likevel 
at det bør settes en minstestørrelse på 36 m2 innenfor planområdet, for å sikre 

at også de minste leilighetene har gode bokvaliteter innenfor egne arealer. 
Kommunedirektøren bemerker at de minste leilighetene i planforslaget vil 
komme inn under SSBs definisjon av trangboddhet, og er kritisk til at dette skal 

være en del av boligtilbudet i Ås. 
 

Kommunedirektøren mener det er viktig å sikre at behovet for mellomstore og 
store leiligheter dekkes i alle deler av sentrum, og foreslår derfor at 
leilighetsfordelingen endres. Kommunedirektøren bemerker at det generelt er 

stor interesse for å bygge små leiligheter i sentrum, og er bekymret for en 
utvikling der størrelsen på nye leiligheter stadig reduseres.  

 
Utearealer og sol/skygge-forhold  
Kommunedirektøren mener solforholdene i felt B1 er tilfredsstillende, så lenge 

takarealene opparbeides som attraktive uteområder for beboerne. 
Kommunedirektøren påpeker at det trolig må oppføres støyskjermingstiltak i 

form av 1,5 m høye rekkverk på takene i felt B1, dersom takterrassene skal bli 
gode oppholdsarealer, og at det også vil bli en betydelig støybelastning etter 
tiltak. Utearealene på lokk i felt BAA fremstår som skyggefulle store deler av 

døgnet, og vil kunne hatt nytte av større åpninger i bebyggelsen for å slippe inn 
dagslys. 

 
Tilpasning til nabobebyggelsen 
Kommunedirektøren mener foreslått bebyggelse på felt B1-B3 utnytter det 

skrånende terrenget på en god måte, slik at ny bebyggelse ikke fremstår som 
dominerende sett fra øst. Selv med terrengbearbeiding innenfor planområdet, vil 

den nye bebyggelsen ligge om lag én etasje lavere i terrenget enn 
nabobebyggelsen i øst. Sett fra øst vil dermed de høyeste byggene framstå som 

tre etasjer. Når bygningsvolumene i tillegg reguleres med et begrenset 
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fotavtrykk, mener kommunedirektøren at planforslaget sikrer god tilpasning til 
dagens småhusbebyggelse i øst. Mot nord mener kommunedirektøren at 

prosjektet bør trappes ned til tre etasjer mot nabobebyggelsen.  
 
Ved en trinnvis utvikling vil boligene innenfor B2-3 kunne påvirkes av skygge og 

innsyn fra utbyggingen på B1. Midlertidige løsninger for renovasjon og parkering 
vil kunne etableres på det som er felles adkomst til disse boligene i dag.  

 
Foreslått bebyggelse på BAA vurderes å være svært dårlig tilpasset til den 
tilgrensende eneboligbebyggelsen i nord, både når det gjelder visuelle kvaliteter, 

skala og solforhold. Dette er redegjort for tidligere i saksframlegget, under 
høyder. 

 
Støy 

I støyretningslinjen T-1442, kapittel 3.2.1, er det spesifisert at kommunene kan 
tillate ny bebyggelse i støysonene i sentrumsområder og kollektivknutepunkter, 
dersom det er nødvendig for å oppnå fortetting og kompakt arealutvikling. 

Forutsetningene er at dette kun gjennomføres der kommunene har angitt 
avvikssoner i kommuneplanens arealdel, og at kommunen stiller krav om 

avbøtende tiltak mot støy. 
 
I gjeldende kommuneplan for Ås er det per i dag ingen definerte soner hvor det 

tillates avvik fra de anbefalte grenseverdiene i støyretningslinjen. 
Kommunedirektøren mener som hovedregel at det ikke bør gjøres unntak fra 

anbefalingene i retningslinjen, slik det foreslås i dette planforslaget. Samtidig 
vurderer kommunedirektøren at utfordringer med støy vil oppstå flere steder når 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde skal gjennomføres. Strenge krav til 

støyforhold vil kunne påvirke utnyttelsen av utbyggingsarealer langs jernbanen 
og fylkesvei 152, særlig der det legges opp til boligbebyggelse. Det kan derfor 

være behov for å vurdere om avvik fra grenseverdiene skal tillates i noen 
områder, både i kommende detaljreguleringsplaner og i forbindelse med rullering 
av kommuneplanen. 

 
Kommunedirektøren mener den støyfaglige utredningen for reguleringsforslaget, 

viser at det er gjort et godt arbeid med planløsningene for å begrense ulempene 
så mye som mulig. Bestemmelse om at alle boenheter skal ha en stille side og 
minimum ett soverom med vindu mot stille side, er i henhold til de foreslåtte 

avbøtende tiltakene for avviksområder i T-1442. Dersom det skal åpnes for avvik 
for å oppnå høy utnyttelse av sentrale arealer, mener kommunedirektøren at 

problemstillingen er løst godt i dette planforslaget. 
 
Rekkefølgekrav 

Planforslaget legger opp til at trafikkveksten i planområdet i stor grad skal tas 
med sykkel og gange. Kommunedirektøren mener derfor det er nødvendig med 

en oppgradering av gang- og sykkelinfrastrukturen frem til viktige målpunkt som 
sentrum, togstasjon, Ås stadion og Ås ungdomsskole. Åpning av Hogstvetbekken 
er vurdert som et viktig tiltak for overvannshåndtering i Ås sentralområde som 

helhet, og er knyttet som rekkefølgekrav til alle delområdene innenfor 
områdeplanen. Det foreslås at dette rekkefølgekravet også innføres for 

Solbakken.  
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Konklusjon: 
Kommunedirektøren mener at forslaget bør revideres på en rekke punkter, 

inkludert høyder, leilighetsfordeling, størrelse på forretningsarealet og løsning for 
varelevering. Kommunedirektøren mener dette vil kreve såpass store endringer i 
prosjektet, at planforslaget bør sendes tilbake til tiltakshaver for revidering. 

Dersom HTP ønsker å sende planforslaget på høring med de anbefalte 
endringene, er det formulert en alternativ innstilling under. 

 
Alternativ innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-324 del av 
Solbakken, som vist på kart datert 20.04.2020, bestemmelser datert 06.05.2020 

og planbeskrivelse datert 20.04.2020. 
 

Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse, med følgende endringer: 
 

- Høyder mot nord og vest i felt BAA reduseres med minimum én til to 
etasjer, som vist på figur 3 og 4 i saksframlegget.  

- Fasaden mot nord i BAA skal i større grad brytes opp for å skape variasjon 
og åpninger inn til utearealet på lokk over parkering.  

- Høyeste punkt innenfor felt B2 (k +121) og felt B3 (k +122) flyttes lenger 

syd. Utstrekningen som er vist i plankartet kan beholdes. 
- Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 36 m² BRA. 

- Leilighetsfordelingen innenfor felt BAA justeres for å sikre en større andel 
leiligheter over 50 m2 BRA. Det skal sikres en andel boliger med egen 
inngang fra terreng. 

- Varelevering må løses på en mer trafikksikker måte som ikke krever 
rygging av lastebiler på offentlig vei. 

- Forretningen på BAA skal være en nærbutikk. Forretningsarealet skal ikke 
overstige 1250 m2 BRA, inkludert salgsareal, lagerlokale, spiserom/kantine 
og kontorareal. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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HNM-11/21 
R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) - 
Førstegangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  20/00539-36 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 11/21 25.05.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 27/21 26.05.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til R-332 Detaljregulering for 

Moerveien 12 (BS7), som vist på kart datert 19.04.2021, bestemmelser datert 
19.04.2021 og planbeskrivelse datert 19.04.2021, med følgende endringer: 

 
1) Følgende leilighetsfordeling legges til grunn: 

- Maksimum 40 % av leilighetene innenfor kvartalet kan være under 

45 kvm BRA.  
- Minimum 20 % av leilighetene skal være større enn 70 kvm BRA.  

- Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 36 kvm BRA. 
2) Byggehøyder på tverrfløyen i syd på bygget langs Brekkeveien reduseres 

til maks fem etg, tilsvarende kote +113.5. 

3) Bredden på fortau o_SF3 økes til 3 meter. 
 

Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse etter at endringene er innarbeidet. 
 

 
Ås, 07.05.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef  
 Teknikk, samfunn og kultur 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø, første gang 25.05.2020 
Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang 26.05.2020 

 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 19.04.2021 

2. Reguleringsbestemmelser, datert 19.04.2021 
3. Planbeskrivelse, datert 19.04.2021 

4. Landskapsplan, datert 09.12.2020 
5. Nærvirkningsillustrasjoner, ikke datert 
6. Fjernvirkningsillustrasjoner, ikke datert 

7. Illustrasjonshefte, ikke datert 
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8. ROS-analyse, datert 25.01.2021 
9. VAO-rammeplan, datert 04.09.2020 

10. Miljøgeologisk undersøkelse, datert 24.06.2020 
11. Klimagassregnskap, 23.06.2020 
12. Masseforvaltningsplan, datert 07.08.2020 

13. Miljøoppfølgingsplan, datert 17.06.2020 
14. Trafikkanalyse, datert14.08.2020 

15. Vurdering av områdestabilitet, datert 22.04.2020 
16. Innledende geotekniske vurderinger, datert 22.04.2020 
17. Støyrapport, datert 02.06.2020 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Oppstartsvarsel 
Merknader til varsel om oppstart 

Godkjenning av renovasjonsløsning fra FolloRen 
Tillatelse fra DSB til sletting av tilfluktsrom 
Rapport energibehov 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
TAG Arkitekter AS fremmer på vegne av tiltakshaver Tinholt Eiendom AS forslag 
til detaljregulering for Moerveien 12. Planforslaget omfatter hele felt BS7 av 

områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
 

Området i dag er kontorbebyggelse som inntil nylig var regionkontor for 
Mattilsynet. Planforslaget legger opp til å rive eksisterende kontorbygg, og 
erstatte kontorbebyggelsen med to nye boligblokker i åpen kvartalsstruktur, med 

varierende byggehøyder tilsvarende 4-6 etasjer. Planforslaget sikrer 
publikumsrettet virksomhet eller fellesarealer på bebyggelsens førsteetasje. Når 

området er ferdig utbygget vil ny bebyggelse kunne romme om lag 90 nye 
boliger.  

 
Kommunedirektøren anbefaler at hovedutvalg for næring og miljø (HNM) først og 
fremst vurderer hvordan ambisjonene i vedtatte kvalitetsprogram er ivaretatt i 

planforslaget. HNM bør også ta stilling til næringsandelen i planforslaget, som det 
er redegjort for under i kommunedirektørens vurdering.  

 
Kommunedirektøren vurderer at planforslaget er i tråd med områdeplanen, og 
tilstrekkelig godt utarbeidet. Kommunaldirektøren anbefaler at planforslaget 

legges ut på offentlig ettersyn, med endringer i leilighetssammensetningen, krav 
om nedtrapping mot syd på bygget langs Brekkeveien, og bredere fortau i syd.  

 
Beskrivelse av planområdet 
Området utgjør et areal på ca. 3900 kvm sentralt i Ås sentrum, om lag 100 

meter fra Ås stasjon, mellom Moerveien og Brekkeveien. Planområdet er 
tilknyttet Åsgård skole som ligger om lag 300 meter fra området.  

 
Området er i dag bebygd med ett frittstående kontorbygg på fire etasjer som 
inntil nylig ble brukt av Mattilsynet. Planområdet er preget av mye 

overflateparkering. 
 

Gjeldende planstatus 
Planområdet utgjør byggeområdet BS7 som i områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde er regulert til sentrumsformål med arealutnyttelse på %BRA=250, 

med fastsatte høyder mellom 4-6 etasjer. Planområdet omfatter også arealer 
avsatt til fortau, kjørevei og gatetun. 

 
Områdereguleringen åpner opp for bebyggelse med blandet formål, med krav om 
at første etasjer i bebyggelsen skal benyttes til publikumsrettet virksomhet, 

primært forretninger, i omfang som skal fastsettes i detaljplan. Første etasjer 
skal ha åpne fasader og ha flere innganger. 

 
Nærmiljø og landskap 
Planområdet ligger i overgangen mellom tett bolig- og næringsbebyggelse mot 

nord og øst, til småhusbebyggelse i vest, og lavblokker mot syd. Nord for 
planområdet er Moerveien 10 som er regulert til forretning/kontor/tjenesteyting, 

med byggehøyder tilsvarende 6 etasjer. Sør for planområdet er leiligheter med 
byggehøyder tilsvarende 4 etasjer.  
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Vest for planområdet er det etablert småhusbebyggelse, som i områdeplanen er 
regulert til boligbebyggelse med arealutnyttelse på henholdsvis %BRA=200 og 

%BRA=150, og byggehøyder tilsvarende 2-5 etasjer. Øst for planområdet er felt 
BS8, også kjent som «hangartomta», som i områdeplanen er regulert til 
sentrumsformål med en arealutnyttelse på %BRA=300 og byggehøyder 

tilsvarende 6-8 etasjer.  
 

Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter 2 eiendommer. Utbyggingsområdet eies av Moerveien 12 
AS (Tinholt Eiendom AS og Stegg Eiendom AS). Ås kommune eier og drifter 

eiendomsareal i Moerveien, og tverrveien i syd.  
 

Beskrivelse av planforslaget. 
Hovedgrep 

Planforslagets hovedgrep er to frittstående boligblokker i åpen kvartalsstruktur 
med fallende høyder mot vest. Førsteetasjen skal benyttes til publikumsrettet 
virksomhet eller fellesarealer for beboerne. Felles uteoppholdsareal legges på 

bakkeplan i et indre gårdsrom og på tak, og det anlegges et felles 
parkeringsanlegg under bakken.  

 
Forslagsstillers planbeskrivelse redegjør for planforslaget, og er vedlagt i sin 
helhet.  

 
Bebyggelse, utnyttelse og høyder 

Utbyggingsområdet foreslås regulert til kombinasjonsformål 
bolig/forretning/kontor, med fastsatte byggegrenser som legger til rette for to 
frittstående boligblokker i åpen kvartalsstruktur med fasade ut mot Moerveien og 

Brekkeveien. I Moerveien er fasaden trukket inn fra fortau for å skape en 
inngangssone. Byggegrensene sikrer en åpen gjennomgang i det indre 

gårdsrommet til bebyggelsen. Mot Moerveien i sørvest legges det opp til en liten 
plass med gode solforhold som kan benyttes blant annet til uteservering.  
 

Det legges opp til en høy førsteetasje som skal benyttes til publikumsrettet 
virksomhet eller fellesarealer for beboerne i området. Fra 2. etasje og oppover 

tillates det boliger. 
 
Grad av utnytting er regulert gjennom maksimum tillatt BRA på 7400 kvm og 

maks kotehøyder på plankart tilsvarende 4 og 6 etasjer. Høyest bebyggelse 
plasseres langs Brekkeveien med byggehøyder tilsvarende 5 og 6 etasjer, mens 

bebyggelsen langs Moerveien settes lavere, tilsvarende 4 og 5 etasjer. Dette skal 
sikre en høydenedtrapping mot vest.  
 

Bestemmelsene sikrer at det skal benyttes tre som hovedmateriale, samt at det 
etableres en horisontal oppdeling av volumer som skiller næringsdelen og 

boligdelen. 
 
Foreslått plassering, utforming og høyde er redegjort for i planbeskrivelsen 

kapittel 4.7.  
 

Boligstørrelse og boligantall 
Leilighetssammensetningen er sikret som minimums- og maksimumsnorm i 

bestemmelse § 4.1.2.3. Forslag til leilighetssammensetning er:  
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Det tillattes maks 40 % leiligheter under 40 kvm BRA. 

Minst 15 % leiligheter skal være over 70 kvm BRA.  

Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 26 kvm BRA.  

 

I skisseprosjektet utgjør dette om lag 90 boliger, hvorav 25 ettroms, 17 toroms, 

36 treroms og 12 fireroms. Det er ikke tillatt med ensidig østvendte leiligheter.   
 
Uteoppholdsareal 

I tråd med områdeplanen stiller planforslaget krav om at uteoppholdsareal skal 
utgjøre minimum 20 % av bebyggelsens bruksareal. Det legges opp til 

uteoppholdsareal på bakkeplan, private balkonger og takterrasser.  
Det stilles videre krav om at både felles og private arealer som inngår i 
beregning av krav til lek, aktivitet og uteopphold skal ha sol ved vår og 

høstjevndøgn kl. 15:00 på minst halvparten av arealet. 
 

Parkering, adkomst og trafikk  
Parkering løses i felles parkeringsanlegg under bakken innenfor 
bestemmelsesområde #1. Adkomst legges langs tverrveien i syd, og 

nedkjøringen kreves integrert i bygget. Det legges ikke opp til gateparkering i 
prosjektet.  

 
Parkeringsdekning følger fastsatte parkeringsbestemmelser i områdeplanen, som 

fastsetter maksbestemmelser for bil og minimumsbestemmelser for sykkel 
differensiert etter leilighetsstørrelse.   
 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse som har vurdert trafikkonsekvenser ved full 
utbygging, se vedlegg 14. Analysen konkluderer med en beskjeden trafikkøkning 

som forventes å gi ubetydelige problemer knyttet til trafikksikkerhet. Det legges 
også til grunn at kontorarealer vil erstattes med boliger, som vil gi mindre 
biltrafikk på hverdager 

 
Sol- og skyggeforhold 

Det er produsert sol- og skyggediagrammer som viser foreslått solforhold i 
området med foreslått bebyggelse, i planbeskrivelsens kapittel 4.17. Videre 
opprettholdes områdeplanens krav om at halvparten av uteoppholdsarealet skal 

ha sol ved vår- og høstjevndøgn. 
 

Støy 
Planområdet er utsatt for støy fra jernbanen. Foreslått ny bebyggelse langs 
Brekkeveien vil være utsatt for støy over grenseverdi for deler av fasaden og 

takterrassen. Vedlagte støyutredning (vedlegg 17) anbefaler tiltak på støyutsatte 
deler av takterrassen og støyutsatte balkonger. Dette er fastsatt som krav i 

reguleringsbestemmelse § 3.4.  
 
Vann, avløp og overvannshåndtering 

Flere tiltak er foreslått for å sikre overvannshåndteringen i området, herunder 
åpne overvannsløsninger, permeable overflater, tilstrekkelige jorddybder og bruk 

av vegetasjon på tak og utearealer.  
 
Tverrforbindelsen i nord skal fungere som flomvei for overvann fra Brekkeveien. 

Planforslaget legger derfor opp til å omregulere fortau og kjørebane i nord til 
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gatetun. Arealformålet gatetun muliggjør etablering av nødvendig 
overvannstiltak langs tverrforbindelsen. Gatetunet skal utformes som en åpen 

tilgjengelig passasje. Planbeskrivelsen kap. 4.23 redegjør i detalj for 
overvannshåndtering.  
 

Det stilles krav om fremlagt VAO-rammeplan ved søknad om rammetillatelse 
som skal redegjøre for foreslåtte løsninger. Dette er utarbeidet som del av 

planforslaget, se vedlegg 9. Det stilles et krav om bruk av blågrønn faktor ved 
valg av løsninger for overvannshåndtering, med en faktor på 0.7. 
 

Grunnforhold 
Planområdet er i sin helhet under marin grense. Det er utarbeidet en vurdering 

av områdestabiliteten ihht NVEs veileder som vurderer sikkerheten mot 
områdeskred som tilfredsstillende for planlagte tiltak på tomten. Denne 

vurdering kan leses i vedlegg 15.  
 
Det er i tillegg utarbeidet et notat (vedlegg 16) som vurderer grunnforholdene på 

selve byggetomten. Basert på tidligere grunnundersøkelser i området foreligger 
det en det sterk mistanke om forekomst av kvikkleire for hele tomten.  

 
Tilstrekkelig stabilitet skal dokumenteres med supplerende grunnundersøkelser 
før det gis rammetillatelse, jmf. reguleringsbestemmelse § 6.5.  

 
Avfallshåndtering. 

Avfallshåndtering løses i nedgravde avfallsbrønner langs tverrveien i syd, 
innenfor bestemmelsesområde #2 på plankartet. Kommunedirektøren har 
igangsatt en utredning av ulike renovasjonsløsninger for Ås sentrum som helhet, 

som også skal vurdere ulike løsninger for avfallssug. Utredningen skal 
ferdigstilles og behandles politisk i mai. Resultatene fra denne behandlingen kan 

føre til endringer i planforslaget før andregangsbehandling. 
 
Rekkefølgebestemmelser 

Foreslåtte rekkefølgekrav følger rekkefølgekrav stilt i områdereguleringen, og 
omfatter vei- og kryssløsninger utenfor planområdet samt overordnede 

overvannshåndteringstiltak og tiltak knyttet til vannledningsnettet. 
Kommunedirektøren har i tillegg vurdert det nødvendig med et prosjektspesifikt 
rekkefølgekrav om oppgradering av en vannledning.  

 
Oppfølging av kvalitetsprogrammet 

Planområdet omfattes av delområde 2 (Nordre Moer) i kvalitetsprogram for Ås 
sentralområde. I delområdet er to prinsipper og tiltak vurdert som sentrale: 
 

1. Særpreg og tilpasning, spesielt utsyn/gløtt mot Dysterjordet.  
2. Arkitektur og uterom, spesielt ut mot sentrumsgatene som bør ha åpne 

fasader i førsteetasje og mulighet for publikumsrettede funksjoner på 
gateplan. Uteoppholdsarealer må ha god skjerming mot støy fra 
jernbanen.  

 
Planbeskrivelsen kapittel 5 redegjør for hvordan kvalitetsprogrammet skal følges 

opp. For videre oppfølging stilles krav om kvalitetsoppfølgingsplan som skal 
redegjøre for hvordan tiltakene er fulgt opp ved søknad om rammetillatelse.  
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Uttalelser til varsel om oppstart: 
Kommunen avholdt oppstartsmøte 23.03.2020. Varsel om oppstart av 

planarbeidet ble kunngjort i Østlandets Bland og på kommunens hjemmesider 
24.04.2020, og til berørte naboer, organisasjoner og myndigheter.  
 

Det ble mottatt 9 uttalelser til oppstartsvarselet. Forslagsstiller har oppsummert 
og kommentert uttalelsene i planbeskrivelsens kap. 7. Under følger en kort 

oppsummering. 
 
Viken fylkeskommune ber om at det utarbeides en trafikkanalyse, og opplyser 

om at planforslaget ikke kan vedtas før innsigelsen på kryssløsningene på fv. 152 
er avklart og områdeplanen endelig vedtatt. Fylkeskommunen anbefaler en 

maksbestemmelse til parkeringsplasser, og at planforslaget innarbeider gode 
gangtraseer for gående. Planlagt bebyggelse må illustreres godt, spesielt 

forholdet til den eldre bebyggelsen vest for planområdet.  
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken vurderer at forslaget er i tråd med overordnete 

planer, og anbefaler høy arealutnyttelse og ber om at reguleringsbestemmelsene 
fastsetter konkrete støytiltak.  

 
BaneNor er positiv til høy arealutnyttelse rundt jernbaneknutepunktet.  
 

Fortidsminneforeningen ønsker at prosjektet nedskaleres, og i stor grad 
hensyntar omkringliggende bebyggelse. FolloRen påpeker at nye utbygginger 

skal benytte seg av nedgravde avfallsbrønner. Elvia AS påpeker at det kan bli 
behov for arealer til ny nettstasjon innenfor planavgrensningen.  
 

Grunneier på Moerveien 10 ved Hathon AS og Hille Melbye Arkitekter er kritiske 
til at planavgrensningen ved varsel om oppstart inkluderer deler av eiendommen 

til Moerveien 10. De ønsker ikke at planforslaget regulerer noe som kan endre på 
forutsetningene i detaljregulering for Moerveien 10, og anmoder om at 
planavgrensningen settes på eiendomsgrensa mellom Moerveien 10 og 

Moerveien 12. E‐verkshagen boligsameie mener antallet leiligheter må reduseres 
betydelig, og at byggehøydene ikke settes høyere enn byggehøydene i Moerveien 

14 og 16. De anbefaler videre egen parkeringsplass til hver leilighet, og gode 
utearealer for alle aldersgrupper.  

 
Vurdering 
Tema som vurderes å være vesentlig i vurderingen av forslaget er gjennomgått 

enkeltvis under.  
 

Forholdet til kvalitetsprogrammet 
Tema i kvalitetsprogrammet som følger områdeplanen er fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte, med gjennomgang og vurdering av enkelttema i 

planbeskrivelsen. Kvaliteter som er særlige viktige for delområdet er sikret i 
planbestemmelsene, herunder høye førsteetasjer og publikumsrettet næring, 

nedtrapping av byggehøyder mot Moerveien, og krav om tre som 
fasademateriale. Bebyggelsen langs Moerveien er trukket tilbake to meter fra 
fortauet, og åpner dermed opp for etablering av en grønn forsone.  
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Bebyggelse 
Kommunedirektøren er positiv til hovedgrepet om to boligblokker i åpen 

kvartalsstruktur med et indre gårdsrom på bakkeplan, som vil komplettere og 
styrke eksisterende kvartalsbebyggelse i Ås sentrum.  
 

Planforslaget legger opp til en åpen og allment tilgjengelig tverrforbindelse 
gjennom kvartalet, fra tverrveien i syd til gatetunet i nord. Kommunedirektøren 

er positiv til forslagets grep om åpenhet og gjennomtrengelighet i kvartalet, men 
er usikker på om beboerne vil oppleve denne åpenheten på samme måte. Særlig 
i møtet med et fremtidig nytt kontorbygg på Moerveien 10 kan beboerne oppleve 

gårdsrommet som lite privat. Kommunedirektøren mener forslaget vil være tjent 
med å synliggjøre og tydeliggjøre skillet mellom offentlig og privat rom. Nøysom 

utforming av uterommet kan forsterke dette skillet. Aktuelle virkemidler som kan 
brukes er beplanting, møblering, eller et gjerde.  

 
Kommunedirektøren er videre skeptisk til antallet og omfanget av takoppbygg på 
bygget langs Brekkeveien. Illustrasjonene viser at takoppbyggene gir en uheldig 

og dominerende virkning som forsterkes av at takoppbyggene er plassert langs 
fasadelivet mot Brekkeveien. Forslagsstiller anfører at optimal planløsning krever 

at leiligheter vender mot gårdsrommet og stille side, hvor også solforholdene er 
best. Trapperommene må derfor plasseres i støyutsatt fasade mot Brekkeveien, 
og må følge fasadelivet helt over taket. I bygget mot Moerveien er 

takoppbyggene integrert i den tilbaketrukne 5. etasje, mens i bygget mot 
Brekkeveien må takoppbyggene stikke over taket for å sikre adkomst til felles 

takterrasse fra hver heis- og trappoppgang. Dette sikrer likeverdig tilgang til 
felles takterrasse fra hvert trapperom. Kommunedirektøren mener det vil være 
en fordel om det i den videre bearbeidingen av planforslaget jobbes med hvordan 

takoppbyggene kan minskes til det absolutt minimum som kreves, og at det 
jobbes videre med detaljering, materialbruk, m.m. for å redusere virkningen av 

dem.  
 
Samlet sett vurderer kommunedirekten bebyggelsens hovedgrep som kurant, og 

et godt utgangspunkt for utvikling av et velfungerende boligområde som blir et 
godt supplement til den øvrige sentrumsbebyggelsen i Ås.  

 
Byggehøyder 
Planforslaget legger opp til varierte byggehøyder tilsvarende 4-6 etasjer, i tråd 

med føringene i områdeplanen. Langs Brekkeveien tillates bebyggelse i 6. 
etasjer, og langs Moerveien tillates bebyggelse i 4 etasjer med en tilbaketrukket 

5. etasje. Bygget langs Brekkeveien vil også skjerme mot støy fra jernbanen. 
Samlet sett vurderer kommunedirektøren nedtrappingen mot vest som godt løst.  
 

Imidlertid er kommunedirektøren kritisk til manglende nedtrapping mot syd på 
foreslått bygg langs Brekkeveien. Det er ikke fastsatt i områdeplanen hvor 

byggegrensene mellom fire og seks etasjer skal gå, dermed kan det sies at 
byggehøydene i planforslaget er i tråd med områdeplanen. Det er til gjengjeld 
diskutabelt om intensjonen om nedtrapping og tilpasning til tilgrensende 

bebyggelse er godt nok fulgt opp. Kommunedirektøren mener møtet mellom ny 
bebyggelse langs Brekkeveien, og eksisterende bebyggelse i Brekkeveien 13 er 

for dårlig løst. Høydeforskjellen på 8,5 meter kan oppleves som ruvende og 
dårlig tilpasset overgangen mellom byggene. Lengdesnittet under viser 

høydeforskjellen i bebyggelsen langs Brekkeveien.  
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Figur 7 Lengdesnitt fra Brekkeveien. Hentet fra vedlegg 7 Illustrasjonshefte. Eksisterende bebyggelse på Brekkeveien 
13 på venstre side. 

Kommunedirektøren innstiller derfor på å redusere antall etasjer på fløyen langs 
tverrveier til maks kotehøyde +113.5 meter tilsvarende fem etasjer. Dette vil 

sikre en tydeligere nedtrapping mot syd. Plankartet under til venstre viser 
forslagsstillers plankart, og plankartet under til høyre viser kommunedirektøren 

innstilling.  
 

 
Figur 8 Kartet til venstre viser forslagsstillers plankart. Kartet til høyre viser kommunedirektørens forslag plankart, 
med nedtrapping mot syd,  
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Figur 9 Kommunaldirektørens innstilling innebærer at volumene markert med rødt ikke kan bygges.  

 
Uteoppholdsareal 

Forslaget følger opp områdeplanens krav til uteoppholdsareal på en 
tilfredsstillende måte. Arealkrevende bruk av gårdsrommet til renovasjon (med 

tilhørende snuplass), brannoppstillingsplass, og sykkelparkering er med hell lagt 
utenom gårdsrommet, et grep som frigjør verdifullt areal til uteoppholdsareal. 
Landskapsplanen i vedlegg 4 viser hvordan uterommene kan utformes.  

 
Videre planlegges det tilrettelagt for et kafélokale med tilhørende uteplass på det 

sørvestre hjørne. Dette vil bli en enkel plass i betong for kafemøblement. Det 
eksisterende treet, som står i hjørnet innenfor fortauet planlegges bevart. Treet 
er ikke sikret på plankartet eller i bestemmelsene.  

 
Leilighetsfordeling 

Leilighetsfordelingen i prosjektet er foreslått med at maksimalt 40 % av 
leilighetene skal være under 40 kvm, minimum 15 % skal være over 70 kvm 
BRA, og ingen skal være under 26 kvm BRA. Forslagsstiller redegjør for 

leilighetsfordelingen i planbeskrivelsen kap. 4.5.  
 

Foreslått leilighetsfordeling legger opp til et kurant spenn i størrelser, men legger 
også opp til en stor andel små leiligheter. Kommunedirektøren kan være positiv 
til at det etableres en andel små leiligheter da det er stor etterspørsel etter slike 

leiligheter. Små leiligheter kan også være særlig egnet til å møte kommunens 
boligpolitiske mål om flere boliger for førstegangsetablerere, lavinntektsgrupper, 

små husholdninger og studenter. Imidlertid kan en stor andel små leiligheter 
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også føre til negative virkninger ved at området blir preget av stor utskifting og 
et mindre stabilt bomiljø.  

 
Kommunedirektøren mener forslaget legger opp til en uforholdsmessig stor andel 
små leiligheter som kan gå på bekostning av et stabilt bomiljø. Eksempelvis 

åpner forslagets leilighetsnorm opp for at 40 % av leilighetene bygges 26 kvm 
BRA. Minimumsstørrelsen på 26 kvm BRA bør som et minimum økes for å sikre 

de minste leilighetene bedre bokvalitet innenfor egne arealer.  
 
Kommunedirektøren innstiller derfor på følgende leilighetsfordeling:   

- Maksimum 40 % av leilighetene innenfor kvartalet kan være under 45 kvm 
BRA.  

- Minimum 20 % av leilighetene skal være større enn 70 kvm BRA.  
- Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 36 kvm BRA. 

 
Kommunedirektørens innstilling øker minimumsstørrelsen på leiligheter, og øker 
størrelsen på mellomstore leiligheter, samtidig som det tillates en stor andel små 

leiligheter. Kommunedirektørens forslag er sammenlignbar med lelighetsnormen 
i justert forslag til detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5), et 

byggeprosjekt kommunedirektøren mener er sammenlignbart.  
 
Næringsandel 

Planforslaget legger opp til å erstatte eksisterende næringsarealer med 
hovedsakelig leiligheter. Tilgangen på kontorlokaler i Ås sentrum vil samlet sett 

bli redusert, men det legges samtidig til rette for minimum 600 kvm til 
publikumsrettet virksomhet eller fellesarealer i bebyggelsens første etasje. Det er 
videre krav om at første etasje skal ha en fri høyde på 3,9 meter.  

 
Planforslaget har ikke vurdert alternative plangrep som ikke er basert på næring 

i førsteetasje og boliger i øvrige etasjer. Alternative plangrep kan for eksempel 
være to etasjer med næring, eller et rent næringsbygg. Kommunedirektøren har 
forståelse for forslagsstillers utgangspunkt, gitt nåværende lav etterspørsel etter 

næringslokaler som gjør en stor næringsandel, eller eget næringsbygg mer 
risikabelt å bygge. Etterspørselen etter næringsarealer kan imidlertid øke i 

framtiden, og det kan tenkes at ferdigstillelsen av større prosjekter i Ås, 
eksempelvis på NMBU og Follobanen, kan påvirke attraktiviteten i framtiden. 
Kommunedirektøren mener det er prinsipielt viktig å sikre tilstrekkelige arealer 

for næring- og kontorvirksomhet.  
 

Kommunedirektøren er likevel i tvil om en større næringsandel bør anbefales i 
planforslaget. Kommunedirektøren velger derfor å anbefale planforslaget for 
offentlig ettersyn slik det er foreslått. Dersom det er ønskelig å tilrettelegge for 

en større næringsandel, anbefaler kommunedirektøren at det stilles krav om et 
rent næringsbygg innenfor områdeplanens felt BS1 eller BS3. 

 
Samferdselsanlegg og trafikk 
Planforslaget avviker fra områdeplanens grep om kjørevei og fortau i nord 

mellom Moerveien 10 og Moerveien 12. I stedet for kjørevei og fortau foreslås 
det tilrettelagt for et allment tilgjengelig gatetun (o_SGT) med 8 meters samlet 

bredde. Gatetun vil muliggjøre en mer bymessig utforming av gaterommet med 
mulighet for etablering av benker, sykkelparkering, beplanting, overvannstiltak, 

m.m. Dette avviket bør ikke ha vesentlige konsekvenser for trafikkavviklingen i 
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området, men det er ikke spesifikt utredet. Samlet sett mener 
kommunedirektøren at gatetun er en klar forbedring, og anbefaler dette avviket 

fra områdeplanen. 
 
Gatetunet i planforslaget omfatter imidlertid kun arealer som forslagsstiller 

disponerer, og bredden på gatetunet er derfor kun satt til 4 meter på plankartet. 
Gjenværende gatetun må reguleres i en separat planprosess som omfatter 

eiendom i Moerveien 10. Kommunedirektøren har mottatt et planforslag for 
endring av detaljregulering for Moerveien 10 som blant annet legger opp til 4 
meters gatetun i sammenheng med dette planforslaget. Eksisterende 

nedkjøringsrampe i Moerveien 10 kreves også fjernet. Planforslaget har ikke 
redegjort for hvordan gatetunet planlegges opparbeidet i sammenheng med 

Moerveien 10. Kommunedirektøren forventer at dette redegjøres for før 
andregangsbehandling av planforslaget. Samlet sett vurderer 

kommunedirektøren dette forholdet som tilstrekkelig sikret.  
 
Langs kjørebanen i syd legger forslaget opp til et 2 meter bredt fortau (o_SF3 på 

plankartet). Dette er i tråd med områdeplanen. Kommunedirektøren vurderer 
imidlertid at fortausbredden er for smalt for å fungere som et attraktivt 

fotgjengerområde som også sikrer god fremkommelighet. Av hensyn til 
fotgjengere alene bør fortausbredden vurderes økt. Kommunedirektøren er også 
gjort oppmerksom på at 2 meters bredde er for smalt for maskinell drift og 

vedlikehold av fortauet. Kommunen har ikke tilstrekkelig små maskiner som 
trygt kan kjøre på 2 meters fortau. Minimumskravet for maskinell rydding av 

fortau er 2,5 meter, men anbefalt bredde er 3 meter. Kommunedirektøren mener 
det derfor er nødvendig å øke bredden på fortauet, og legger til grunn anbefalt 
bredde på 3 meter. Dette vil sikre optimale forhold for drift og vedlikehold, men 

også best utgangspunkt for å kunne opparbeide et attraktivt fortau. Denne 
utvidelsen vil imidlertid redusere byggeområdet, og dermed tillatt 

utnyttelsesgrad. Forslagsstiller anfører at områdeplanens fortausbredde bør 
legges til grunn, og anbefaler heller å utvide fortauet mot veien, og innsnevre 
fortauet på den andre siden. Dette fraråder kommunedirektøren, da eksisterende 

fortau er 2,5 meter bredt, og bør ikke reduseres ytterligere.  
 

Hva gjelder trafikk, så ligger planområdet svært godt til rette for at daglige reiser 
kan gjennomføres uten bruk av bil. Kommunedirektøren mener derfor 
belastningen på veinettet vil være minimal, slik trafikkanalysen også konkluderer 

med. Planforslaget følger opp områdeplanens bestemmelser om lav 
parkeringsdekning for bil og høy parkeringsdekning for sykkel. 

Rekkefølgebestemmelsene sikrer også at det opparbeides nødvendig 
infrastruktur for syklende og gående, i tråd med områdeplanens bestemmelser.  
 

Renovasjon 
Renovasjon er foreslått løst som nedgravde avfallsbrønner plassert innenfor 

bestemmelsesområde #2. Kommunedirektøren mener beliggenheten er mindre 
optimal fordi den er plassert i adkomsten til et allment tilgjengelig 
uteoppholdsareal, og fordi den er lokalisert i nærheten av et sted som er tiltenkt 

servering.  
 

Kommunedirektøren finner det til gjengjeld krevende å foreslå bedre 
plasseringsalterniver. Plassering i selve bakgården bør unngås av hensyn til 

beboerne som skal bruke gårdsrommet som felles uteoppholdsareal. Renovasjon 
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i bakgården er også særdeles arealkrevende gitt krav om snuplass for 
renovasjonskjøretøy. Plassering langs gatetunet i nord gir også en rekke uheldige 

virkninger ved at gatetunet må utformes for gjennomkjøring med 
renovasjonskjøretøy. Dette kan vanskeliggjøre etablering av overvannstiltak og 
andre bymessige tiltak.  

 
Det gjenstår få andre egnede plasseringer, og kommunedirektøren vurderer 

derfor at foreslått plassering gir færrest negative virkninger.  
 
Fossilfri byggeplass 

I henhold til kommunestyrets vedtak i behandlingen av handlingsprogram 2021- 
2024, skal det stilles krav om fossilfri anleggsplass i nye reguleringsplaner fra og 

med januar 2021.  Et mindretall i kommunestyret sendte inn krav om 
lovlighetskontroll av vedtaket. Kommunestyret opprettholdt vedtaket som nå er 

oversendt statsforvalteren for vurdering. Inntil dette er endelig avklart er krav 
om fossilfri byggeplass lagt inn som en bestemmelse.  
 

VAO 
Forslaget legger opp til åpen overvannshåndtering innenfor området, med lokal 

fordrøyning med åpne vannveier og regnbed. Det stilles krav om blågrønn faktor 
på 0,7 i tråd med kommunens norm for overvannshåndtering.  
 

Kommunedirektøren vurderer at foreslåtte tiltak for vann, avløp og 
overvannshåndtering samlet sett er tilfredsstillende.  

 
Klimagassregnskap 
Det er utarbeidet et klimagassregnskap som skal synliggjøre forventede 

klimagassutslipp for prosjektet. Resultatene i vedlegg 11 viser klimagassutslipp 
på 5356 tonn CO2-ekvivalenter over livsløpet for det prosjekterte bygget, dette 

inkluderer utslipp fra byggeplass, materialer og energi. Dette er 27% lavere enn 
referansebygget, i all hovedsak grunnet energiforsyningen som er lagt til grunn i 
referansebygget og fjernvarme i planforslaget. Dersom man ser bort fra 

energiforbruk har det prosjekterte bygget 3% lavere klimagassutslipp enn 
referansebygget. 

 
Ettersom det er krevende å fastsette nøyaktig klimagassregnskap forutfor 
ytterligere detaljprosjektering av ny bebyggelse i området, vurderer 

kommunedirektøren foreslåtte tiltak, med krav om klimagassregnskap ved 
byggesøknad og målsetting om å oppnå nullutslippsbygg som tilstrekkelig. 

 
Alternativer: 
Kommunedirektøren har formulert to alternative innstillinger som kan benyttes 

dersom HTP ønsker en høyere næringsandel i prosjektet, eller om 2,5 meters 
bredde på fortau o_SF3 vurderes som tilstrekkelig.   

 
1. Det skal legges til rette for en høyere næringsandel bestående av […] 
2. Bredden på fortau o_SF3 økes til 2,5 meter.  

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Planforslaget vurderes i all hovedsak å være i tråd med områdereguleringen for 

Ås sentralområde. Kommunedirektøren vurderer forslagets hovedgrep om åpen 
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kvartalsstruktur som vellykket og vil videreføre og styrke kvartalsbebyggelsen i 
Ås sentrum. Krav om publikumsrettet virksomhet i bebyggelsens første etasje vil 

bidra positivt til aktivitet i sentrum. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at forslaget legges ut på offentlig ettersyn med 

foreslåtte endringer.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Kommunedirektørens innstilling: 

Høringsutkast til Skjøtselsplan for Slorene verneområde legges ut på offentlig 
ettersyn. 

 
Ås, 07.05.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 Teknikk, samfunn og kultur  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 
 

Vedlegg: 
1. Høringsutkast skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde 

2. Oppsummering innspill skjøtselsplan Slorene og kommunedirektørens 
vurdering 
3. Innspill til utkast skjøtselsplan Slorene samlet 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Alle dokumenter på sak nr. 19/01366 
Underlagsrapporter og kunnskapsgrunnlag finnes på kommunens hjemmeside:  

https://www.as.kommune.no/skjoetselsplan-for-slorene-
vaatmarksomraade.6368715-385744.html  
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Vedtaket legges ved når planutkastet blir sendt på høring. 

Enhet kommunalteknikk. 
  

https://www.as.kommune.no/skjoetselsplan-for-slorene-vaatmarksomraade.6368715-385744.html
https://www.as.kommune.no/skjoetselsplan-for-slorene-vaatmarksomraade.6368715-385744.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Slorene i Gjersjøen er et kommunalt vernet delta- og våtmarksområde som har 
et uvanlig rikt fugleliv og nasjonalt viktige og utvalgte naturtyper. Som en 

oppfølging av reguleringsplan for Slorene våtmarksområde har Nordre Follo og 
Ås kommuner utarbeidet forslag til skjøtselsplan. Kommunene har lagt 

oppdaterte fagrapporter, innspill fra grunneiere, interesseorganisasjoner og 
overordnede myndigheter til grunn for planforslaget. 
  

Hovedgrepene i skjøtselsplanen er å få på plass nødvendig restaurering og 
skjøtsel av utvalgte og truede naturtyper i våtmarken (sone 1 og 2), og å sikre 

fri utvikling av naturen uten forstyrrelser i de øvrige sonene. Skjøtselen vil bidra 
til å opprettholde Slorene som en variert biotop og viktig funksjonsområde for 

fuglelivet i området. Videre skal det tilrettelegges for friluftsliv uten at det går på 
bekostning av naturverdiene. Tilrettelegging for friluftsliv i tråd med 
ferdselsrestriksjonene i området, med kanalisering av ferdsel er viktig, spesielt 

siden det er stor befolkningsvekst i tilgrensende områder. Slik tilrettelegging i 
kombinasjon med informasjonstiltak vil øke interessen for og kunnskapen om 

naturverdiene i verneområdet. I planforslaget er det søkt å imøtekomme 
grunneieres ønsker så fremt det ikke går på bekostning av naturverdiene.  
 

Utkastet til skjøtselsplanen beskriver verdiene og utfordringene i området, og 
foreslår forvaltningsmål og tiltak for å bevare naturverdiene og tilrettelegge for 

friluftsliv. Kommunene er avhengige av tilskudd for å få gjennomført foreslåtte 
tiltak. Planen gir et godt grunnlag for å søke statlige og regionale 
tilskuddsmidler, og vil være et viktig verktøy i kommunenes arbeid med å ivareta 

naturverdiene og friluftsinteressene i samarbeid med grunneiere, frivillige aktører 
og forskningsinstitusjoner. 

 
Fakta i saken:  
Bakgrunn 

Nordre Follo og Ås kommuner har utarbeidet et forslag til skjøtselsplan for 
Slorene våtmarksområde ved Gjersjøen. Bakgrunnen for arbeidet er at det i 

2005 ble vedtatt en felles reguleringsplan for Slorene våtmarksområde i 
kommunene Ås, Ski og Oppegård. Hensikten med reguleringsplanen var å bevare 
det biologiske mangfoldet i området. I reguleringsbestemmelsene er det nedfelt 

at det skal utarbeides en skjøtselsplan for området. Det ble lagt fram et forslag 
til skjøtselsplan i 2011, men planen stoppet den gang opp. Dette utkastet til 

skjøtselsplan er laget i henhold til reguleringsbestemmelsene, og på bakgrunn av 
et oppdatert kunnskapsgrunnlag.  
 

Slorene i Gjersjøen er et delta- og våtmarksområde med et rikt fugleliv. I tillegg 
er selve Slora kartlagt som naturtype slåttemark. Slåttemark er ifølge rødliste for 

naturtyper 2018 en kritisk truet naturtype, og har status som utvalgt naturtype 
jf. naturmangfoldloven §§ 52–53.  
 

Det er mange interesser og utfordringer knyttet til forvaltningen av Slorene og 
tilgrensende områder. I tillegg til de store naturverdiene er hydrologi og 

vannforvaltning et viktig tema, siden Gjersjøen er drikkevannskilde for Nordre 
Follo og Ås kommuner. Det er flere faktorer som påvirker utviklingen i 

elvedeltaet og naturverdiene innenfor verneområdet:  
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 omfattende VA-prosjekter 
 stort utbyggingspress i tilgrensende områder i Nordre Follo kommune 

 sidebekker som er påvirket av avrenning fra landbruksdrift og bebyggelse  
 friluftsliv og kulturminner  
 grunneierinteresser 

 
Formålet med skjøtselsplanen er å ivareta og bygge opp verneverdiene i Slorene, 

og samtidig ivareta og balansere de ulike interessene i området. Skjøtselsplanen 
skal gi retningslinjer for forvaltningen av området, hvilke områder som skal være 
skog og hvilke som skal være åpne og prioritering av konkrete skjøtselstiltak. For 

å tilrettelegge for friluftslivet foreslår planen gjenåpning av en blåmerket tursti 
og etablering av utsiktspunkter for fugletitting. Videre skal det settes opp skilt 

med informasjon om våtmarksområdet og om ferdselsrestriksjoner.  
 

Skjøtselsplanen omfatter arealet som er satt av i reguleringsplan for Slorene 
våtmarksområde. Planen er derfor begrenset til å omfatte beskrivelser, 
bevaringsmål og skjøtsel innenfor det regulerte området, jf. 

reguleringsbestemmelsene. Det har kommet innspill om temaer og 
problemstillinger som ligger utenfor selve planområdet. Det omhandler forhold 

langs Dalsbekken og steinhvelvsbrua, samt forhold som har med vannstand i 
Gjersjøen og Gjersjøelva å gjøre. Dette er problemstillinger som ikke denne 
skjøtselsplanen kan løse, men som må ses på i forbindelse med andre prosesser 

og prosjekter. I kapittel 5.4 i planen nevnes imidlertid noen tiltak utenfor 
planområdet som bør følges opp i andre prosesser.  

 
Medvirkning og prosess 
Det ble sendt ut informasjon om oppstart av skjøtselsplanarbeidet og invitasjon 

til informasjonsmøte på TEAMS til grunneiere, tilgrensende naboer og 
interesseorganisasjoner i mars 2021. På møtet ble de bedt om å gi innspill i 

forkant av ferdigstillelse av høringsutkastet. Det kom sju innspill til planarbeidet 
fra grunneiere, tilgrensende naboer og interesseorganisasjoner. Se sammendrag 
av innspillene og kommunedirektørens vurdering i vedlegg 2. I tillegg har 

kommunene hatt et møte med PURA, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i 
Oslo og Viken (oppsummert i vedlegg 2).  

 
Sentrale temaer i innspillene  

 viktigheten av å gjenopprette slåttemarka 

 gjenåpne og vedlikeholde kanalene  

 gjengroing av området – ønskelig med en buffersone mellom byggesonen og 

naturvernområdet     

 steinhvelvsbrua – kulturminne, turvei og flomutfordringer  

 vannstand i Gjersjøen og Gjersjøelva og i Slorene i hekkeperioden  

 Gjersjøen som drikkevannskilde – beiting som skjøtselstiltak 

 tursti og utkikkspunkt 

 ferdselsrestriksjoner og ferdselsveier til lands og vanns, fiske  
 skjøtselstiltak og finansiering  
 parkering i området   

 
Skjøtselsplanen legges fram for politisk behandling omtrent samtidig i de to 

kommunene, først i Ås og så i Nordre Follo i begynnelsen av juni. Forslag til 
skjøtselsplan legges ut for offentlig ettersyn i minimum seks uker. Etter 
høringsperioden blir skjøtselsplanen justert på bakgrunn av høringsinnspillene, 
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og så lagt fram for annen gangs behandling og endelig vedtak i begge 
kommunene. Det er et mål å revidere planen hvert tiende år eller ved behov. 

  
Kunnskapsgrunnlag 
Forslag til skjøtselsplan som ble utarbeidet i 2011 bygget i stor grad på en 

rapport fra Jordforsk (2002). For å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag for den 
nye planen, utarbeidet BioFokus en rapport på bestilling fra kommunene i 2018. 

Videre ble Sweco engasjert av kommunene for å bistå med kunnskap om 
hydrologi i Dalsbekken og vurderinger rundt steinhvelvsbrua. Grunneier Lars Juul 
(Ås kommune) har gitt NIBIO i oppdrag å utarbeide et forslag til skjøtselsplan 

som ble ferdigstilt i 2021. Alle rapportene som danner kunnskapsgrunnlaget for 
denne skjøtselsplanen finnes på Ås kommunes nettside. 

 
Innholdet i skjøtselsplanen  

Skjøtselsplanen har 7 kapitler. I kap. 2 og 3 beskrives Slorene med de ulike 
interessene i området. Det er både naturverdier og brukerinteresser i området 
som det skal tas hensyn til. I kap. 4 beskrives verneverdiene i området og hvilke 

trusler som utfordrer disse. Hovedutfordringen er mindre og færre 
oversvømmelser, eutrofiering og gjengroing, hogst og tap av viktig vegetasjon, 

fremmede arter samt ferdsel og aktivitet i tilknytning til fuglenes hekke- og 
trekketid. I kap. 5 og 6 beskrives bevaringsmål og skjøtsel. Slorene omfatter 
flere naturtyper som har ulike behov for forvaltning og skjøtsel. Området er 

derfor delt inn i fem ulike skjøtselssoner beskrevet med mål og tiltak. 
Bevaringsmålet for hele verneområdet er følgende:  

 
Ivareta et kulturbetinget våtmarksdelta med tilhørende skogområder i et aktivt 
elvedelta med intakte hydrologiske og geologiske prosesser. Det legges vekt på å 

bevare og utvikle tilhørende naturtyper, og områdets funksjon som leveområde 
for et rikt artsmangfold av naturlig forekommende planter og dyr. 

 
Der reguleringsbestemmelsene tillater det, tilrettelegges området skånsomt for 
friluftsliv, uten at det går på bekostning av naturverdiene. Informasjonsskilt, 

merkede stier og tilrettelagte utkikkspunkter bidrar til å øke interessen for og 
kunnskapen om naturmangfold i området.    

 
For å få til dette er det lagt inn tiltak for de ulike skjøtselssonene. I kapittel 7 
følger en tiltakstabell som viser hvilke tiltak som skal utføres innenfor de ulike 

sonene, hvem som har ansvaret, når gjennomføringen skal skje og kostnader.  

https://www.as.kommune.no/skjoetselsplan-for-slorene-vaatmarksomraade.6368715-385744.html
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Figur 1: Oversikt over skjøtselssoner i Slorene verneområde. Kilde: BioFokus 2018  

  

Vurdering: 
I faggrunnlaget og innspillene kommunene har mottatt kommer det fram 

forskjellige syn på hvordan man best kan gjennomføre skjøtsel og tilrettelegging 
for friluftsliv. Kommunedirektøren har vurdert anbefalingene og mener 
planutkastet ivaretar de ulike interessene og innspillene på en balansert måte. 

Noen sentrale tema er framhevet under. 
 

Restaurering og skjøtsel 
De to mest sentrale fagrapportene som er brukt som grunnlag for planen, fra 
BioFokus (2018) og NIBIO (2021), er samstemte om naturverdiene og behovet 

for skjøtsel i sone 1 og 2 og fri utvikling for øvrig. De har likevel noe ulik 
tilnærming til mål og skjøtselsregime i verneområdet samt hvordan det bør 

tilrettelegges for friluftsliv og ferdsel.  
 

NIBIOs rapport bygger på BioFokus-rapporten, og ivaretar mye av det BioFokus 
foreslår, men har større fokus på at naturtypene i området er kulturbetinget. 
Rapporten anbefaler mer radikale skjøtselstiltak og større grad av tilrettelegging 

for friluftsliv og lemping på ferdselsrestriksjoner. Begge foreslår både slått og 
beite som skjøtselstiltak. Siden Gjersjøen er drikkevannskilde har det kommet en 

klar henstilling fra PURA om å ikke benytte beitedyr i området, og beite er derfor 
ikke et tiltak i planforslaget. 
 

En av de største truslene for verneverdiene i våtmarksområdet er mindre og 
færre oversvømmelser. Fagrapportene foreslår å fjerne vollen på vestsiden av 

Dalsbekken helt, men kommunedirektøren mener dette vil være et for 
omfattende og kostnadskrevende tiltak. I tråd med hva grunneieren i den 
aktuelle delen av verneområdet ønsker, anbefaler kommunedirektøren å heller 
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åpne opp gjennomløpene i vollen for å få vannet fra Dalsbekken til å flomme ut 
over våtmarken. Dette er også anbefalt som mulig løsning i Swecos rapport. 

 
Når det gjelder skjøtsel, anbefaler kommunedirektøren å følge de faglige rådene 
om å åpne opp og skjøtte sone 1 (slåttevåtenga) og sone 2 (våteng/ 

flommarksskog). Disse sonene innehar de mest verdifulle naturtypene, som nå 
er truet av stor grad av gjengroing. Kommunedirektøren ønsker å følge NIBIOs 

mål og forslag om skjøtsel av de to sonene. Dette innebærer mer omfattende 
tiltak enn det BioFokus foreslår, med å fjerne mer vegetasjon, som trolig er 
nødvendig for å få en tilfredsstillende tilbakeføring av området og oppfylle 

bevaringsmålene for sone 1 og 2. NIBIO har grundig beskrevet restaurerings- og 
skjøtselsfasen. I tråd med dette anbefaler kommunedirektøren en 

restaureringsfase på 3 år og videre skjøtsel etter det.  
 

Restaureringsfasen innebærer at man vinterstid starter med å fjerne 
mesteparten av trær og busker i sone 1, med påfølgende bråtebrann for å fjerne 
nitrofile arter. Dette følges opp i 3 år med to årlige slåtter. Tidligslåtten vil være i 

konflikt med fuglenes hekkeperiode, og det må da tas særlig hensyn. NIBIOs 
vurdering er at denne forstyrrelsen av fuglelivet ikke vil ha negative 

konsekvenser på sikt. Alternativt, og dersom det ikke er ressurser til to slåtter, 
kan det gjennomføres kun en høstslått i august. 
 

I tråd med BioFokus sin rapport mener kommunedirektøren at skjøtsel i sone 2 
har lavere prioritet enn sone 1. Skjøtselen her består i å åpne opp området ved å 

fjerne en del trær og buskvegetasjon, samt slått. Tiltakene kan gjennomføres 
samtidig som i sone 1 dersom kommunene får tilstrekkelig tilskudd.  
 

Det er behov for bedre kunnskap om forvaltning av den utvalgte naturtypen 
slåttemark. NIBIO mener det vil være interesse på nasjonalt nivå for å få til et 

større prosjekt om restaurering og skjøtsel av slåttevåtenga, der metoder og 
resultater dokumenteres. Dersom kommunene får tilstrekkelig tilskudd til å 
gjennomføre helhetlige skjøtselstiltak over tid, anbefaler kommunedirektøren at 

kommunene tar initiativ til samarbeid med forskningsinstitusjoner som f.eks. 
NINA, NIBIO og NMBU om et slikt dokumentasjonsprosjekt. 

 
Ferdselsrestriksjoner og tilrettelegging for friluftsliv 
NIBIO og grunneier på Ås-siden mener ferdselsrestriksjonene fastsatt i 

reguleringsplanen er for strenge, og ønsker å lempe på disse. 
Ferdselsrestriksjonene som innebærer at ferdsel skal følge stier og veier på land i 

perioden 1. april til 1. november er satt for å verne fuglene i hekke- og 
trekkeperioden. Dette er fastsatt i reguleringsbestemmelsene, og kan derfor ikke 
endres i skjøtselsplanen.  

 
NIBIO foreslår å bygge en plankevei i sone 1 og 2 langs Dalsbekken for å 

tilrettelegge bedre for friluftsliv. Tilrettelegging for friluftsliv er viktig for å øke 
interessen for området, og dermed ønsket om å ivareta naturverdiene. Dette 
hensynet må veies opp mot behovet for å kanalisere ferdselen for å ivareta den 

sårbare vegetasjonen og spesielt fuglelivet i området. Kommunedirektøren 
foreslår derfor at slik tilrettelegging hovedsakelig skjer i sone 4 (ytre del av 

verneområdet), som i sør er regulert til friluftsområde og i nord utgjør en 
buffersone mot bebyggelsen. Den gjengrodde blåmerkede stien i friluftsområdet 

bør gjenåpnes, og det bør settes opp fuglekikke-plattformer flere steder. Videre 
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kan eksisterende sti langs Dalsbekken holdes åpen og brukes som tilførselsvei 
ifb. med skjøtsel. Foreslåtte tiltak og skilting er kartfestet i figur 14 i planen.  

 
Grunneierinteresser  
For å imøtekomme ønsker fra grunneiere i randsonen og tilgrensende 

verneområde tillates det noe skjøtsel i en buffersone på nordsiden; klipping av 
gress og fjerning av noen trær etter avtale med kommunen. Det har kommet 

flere innspill om å forby jakt i verneområdet, noe grunneier i Nordre Follo 
kommune ikke ønsker. Kommunedirektøren har ikke anledning til å legge inn 
jaktforbud i en skjøtselsplan. I tilgjengelig faggrunnlag er det også konkludert 

med at jakttrykket er lite. Ferdselsrestriksjonene må overholdes når grunneiere 
jakter, og kommunedirektøren anbefaler at jakt begrenses og ikke gjennomføres 

i større omfang enn tidligere. Innspill fra grunneier i Ås kommune som 
fremkommer gjennom NIBIOs rapport og i eget innspill er vurdert og 

imøtekommet på mange områder. 
 
Oppfølging av planen: Gjennomføring og begrensninger 

I kapittel 7 er alle de foreslåtte tiltakene samlet i tabell 1. Kommunene er 
avhengig av tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet og evt. andre instanser for å få 

gjennomført skjøtselstiltakene i planen. Grunneiere er satt opp som 
ansvarlig/medansvarlig på flere tiltak, og lag og foreninger på noen. Dette er ført 
opp med bakgrunn i innspill til planen. Slik bistand fra grunneiere og andre er 

frivillig og avhengig av om disse ønsker og har ressurser til å bistå.  
 

Det har også kommet innspill i medvirkningsrunden om at kommunene bør 
fremme Slorene som naturreservat i neste statlige vernerunde for våtmark. 
Kommunedirektøren har merket seg innspillet og vil ta det opp til vurdering når 

statlige myndigheter eventuelt inviterer til forslag til nye verneområder. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Anslag for kostnader for skjøtselstiltakene finnes i kap. 7 i planutkastet. 
Kommunene har ikke ressurser til å gjennomføre tiltakene innenfor rammene av 

nåværende driftsbudsjetter, og er derfor avhengig av å kjøpe tjenester fra 
miljøer/aktører med særskilt kompetanse for å få gjennomført skjøtselstiltakene. 

Gjennomføring av disse tiltakene er derfor betinget av at det tilføres midler i 
kommunenes budsjettprosesser og/eller gjennom tilskudd. Tidspunkt for 
gjennomføring er avhengig av om og når kommunene får finansiert tiltakene. 

Utover de angitte kostnadene til gjennomføring av tiltakene kreves det også 
ekstra personalressurser til å administrere søknader, leie inn konsulenter og 

koordinere skjøtselstiltak. Tiltakene er derfor fordelt over flere år.  
 
Et nøkternt estimat for samlede kostnader knyttet til restaureringsfasen (sone 1 

og 2) i perioden 2022-2026 er på ca. 770.000 kr. Kostnader knyttet til skjøtsel i 
påfølgende år vil ligge på ca. 100.000 – 150.000 kroner årlig. Samlede kostnader 

for skilting/informasjon og tilrettelegging for friluftsliv (i 2022) er estimert til 
180.000 kr, og det forutsettes da bidrag fra frivillige.  
 

Den mest aktuelle kilden til finansiering er Miljødirektoratets tilskuddsordning for 
å ivareta trua og utvalgte naturtyper, som lyses ut årlig. Kommunene kan søke 

om å få fullfinansiert tiltakene i planen. Miljødirektoratet opplyser imidlertid at 
det vil være større sjanse for å bli prioritert i tildelingen dersom kommunene går 

inn med egenandel. Kommunedirektøren vil også vurdere å søke andre 
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tilskuddsordninger for å tilrettelegge for friluftsliv. Grunneier i Ås og frivillige 
organisasjoner har signalisert i medvirkningsfasen at de kan tenke seg å bidra til 

flere av tiltakene. 
 
Basert på framdriften i gjennomføringen av tiltakene kan det være behov for 

midler til egenandel fra hver av kommunene på 100.000 kroner til skjøtsel og 
tilrettelegging for friluftsliv i Slorene i 2022 og 50.000 -100.000 kr per år 

perioden 2023-2026. Dersom kommunene ikke mottar tilskudd, vil kommunale 
midler kunne brukes til å gjennomføre skjøtselstiltak og tilrettelegge for friluftsliv 
i mindre skala. 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Tap av naturmangfold er regnet som en like stor krise på verdensbasis som 
klimaendringene. Ivaretakelse av sårbare naturområder og truede naturtyper og 

arter må prioriteres for å bevare naturmangfold. Skjøtselsplanen for Slorene 
våtmarksområde er et viktig grunnlag for å opprettholde og restaurere 
naturverdiene i verneområdet. Gjennomføring av tiltakene i planen vil bidra til å 

bevare naturmangfold i Nordre Follo og Ås kommuner som også har regional og 
nasjonal verdi. 

 
2020-2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur. Restaurering og videre 
skjøtsel av de truede naturtypene i Slorene vil være et viktig lokalt bidrag til å 

snu den negative trenden med tap av natur. 
 

Alternativer: 
Kommunedirektørens innstilling med følgende tillegg/endringer:  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Nordre Follo og Ås kommuner bruker ressurser på å håndtere spørsmål og 

konflikter knyttet til vernet og ivaretakelse av naturverdiene i Slorene, og en 
skjøtselsplan er etterspurt fra flere hold. Det er behov for en helhetlig 
skjøtselsplan som utdyper reguleringsbestemmelsene og avklarer mål for 

forvaltingen av området og hva som er nødvendige tiltak for å nå målene. 
Skjøtselsplanen vil gi et godt grunnlag for å søke statlige og regionale 

tilskuddsmidler, og den vil være et viktig verktøy i kommunenes arbeid med å 
ivareta naturverdiene og friluftsinteressene i samarbeid med grunneiere, frivillige 
aktører og forskningsinstitusjoner. 

 
Kommunedirektøren anbefaler at høringsutkast til Skjøtselsplan for Slorene 

verneområde legges ut på offentlig ettersyn. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HNM-13/21 
Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2021 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  21/00849-24 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 13/21 25.05.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 32/21 26.05.2021 

3 Formannskapet 42/21 02.06.2021 

4 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025 vedtas. 
2. Økonomisk konsekvens vurderes i forbindelse med kommunens 

handlingsprogram for 2022-2025 og budsjett for 2022 

 
Ås, 07.05.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 

Kommunestyret 
  
 

Vedlegg: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025 

 
 
  



Ås kommune 

Hovedutvalg for næring og miljø 25.05.2021  Side 65 av 78 

 

Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal rulleres hvert år. For å kunne 
søke spillemidler fra Kulturdepartementet er det et krav at tiltaket er vedtatt i en 

kommunal plan. Det kan søkes om spillemidler etter at tiltak er gjennomført. 
 

Forespørsel om innspill til planen ble lagt ut på internett og delt videre i sosiale 
medier. Totalt kom det inn 23 innspill fra organisasjoner og private. 11 innspill 
ble tatt med inn i planen, 2 innspill var kommentarer til prosessen og de 10 siste 

ble ikke tatt med i planen. De som ikke ble tatt med er kommentert i planens 
vedlegg. Innspill fra privatpersoner og innspill til selve prosessen med 

tiltaksplanen oppfyller ikke kriteriene for å bli tatt med i planen.  
 

20 tiltak er fjernet fra årets plan da er ferdig behandlet og fått utbetalt 
spillemidler, ikke er realiserbare på grunn av manglende finansiering, 
grunneieravtaler eller på andre måter ikke er gjennomførbare. Tiltakene må 

«eies» av en organisasjon for å kunne søke spillemidler.  
 

Nærmiljøanlegg med kostnadsramme under kr 600 000 er ikke omfattet av 
vilkåret om at de må stå i kommunalt vedtatt plan for å kunne søke spillemidler 
og behøver dermed ikke å tas med.  

 
Vurdering: 

Planen rulleres årlig der man legger opp til en utlysning på våren med tanke på 
innspill og politisk behandling rett før eller rett etter sommeren.  
 

Tiltakene som spilles inn til planen kan være ordinære idrettsanlegg eller 
nærmiljøanlegg, det kan være nyanlegg eller rehabilitering av eksisterende 

anlegg. Prosjektene skal være realistiske.  
 
I forbindelse med dette bør kommunen vurdere å endre utlysningen slik at 

tiltakene som spilles inn er mer i tråd med planens formål. Det kommer en del 
private innspill og gode ideer til planen. Denne idemyldringen bør tas vare på, 

men hører ikke hjemme i denne type plan da det ikke er konkrete tiltak med en 
organisasjon som eier eller er berettiget spillemidler.  
 

Økonomiske konsekvenser: 

Se tabell i vedlegg for antatt finansieringsbehov. Basert på vedtatt plan vil 
kommunedirektøren vurdere de ulike tiltakene og fremme forslag til kommunal 

finansiering i forbindelse med HP 2022-25. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
For å imøtekomme kommunens satsning på folkehelse og muliggjøre søknader 

om spillemidler, bør «Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025» 
vedtas. Økonomisk konsekvens skal vurderes i forbindelse med behandling av 

kommunens handlingsprogram for 2022-2025 og budsjett for 2022. 
 

Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HNM-14/21 
Rullering av tiltaksplaner for gang og sykkel og 
trafikksikkerhet 
 
Saksbehandler:  Helene Oma Saksnr.:  20/01116-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 14/21 25.05.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 31/21 26.05.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange og Tiltaksplan for trafikksikkerhet rulleres 

ikke i 2021.  
2. Tiltaksplanene slås sammen til én temaplan som vil omfatte 

trafikksikkerhet, sykling og gange. 
3. Temaplanen legges frem for politisk behandling våren 2022. 

 

Ås, 05.05.2021 
 

Trine Christensen  Nils Erik Pedersen  
Kommunedirektør  Kommunalsjef  
 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Kommunestyret 
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Saksutredning: 
 

 
Sammendrag: 
Det foreslås at tiltaksplan for sykling og gange og tiltaksplan for trafikksikkerhet 

ikke rulleres i 2021. Tiltaksplanene anbefales slått sammen til én temaplan som 
vil omfatte trafikksikkerhet, sykling og gange, og som legges frem for politisk 

behandling våren 2022. En ny temaplan skal bidra til et mer langsiktig, 
systematisk og målrettet arbeid innen trafikksikkerhet, holdningsskapende arbeid 
og bedre tilrettelegging for gående og syklende i Ås kommune.  

 
For å benytte ressursene i inneværende år knyttet til tiltaksplanene på en mest 

mulig effektiv måte bør man i 2021 prioritere å få gjennomført tiltak som 
allerede er vedtatt i stedet for å rullere tiltaksplanene. Dette fristiller også 

ressurser slik at man kan begynne arbeidet med å samle de to tiltaksplanene, 
noe som gir bedre oversikt over hvilke tiltak som henger sammen og som har 
innvirkning på hverandre.  

 
Fakta i saken: 

Gjeldende tiltaksplan for sykling og gange ble vedtatt i kommunestyret 
19.06.2019, mens gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet ble vedtatt i 
kommunestyret 17.06.2020.  

 
Tiltakene i de to tiltaksplanene er ofte sammenfiltret på tvers av tiltaksplanene, 

og en oppdeling i to tiltaksplaner gjør at det er vanskelig å få oversikt over hvilke 
tiltak som henger sammen og som har innvirkning på hverandre. Det foreslås 
derfor at de to tiltaksplanene samles i én tiltaksplan. Arbeidet med en samlet 

tiltaksplan for trafikksikkerhet, sykling og gange planlegges med oppstart høsten 
2021 og politisk behandling våren 2022. 

 
En rullering av tiltaksplanene i år vil kreve ressurser som vurderes å være mer 
nyttig å bruke til å få gjennomført allerede vedtatte tiltak og til arbeidet med å 

samle de to tiltaksplanene. På grunn av begrensede personalressurser har man 
ikke siden forrige rullering kunnet gjennomføre flere vedtatte tiltak som har fått 

tildelt midler. 
 
Tiltaksplanen for trafikksikkerhet har tidligere hatt fokus på prioritering av midler 

fra «Aksjon skolevei», en tiltaksordning fra Akershus fylkeskommune. Disse 
midlene er ikke videreført inn i Viken fylkeskommune og det er behov for å se på 

kommunens trafikksikkerhetsarbeid under nye forutsetninger og 
rammebetingelser. Det er dermed viktig at trafikksikkerhet, sykkel og gange 
sees under ett.  

 
Vurdering: 

Administrative ressurser benyttes til å gjennomføre allerede vedtatte planer i 
stedet for å benytte ressursene til en rullering av planene. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Arbeidstiden til personalressursene benyttes til gjennomføring av allerede 

vedtatte tiltak som pr nå ikke er gjennomført, men som har fått tildelt midler.  
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Miljømessige konsekvenser: 
Gjennomføring av tiltakene motiverer til økt bruk av miljøvennlige 

transportmidler som sykling og gange. Trafikksikkerhetstiltak kan bidra til 
redusert behov for å hente/bringe skolebarn på grunn av trafikkfarlig skolevei. 
 

Alternativer: 
Planene rulleres i år.  

 
De vil da først kunne behandles i løpet av høsten. Dette medfører mindre 
ressurser til å gjennomføre tiltak som er vedtatt og det blir mer krevende å få en 

effektiv samordning mellom de to tiltaksplanene. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener at de administrative ressursene bør prioriteres for 

gjennomføring av tiltak som er allerede er vedtatt i gjeldende tiltaksplaner og 
arbeide for en bedre samkjøring mellom de ulike tiltaksplanene. Gjennomføring 
av tiltak vil fremme kommunens omdømme og vise at kommunen prioriterer 

trafikksikkerhet og myke trafikanter. Planene rulleres ikke i 2021, og de to 
planene samles til én temaplan som behandles våren 2022. 

 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HNM-15/21 
1. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01208-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 5/21 26.05.2021 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 15/21 25.05.2021 

3 Hovedutvalg for teknikk og plan 34/21 26.05.2021 

4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/21 26.05.2021 

5 Administrasjonsutvalget 9/21 31.05.2021 

6 Arbeidsmiljøutvalget 2021   

7 Formannskapet 37/21 02.06.2021 

8 Kommunestyret   

 

 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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HNM-16/21 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2021 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01208-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 6/21 26.05.2021 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 16/21 25.05.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22/21 26.05.2021 

4 Hovedutvalg for teknikk og plan 33/21 26.05.2021 

5 Formannskapet 38/21 02.06.2021 

6 Kommunestyret   

7 Administrasjonsutvalget 10/21 31.05.2021 

 

 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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HNM-17/21 
Fritak for leiekostnader for Bod- og torgplass på 
kommunal grunn 
 
Saksbehandler:  Alexander Krohg Plur Saksnr.:  21/01529-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 17/21 25.05.2021 

2 Formannskapet 50/21 02.06.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
I forbindelse med bod- og torgleie på kommunal grunn gis det betalingsfritak ut 

2021 for å avhjelpe de næringsdrivendes utfordrende situasjon under 
pandemien. Ved behov for strøm beregnes en kostnad for leietakerne relatert til 
det faktiske strømforbruket. 

 
 

Ås, 07.05.2021 
 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 
Formannskapet 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Ås kommune har i noen grad leiet ut plass for salgsboder etc til næringsdrivende, 

hovedsakelig i Ås sentrum. I forbindelse med pandemien har næringslivet en 

ekstra vanskelig situasjon og kommunen har mulighet til å være 

imøtekommende mht disse kostnadene. 

 
Vurdering: 
I og med at et fritak for leiekostnader gir svært liten økonomisk utfordring for 

kommunen anses det som et godt tiltak å gi næringslivet en liten håndstrekning. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Inntektene kommunen har på slik utleie varierer fra år til år. Det har til nå vært 

en begrenset inntekt på maksimum kr 10.000 – 30.000 per år. 

 
For de leietakerne som trenger strøm vil den kommunale kostnaden for 

strømbruken kunne overstige selve leiesummen, og det innstilles på at fritaket 

gjelder selve leien av plassen, og at leietakeren må betale for bruk av strøm. 

 

Alternativt kan det vedtas at kommunen dekker disse kostnadene med den 

følgen at dette tiltaket resulterer i både mindreinntekt og merutgift for 

kommunen. 

 

Miljømessige konsekvenser: 
For å forhindre forsøpling pålegges leietakerne å håndtere søppel som følge av 
virksomheten og å ta med vann til eget bruk. 

 
Alternative forslag til vedtak: 

A) I forbindelse med bod- og torgleie på kommunal grunn gis det 

betalingsfritak ut 2021 for å avhjelpe de næringsdrivendes utfordrende 

situasjon under pandemien. Fritaket gjelder også strømforbruk. 

 
B) Det gis ikke fritak for leiekostnader for bod- og torgleie på kommunal 

grunn. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Betalingsfritak for leie av bod-/torgplass vil kunne avhjelpe en næring som har 

hatt store utfordringer under pandemien. Inntekter fra denne type utleie er lav 
og tiltaket anses som et positivt supplement til de øvrige tilskuddordninger som 

eksisterer. Behovet for strøm varierer betydelig og av hensyn til et nøkternt 
forbruk anbefaler kommunedirektøren at fritaket begrenses til selve arealleien. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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HNM-18/21 
Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås sentrum 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  21/01518-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 18/21 25.05.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 28/21 26.05.2021 

3 Formannskapet 40/21 02.06.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Bruk av nedgravde avfallsbrønner legges til grunn som renovasjonsløsning 

for nye utbyggingsområder i Ås sentralområde. 
2. Kartleggingen følges opp med utarbeidelse av temakart med oversikt over 

aktuelle plasseringer av nedgravde avfallsbrønner knyttet til alle aktuelle 
utbyggingsområder.  

3. Hensiktsmessig kjøremønster for renovasjonskjøretøy i Ås sentrum skal 
avklares. 

 

Ås, 07.05.2021 
 

Trine Christensen                                Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør                               Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Formannskapet 
 
Vedlegg: 

1. Renovasjonsteknisk plan for Ås sentralområde 26.03.2021_01 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Intern oppfølging 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Kommunedirektøren har gjennomført kartlegging av mulige renovasjonsløsninger 
i Ås sentrum, for byggeområdene innenfor områdeplan for Ås sentralområde 

samt dagens sentrumsbebyggelse. 
 

Kartleggingen følger opp områdeplan for Ås sentralområdes krav om at det skal 
utarbeides renovasjonsteknisk plan for delområder innenfor områdeplanen, for å 
avklare hensiktsmessig renovasjonsløsning på et overordnet nivå. Ettersom det 

har vist seg vanskelig å få gjennomført renovasjonsteknisk plan på et overordnet 
nivå utover de enkelte detaljplanene, har kommunen selv gjennomført arbeidet 

med denne oversikten. 
 

Sweco AS ble engasjert til å vurdere alle aktuelle renovasjonsløsninger. Det er 
som følge utarbeidet egen rapport som vurderer tre alternative 
renovasjonsløsninger for Ås sentralområde. Rapporten er vedlagt saken som 

vedlegg 1. 
 

De alternative renovasjonsløsningene som er vurdert er mobilt avfallssug, 
stasjonært avfallssug og nedgravde avfallsbrønner. Det er vurdert virkninger av 
de ulike alternativene, og sammenlignet fordeler og ulemper. Videre er det 

gjennomført overordnede kostnadsberegninger for hvert alternativ, samt vurdert 
virkninger for klima og nærmiljøet.  

 
Kartleggingen er gjort på oppfordring av Follo Ren IKS, som er renholdsoperatør 
i Ås. Follo Ren og aktuelle kommunale virksomheter har vært bidragsytere i 

arbeidet. 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer at kartleggingen gir god oversikt over de aktuelle 
renovasjonsløsningene for Ås sentralområde. Fordeler og ulemper for hvert 

alternativ gir god oversikt og vurderes å være tilstrekkelig til å foreta et valg av 
retning for videre planlegging av renovasjonssystemet. De tre alternativene er 

beskrevet i egne avsnitt i rapporten, og de mest vesentlige funnene er redegjort 
for nedenfor.  
 

Mobilt avfallssug 
I korte trekk består mobilt avfallssug av lokale nedkast for avfall, med 

mellomlagring på stedet. En spesialbygget renovasjonsbil henter mellomlagret 
avfall ved faste tidspunkt, og knytter seg til ett dokkingpunkt i hvert delområde 
som gjør det mulig å hente opp avfall gjennom blåsemaskiner med undertrykk. 

Det er mulig å etablere ulike kamre for kildesortering.  
 

Alternativet er vurdert å være kostnadskrevende. Behovet for mellomlagring, 
nedkastpunkter og dokkingpunkt per byggeområde gjør at løsningen også er 
arealkrevende sammenlignet med andre alternativer. Per i dag har Follo Ren 

heller ikke utstyr til å drifte mobile avfallssug. Kommunedirektøren anbefaler 
som følge at det i videre planlegging ikke legges til grunn bruk av mobilt 

avfallsug for Ås sentralområde. Alternativet er likevel vurdert i arbeidet for å 
sikre et uttømmende kunnskapsgrunnlag ved valg av løsning.  
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Stasjonært avfallssug 

I korte trekk består stasjonært avfallssug av et sentralisert system for 
avfallshåndtering, der det i de enkelte byggeområdene etableres nedkastpunkter 
som kobles til et system av rør under bakken med en sentral terminal innenfor 2 

km fra byggeområdene. Terminalen er utstyrt med vifte som sikrer nok trykk til 
at avfall mellomlagret i byggeområdene hentes til terminalen. Dette kan skje på 

fastsatte tidspunkt, eller når avfallsmengden har nådd et visst nivå. Det kan 
etableres flere innkast, som sikrer både publikumsavfall, næringsavfall og 
mulighet for kildesortering. Fire aktuelle lokaliseringer av en slik terminal er 

vurdert i rapporten, for å gi et relevant grunnlag til å vurdere 
gjennomførbarheten til systemet i Ås. Av disse er en lokalisering syd i 

delområdet Langbakken vurdert som mest hensiktsmessig. 
 

Blant de tre alternativene, er stasjonært avfallssug vurdert å være mest 
kostnadskrevende, ettersom behov for ny infrastruktur er omfattende både i 
form av rørledninger og etablering av sentral terminal. Løsningen vil føre til 

vesentlig økte byggekostnadene i sentrumsområdet dersom en 
gjennomføringsmodell med fordeling av kostnader mellom kommunen og 

eiendomsutviklere i området legges til grunn. Samtidig er alternativet vurdert å 
gi flest fordeler med tanke på klimapåvirkning, redusert transport, lavest 
arealbehov samlet sett og minst sjenanse i drift.  

 
Nedgravde avfallsbrønner 

Nedgravde avfallsbrønner består av lokalt etablerte oppsamlingsenheter som er 
helt nedgravd under bakkeplan med et tilhørende innkast over bakkenivå. Disse 
oppsamlingsenhetene er kjent som avfallsbrønner, og består av vanntette 

ytterkonteiner i betong, innerkonteiner i stål med bunntømming og et innkasthus 
for avfall montert på plattform over bakkenivå. Tilgang til innkastene kan styres 

enten gjennom elektronisk adgangskontroll, eller andre fysiske nøkkelløsninger. 
Konteinerne tømmes ved bruk av kranbil, som tømmer konteinerne ved gitte 
tidspunkt.  

 
Nedgravde avfallsbrønner er i en viss utstrekning allerede tatt i bruk som 

renovasjonsløsning i sentralområdet, og er en veletablert løsning for 
renholdsoperatøren i Ås med alt nødvendig utstyr for drift allerede etablert. 
Løsningen er således det mest kostnadseffektive alternativet, der alle 

etableringskostnader er knyttet til de enkelte byggeområdene. Løsningen er også 
den mest arealkrevende, der areal til nedgravde konteinere må settes av lokalt i 

de enkelte byggeområdene, inklusive oppstillingsplass for kranbil. Selve 
tømmingen er også vurdert som minst sikker, og mest sjenerende, ettersom 
konteinere løftes godt over bakkenivå, som også medfører noe støy. Løsningen 

gir også høyeste klimagassutslipp, ettersom avfallspunkter etableres i alle 
byggeområder og gir størst behov for transport ved henting av avfall.  
 
Økonomiske konsekvenser: 

De økonomiske konsekvensene for kommunen er vurdert å utvilsomt være størst 
ved valg av stasjonært avfallssug. En løsning med avfallssug vil utgjøre en 

omfattende endring av renovasjonsløsningen i sentrumsområdet, med stort 
behov for ny infrastruktur. Det er imidlertid slik at kostnader knyttet til 

etablering ikke utelukkende behøver bæres av kommunen, og det finnes flere 
modeller for gjennomføring hvor store deler av kostnadene kan fordeles mellom 
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kommunen og utbyggere av utviklingsområder. De ulike modellene for 
gjennomføring og eierskap er redegjort for i rapporten side 42, avsnitt 7.4. 
 

Uavhengig av valg av gjennomføringsmodell, er det svært sannsynlig at 
kommunen selv er nødt til å dekke en forholdsmessig del av kostnadene ved 
etablering. 
 

Av særlig betydning for de økonomiske konsekvensene for kommunen er behov 
for etablering av det sentrale anlegget for stasjonært avfallssug. Av alle vurderte 

lokaliseringer av en sentral, er deler av byggeområdet BAA1 syd i Langbakken 
vurdert som mest hensiktsmessig. Etablering av sentral på grunn kommunen 

allerede eier er vurdert, men ingen av disse alternativene vil dekke behovet en 
slik sentral har med tanke på dekningsgrad for sentrumsområdet. Skal det 
etableres sentral for stasjonært avfallssug vil det derfor måtte inngås 

forhandlinger om etableringen tidlig, enten ved at kommunen erverver grunn, 
eller at det inngås annen avtale for å sikre etableringen. I den forbindelse er det 

relevant at etablering av sentral kan kombineres med annen arealbruk, som 
bolig- eller næringsbebyggelse. Det vurderes til gjengjeld som en vesentlig 
utfordring at det bør tilrettelegges for at denne sentralen kan etableres tidlig for 

å imøtekomme den videre utviklingen av Ås sentrum for øvrig, og midlertidige 
løsninger for avfallshåndtering kan være aktuelle på kort til mellomlang sikt. 
 

For nedgravde avfallsbrønner vil etablering, drift og vedlikehold følge dagens 
etablerte rutiner. De økonomiske konsekvensene for kommunen er derfor 
vurdert å være minimale ved å velge nedgravde avfallsbrønner. 

Etableringskostnader dekkes utelukkende av det enkelte utbyggingsprosjekt i 
sentrumsområdet. Dette vil være tilsvarende nyere byggeprosjekter i Ås sentrum 

og andre steder i kommunen, som ved Hotellkvartalet hvor nedgravde 
avfallsbrønner allerede er etablert og i drift. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Både klimapåvirkning og virkninger på nærmiljøet vil klart være best ved 

etablering av stasjonsnært avfallssug. Løsningen medfører minimalt med lokal 
transport av avfall, og henting av avfall er sentralisert til ett område ved gitte 
tidspunkter. Som følge gir løsningen minimalt med sjenanse knyttet til 

renovasjonsløsninger for sentrumsområdet sett under ett. 
 

For nedgravde avfallsbrønner er de miljømessige konsekvensene vurdert å være 

tilsvarende som i dag. Løsningen gir først og fremst virkninger for nærmiljøet 
ved henting av avfall, både i form av sjenanse for naboer og forbipasserende, 

men også fordi det vil måtte settes av relativt omfattende, sentrumsnære og 
attraktive arealer til renovasjonsløsninger fremfor andre formål. Videre vil 
løsningen medføre mer trafikk, og gir som følge høyere klimapåvirkning enn ved 

stasjonært avfallssug. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren vurderer at ulike renovasjonsløsninger i sentrumsområdet 
er grundig vurdert i den vedlagte rapporten. Alle de aktuelle fremtidige 

renovasjonsløsningene er tilfredsstillende redegjort for, og det er vurdert fordeler 
og ulemper for alle alternativene både med tanke på kostnader, gjennomføring, 

og virkninger for trafikk og nærmiljø. Rapporten vurderes å være et tilstrekkelig 
grunnlag til å kunne foreta et begrunnet valg av fremtidig renovasjonsløsning for 
Ås sentrum. 
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Kommunedirektøren er av den oppfatning at valg av renovasjonsløsning står 
mellom stasjonært avfallssug, og videre bruk av nedgravde avfallsbrønner i 

sentrumsområdet. Mobilt avfallssug vil være svært krevende å gjennomføre, 
særlig med tanke på at renovasjonsoperatøren ikke selv har redskaper til å drifte 
et slikt system, og er dyrt sett opp mot arealbehovet. Bruk av mobilt avfallssug 

er derfor vurdert som et uaktuelt alternativ. 
 

Av de to aktuelle alternativene, fremstår etablering av stasjonært avfallssug som 

en tiltalende mulighet, og er vurdert å gi svært gode virkninger for nærmiljø og 
klimapåvirkning. Systemet vil medføre minimalt med trafikk knyttet til 

renovasjon, gi bedre bymiljø i næromgivelsene, og lavere klimapåvirkning enn de 
øvrige renovasjonsløsningene. Stasjonært avfallssug vurderes videre å være et 
fremtidsrettet renovasjonssystem, med mulighet for utvidelse av systemet på 

sikt.  
 

Til gjengjeld vurderes stasjonært avfallssug som svært kostnadskrevende, 

ettersom behov for ny infrastruktur er omfattende og kostbart. Det vurderes som 
spesielt utfordrende å etablere selve sentralen for stasjonært avfallssug, særlig 
med tanke på at kommunen selv ikke eier arealer aktuelle for formålet på 

nåværende tidspunkt. 
 

Selv om store deler av etableringskostnadene kan fordeles mellom kommunen 

og aktuelle eiendomsutviklere i sentrumsområdet, vurderes kostnadene ved 
etablering å være så høye at det kan få uheldige virkninger for utviklingen av Ås 
sentrum. Svært høye kostnader til avfallsløsninger, i tillegg til allerede avklart 

behov for oppgradering av øvrig infrastruktur i sentrumsområdet, kan føre til 
svært høye byggekostnader i sentrum.  
 

Som følge av utfordringene knyttet til gjennomføring av stasjonært avfallssug, vil 
kommunedirektøren derfor anbefale at dagens renovasjonsløsning med bruk av 
nedgravde avfallsbrønner knyttet til det enkelte utviklingsområde fortsatt legges 

til grunn som renovasjonsløsning i Ås sentralområde. Kommunedirektøren 
anbefaler videre at arbeidet med renovasjonsløsning i sentrumsområdet følges 

opp med videre utredning av anbefalte plasseringer av de enkelte 
avfallspunktene i aktuelle byggeområder, samt anbefalt kjøremønster for 

renovasjonskjøretøy i sentrum sett under ett. Funn skal redegjøres for som 
temakart og legges til grunn for vurdering av avfallspunkter i nye detaljplaner i 
sentrumsområdet. 
 

Alternativer: 
Stasjonært avfallssug legges til grunn for fremtidig renovasjonsløsning i Ås 

sentrum. Den innledende kartleggingen som er gjennomført, følges opp med mer 
detaljert planlegging av stasjonært avfallssug med særlig fokus på 
gjennomføring, herunder detaljerte kostnadsberegninger, detaljplanlegging av 

foretrukne rørtraséer og øvrig infrastruktur, samt avklaring av muligheten for 
etablering av sentral. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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