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Delegerte vedtak  
 
3/19 14/00237-50 Delegerte vedtak - 26.02.2019 - 29.03.2019 
 
Dokument Dokumenttittel Dato Ansvarlig Vedtak 

17/00182-7 Gnr 73 bnr 344 - Hellekroken 31 - Bruksendring 
fra tilleggsdel til hoveddel - Ferdigattest 

06.03.2019 JZ Innvilget 

18/02071-7 Gnr 61 bnr 63 - Tårnveien 1 - Enebolig - Riving - 
Ferdigattest 

06.03.2019 JZ Innvilget 

19/00338-3 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 - Skogveien - Riving - to 
garasjer og tre sykkelskur - Tillatelse til tiltak 

06.03.2019 ITH Innvilget 

18/00988-27 Gnr 107 bnr 679 - Sjøskogenfaret 1C og 1D - 
Nybygg - Tomannsbolig - Midlertidig 
brukstillatelse 

07.03.2019 ITH Innvilget 

15/00435-
135 

Gnr 42 bnr 1 – Campus Ås – Person og vareheis 
nummer 9 - Midlertidig brukstillatelse 

07.03.2019 ITH Innvilget 

19/00713-3 Gnr 107 bnr 248 - Steinalderveien 1 D – Innvilget 
søknad om seksjonering 

08.03.2019 ACG Innvilget 

17/03439-26 Gnr 42 bnr 1 - Syverudveien 27 - Ås gård / Senter 
for husdyrforsøk - Bygning for fjørfe - Søknad om 
endring av gitt tillatelse 

08.03.2019 ACG Innvilget 

19/00744-2 Gnr 107 bnr 110 Fålesloråsen 65 - Tilbygg og 
bruksendring fra fritidsbolig til enebolig - 
Ferdigattest 

08.03.2019 BSH Innvilget 

19/00375-6 Gnr 116 bnr 1 - Kaksrudgata 20 - Nybygging - 
Atkomstvei til gnr 116 bnr 15 - Tillatelse til tiltak 

08.03.2019 ITH Innvilget 

18/02795-5 Gnr 74 bnr 137 - Kroerveien 76A - Riving - 
Ferdigattest 

12.03.2019 JZ Innvilget 

18/01426-11 Gnr 44 bnr 45 - Landåskollen 21E - Enebolig - 
Igangsettingstillatelse 

12.03.2019 BSH Innvilget 

18/01430-7 Gnr 44 bnr 52 - Landåskollen 21 F  - Enebolig - 
Igangsettingstillatelse 

12.03.2019 BSH Innvilget 

18/03650-2 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 med flere - Nybygg - 
Studentboligbygg - HUS A2 - Rammetillatelse 

12.03.2019 ITH Innvilget 

17/02025-4 Gnr 107 bnr 213 - Eikelia 19 M -  Enebolig - 
Ferdigattest 

13.03.2019 JZ Innvilget 

18/00251-28 Gnr 104 bnr 36 - Kveldroveien 7 - Nybygg kontor - 
Rammetillatelse 

13.03.2019 BSH Innvilget 

17/02020-4 Gnr 107 bnr 213 - Eikelia 19 G - Enebolig med 
carport - Ferdigattest 

14.03.2019 JZ Innvilget 

17/02024-4 Gnr 107 bnr  213 - Eikelia 19 L - Enebolig med 
carport - Ferdigattest 

14.03.2019 JZ Innvilget 

17/02014-4 Gnr 107 bnr 213 - Eikelia 19 A – Enebolig med 
carport - Ferdigattest 

14.03.2019 JZ Innvilget 

17/02015-4 Gnr 107 bnr 213 - Eikelia 19 B - Enebolig med 
carport - Ferdigattest 

14.03.2019 JZ Innvilget 
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17/02016-4 Gnr 107 bnr 213 - Eikelia 19 C - Enebolig med 
carport - Ferdigattest 

14.03.2019 JZ Innvilget 

18/02728-4 Gnr 45 bnr 10 - Brekkekroken 14 – Nytt tilbygg, 
Isolert vinterhage  
- Ferdigattest 

14.03.2019 ACG Innvilget 

17/02017-4 Gnr 107 bnr 213 - Eikelia 19 D - Enebolig med 
carport - Ferdigattest 

14.03.2019 JZ Innvilget 

17/02018-4 Gnr 107 bnr 213 - Eikelia 19 E - Enebolig med 
carport - Ferdigattest 

14.03.2019 JZ Innvilget 

17/02019-4 Gnr 107 bnr 213 - Eikelia 19 F - Enebolig med 
carport - Ferdigattest 

14.03.2019 JZ Innvilget 

17/02021-4 Gnr 107 bnr 213 - Eikelia 19 H – Enebolig - 
Ferdigattest 

14.03.2019 JZ Innvilget 

17/02023-4 Gnr  107 bnr 213 - Eikelia 19 K - Enebolig med 
carport - Ferdigattest 

14.03.2019 JZ Innvilget 

19/00585-3 Gnr 55 bnr 430 - Glimmerveien 32 - Innvilget 
søknad om seksjonering 

15.03.2019 ACG Innvilget 

17/03060-28 Gnr 108 bnr 427 - Nordskogenveien 42 og 44 - 
Tomannsbolig - Midlertidig brukstillatelse 

15.03.2019 ACG Innvilget 

18/03652-2 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 med flere - Nybygg -  
Studentboligbygg - HUS B1 - Rammetillatelse 

15.03.2019 ITH Innvilget 

16/00757-16 Gnr 42 bnr 1 - Campus Ås - Fellesbygget - 
Igangsettingstillatelse nr. 1 for grunnarbeider 

15.03.2019 ITH Innvilget 

17/02026-5 Gnr 107 bnr 213 - Eikelia 19 N - Enebolig - 
Ferdigattest 

15.03.2019 JZ Innvilget 

14/02997-15 Gnr 107 Bnr 127 - Slorhøgda 59 - Enebolig - 
Endring av tillatelse – Tillatelse til tiltak 

18.03.2019 ACG Innvilget 

17/03381-34 Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 - Bruksendring fra 
landbruksbygg til næringsbygg - Ferdigattest 

18.03.2019 JZ Innvilget 

17/03439-29 Gnr 42 bnr 1 - Syverudveien 27H - Bygning for 
fjørfe - Igangsettingstillatelse 

19.03.2019 ACG Innvilget 

18/03654-2 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 m.fl. - Studentboligbygg - 
Nybygg - HUS C1 - Rammetillatelse 

19.03.2019 ITH Innvilget 

18/03655-2 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 m.fl. - Studentboligbygg - 
Nybygg - Hus C3 - Rammetillatelse 

19.03.2019 ITH Innvilget 

18/03653-2 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 m.fl. - Nybygg - 
Studentboligbygg - Hus B3 - Rammetillatelse 

19.03.2019 ITH Innvilget 

18/03656-2 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 m.fl. - Nybygg - 
studentboligbygg - Hus D2 - Rammetillatelse 

19.03.2019 ITH Innvilget 

18/03657-3 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 m.fl. - Nybygg - 
Studentboligbygg - HUS E2 - Rammetillatelse 

19.03.2019 ITH Innvilget 

18/02361-2 Gnr 113  bnr 3 - Markusløkka - Riving - Fjøs/låve - 
Rammetillatelse 

20.03.2019 ITH Innvilget 

18/01268-10 Gnr 113 bnr 3 - Markusløkka  - Enebolig - Riving - 
Rammetillatelse 

20.03.2019 ITH Innvilget 
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17/01357-39 Gnr 44 bnr 29 - Brekkeveien 35 D – Nybygg – 
Enebolig - Midlertidig brukstillatelse 

20.03.2019 ITH Innvilget 

19/00850-3 Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Innvilget 
søknad om seksjonering 

21.03.2019 ACG Innvilget 

15/02842-20 Gnr 107 Bnr 44 - Slorhøgda 37 – Garasje - 
Ferdigattest 

21.03.2019 JZ Innvilget 

18/01274-11 Gnr 113  bnr 3 - Markusløkka - Støyskjerm med 
carporter/Uteboder/Utearealer - Rammetillatelse 

21.03.2019 ITH Innvilget 

18/01279-2 Gnr 113  bnr 3 - Markusløkka - Nybygg - 
Firemannsbolig - HUS 1  - Rammetillatelse 

22.03.2019 ITH Innvilget 

19/00572-6 Gnr 114 bnr  1 - Vinterbroveien - Bygging av vei og 
VA-infrastruktur - Rammetillatelse 

22.03.2019 ITH Innvilget 

19/00525-3 Gnr 74 bnr 137 - Kroerveien 76 A - Oppføring av 
ny tomannsbolig - Tillatelse til tiltak i ett trinn 

26.03.2019 JZ Innvilget 

19/00862-4 Gnr 39 bnr 28 - Syverudveien 104 - Innvilget 
søknad om seksjonering 

26.03.2019 ACG Innvilget 

15/00435-
138 

Gnr 42 bnr 1 - Campus Ås SLP - Uraksen Sør - 
Igangsettingstillatelse nr. 2 

26.03.2019 ITH Innvilget 

18/01276-3 Gnr 113  bnr 3 - Markusløkka - Nybygg - 
Firemannsbolig HUS 1 - Rammetillatelse 

26.03.2019 ITH Innvilget 

17/01050-37 Gnr 102 bnr 28 - Elgfaret 14 B - Tilbygg - 
Inngangsparti - Ferdigattest 

26.03.2019 ITH Innvilget 

18/01278-3 Gnr 113  bnr 3 - Markusløkka - Nybygg - 
Firemannsbolig - HUS 2 - Rammetillatelse 

26.03.2019 ITH Innvilget 

15/02783-39 Gnr 42 bnr 1 fnr 102 og 274 - Utveien 23 - Kaja 
barnehage – Tilbygg/ombygging eksisterende del - 
Midlertidig brukstillatelse for ombygging 
eksisterende del 

27.03.2019 BSH Innvilget 

18/02602-12 Gnr 54 bnr 369 - Askeveien 3 A - Enebolig - Påbygg 
- Ferdigattest 

27.03.2019 BSH Innvilget 

17/01838-20 Gnr 54 bnr 369 - Askeveien 3 D - Enebolig - 
Påbygg/tilbygg - Ferdigattest 

27.03.2019 BSH Innvilget 

18/02215-21 Gnr 21 bnr 13 - Gosenveien 6 - Bruksendring til 
enebolig - Ferdigattest 

27.03.2019 ITH Innvilget 

16/00997-60 Gnr 55 bnr 41 - Parallellen 16 C og D - 
Tomannsbolig - Ferdigattest 

27.03.2019 ITH Innvilget 

18/01853-20 Gnr 107 bnr 310 - Veidemannsveien 8A - Nybygg - 
Tomannsbolig – Igangsettingstillatelse nr. 2 

27.03.2019 ITH Innvilget 

19/00551-3 Gnr 97 bnr 81 - Bjerkenesveien 8 - Nybygg - 
Enebolig med sekundærleilighet - Tillatelse til 
tiltak 

27.03.2019 ITH Innvilget 

19/00550-5 Gnr 97 bnr 81 - Bjerkenesveien 8 -  Nybygg - 
Støyskjerm – Dispensasjon/Tillatelse til tiltak 

27.03.2019 ITH Innvilget 
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18/03295-11 Gnr 99 Bnr 1 - Sundbyveien– Våningshus -  
Tillatelse til tiltak 

28.03.2019 ACG Innvilget 

16/01450-37 Gnr 76 bnr 5 - Garderveien 114 - Nybygg - 
Enebolig - Endret rammetillatelse 

28.03.2019 ITH Innvilget 

18/01280-2 Gnr 113  bnr 3 - Markusløkka - Nybygg - 
Tomannsbolig HUS 4 – 
Dispensasjon/Rammetillatelse 

28.03.2019 ITH Innvilget 

19/00960-2 Gnr 73 bnr 56 - Von Øtkensvei 17 - Søknad om 
tillatelse til tiltak - rammetillatelse 

29.03.2019 JZ Innvilget 

18/01281-2 Gnr 113  bnr 3 - Markusløkka - Nybygg - 
Tomannsbolig HUS 5 - 
Dispensasjon/Rammetillatelse 

29.03.2019 ITH Innvilget 

18/01275-2 Gnr 113  bnr 3 - Markusløkka - Nybygg - Enebolig 
HUS 6 - Dispensasjon/Rammetillatelse 

29.03.2019 ITH Innvilget 

17/02122-29 Gnr 111 bnr 80 - Ringkollen 4 - Nybygg - 
Fritidsbolig - Igangsettingstillatelse nr. 2 – 
Resterende arbeider 

29.03.2019 ITH Innvilget 

18/01588-16 Gnr 97 bnr 89 - Rombekkveien 14 - Riving av 
garasje og oppføring av ny enebolig med carport 
og ny felles adkomst - Midlertidig brukstillatelse 

29.03.2019 ACG Innvilget 

18/02802-8 Gnr 54 bnr 128 - Brekkeveien 36 C - Påbygg 
rekkehus - Igangsettingstillatelse 

29.03.2019 BSH Innvilget 

  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.04.2019  Side 7 av 85 

 

Saker til behandling  

HTM-17/19 
Gnr 111 bnr 279 - Vårveien 7 - Støttemur og svømmebasseng - 
Klage på vedtak 
 
Saksbehandler:  Bertha Solheim Hansen Saksnr.:  18/02727-15 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 17/19 11.04.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33.   
 
HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av rådmannens vedtak av 28.11.2018  
 
Vedtak av 28.11.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
 
 
Ås, 29.03.2019 
 
Trine Christensen                                       Nils Erik Pedersen  
Rådmann                                                    Kommunalsjef Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
 
Vedlegg: 
1. Klage fra nabo på gnr 111 bnr 227 og halve gnr 228, Vårveien 3-5 
2. Basseng og støttemur - Tillatelse til tiltak 
3. Situasjonskart gnr 111 bnr 279 
4. Tverrsnitt basseng 
5. Lengdesnitt basseng 
6. Fasade sydvest 
7. Oversendelse av direktesendte klager og behandlng av anmodning om utsatt 
iverksetting av vedtak 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle relevante dokumenter vedlagt saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Tone Anita Rustad 
Preben Hansen Borrmann 

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det foreligger klage på tillatelse til tiltak for basseng og støttemur på Vårveien 7. 
Rådmannen vurderer at det i klagen ikke fremkommer momenter som bør medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 
28.11.2018. Vedtak av 28.11.2018 bør opprettholdes og saken oversendes til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Fakta i saken: 
Tillatelse til tiltak for basseng og støttemur, ble den 28.11.2018 innvilget i delegert 
sak 18/02727-9 jf. vedlegg 2-6 
 
Denne saken gjelder søknad om å bygge/plassere prefabrikkert basseng, type «Luxe 
pools» på 18 m2. Bassenget har en dybde på 1,45 m, det leveres med kraftig 
sikkerhetsduk. Det søkes også om å etablere noe støttemur med elementer mellom 
fjellet og boligen. Teknikk og pumpe ivaretas i avlukke under støttemur. 
 
Rådmannen mottok klage på vedtaket i brev av dato 15.12.2018 innenfor fristen, jf. 
vedlegg 1. 
 
Klagen inneholder også to andre forhold som ligger flere år tilbake. Disse behandles i 
egne klagesaker og tas senere, men er omtalt i vedlegget. 
 
Naboen sendte klagen direkte til Fylkesmannen i Oslo og Viken. De har i brev datert 
17.01.2019 opplyst om at klagen skal sendes direkte til det forvaltningsorgan som 
har truffet vedtaket. Klagen ble derfor oversendt kommunen som rette instans, jf. 
vedlegg 7. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har foretatt vurdering av anmodning om utsatt 
iverksetting av tiltaket. Fylkesmannen har kommet til at de ikke vil utsette 
iverksettingen av kommunenes vedtak jf. vedlegg 7. 
 
 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og er avsatt til boligformål. 
Den sydvestre delen av eiendommen omfattes av reguleringsplan for Vestnebba (R-
09) med ikrafttredelsesdato 21.01.1969, formålet er kjørevei. 
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De to eiendommer Plassering vist - prefabrikkert basseng 

 
 
Naboklagen går i korthet ut på: 
Naboen mener det gir ulemper og er svært påtrengende med et basseng 1m fra 
felles tomtegrense, det vil være dårlig terrengtilpasning mellom huset og annekset og 
det vil være nødvendig å sprenge bort fjell nært inn til den felles tomtegrense og tett 
ved bebyggelse.  
Hun mener at det allerede er nok fortetting mellom eiendommene som det er i dag. 
 
Naboen forslår en annen plassering. Tiltakshavers far eier boligeiendommen mot 
nordvest, og naboen mener det er en bedre løsning å bygge bassenget der. 
 
Naboen stiller seg tvilende til at målene på skissen stemmer, og tviler på at det er 5,9 
m fra boligen til felles tomtegrense. Hun mener også at bassenget vil gi bebygd 
areal.  
 
Sikkerheten er et viktig moment for naboen, hun er bekymret for sine barnebarns 
sikkerhet. 
Naboen frykter for oversvømmelse ved tømming av bassenget. 
 
Nabo søker om at klagen gis oppsettende virkning. Se ovenfor og vedlegg 7. 
 
Naboen sier videre at grensemerket som kommunen satte i Vårveien er blitt fjernet 
og naboen er i tvil om hvor grensen går. Videre er gravearbeider med flytting av 
masser ut på nabotomten foretatt før tillatelsen ble gitt. Naboen mener det er dumpet 
steinmasser i LNF området mot øst. 
 
 
Vurdering: 
Et basseng som ligger i terreng og stikker mindre enn 0,5 m over terrengets 
gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen/bygningsdelen medregnes ikke i bebygd 
areal BYA. jf. bestemmelsen i Teknisk forskrift, Veiledningen «Grad av utnytting» og 
NS3940 «Areal- og volumberegning av bygninger». 
Mindre tiltak kan plasseres 1m fra felles tomtegrense, jf. plan- og bygningsloven § 
29-4 tredje ledd b. 
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Sprengning i forbindelse med tiltak på en eiendom er ofte nødvendig for å utnytte 
tomten på en hensiktsmessig måte. Tiltakshaver/selvbygger er ansvarlig for at 
sikkerhet ivaretas også ved sprengning. 
 
Rådmannen har tatt opp med tiltakshaver i møte om det var mulig å plassere 
bassenget et annet sted på tomten, men tiltakshaver mente at den valgte plassering 
er mest funksjonell og praktisk, både men hensyn til plassering av pumpe og praktisk 
bruk av bassenget som er planlagt ved boligens uteoppholdsareal. Rådmannen 
vurderer at tiltaket ikke medfører vesentlig økt fortetting mot naboen, da tiltaket er 
mindre enn 0,5 m over terreng. 
  
Tiltaket er ansvarsbelagt og utførende har ansvar for å plassere tiltaket i henhold til 
tillatelsen, altså minst 1,0 m fra felles tomtegrense. Dersom det er tvil om 
plasseringen plikter ansvarlig å foreta nødvendig grensepåvisning, slik at tiltaket 
ligger minst 1,0 m fra felles tomtegrense.  
Tiltakshaver/selvbygger er ansvarlig for sikkerhet i tiltaket, sikkerhet skal ivaretas jf 
pbl § 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam samt TEK10 § 8-4 tredje ledd. 
 
Om oppstart med graving på tomten. Tiltakshaver har svart ut dette punket før 
søknaden ble sendt inn. Det ble foretatt prøvegraving for å se hvor langt det var til 
fjell. 
 
Det er stilt betingelser for tiltaket, rådmannen finner således at de forhold som det 
pekes på her er ivaretatt, også hensynet med sikkerhet og tømming av bassenget er 
ivaretatt, jf. vedlegg 2. 
 
Naboen har søkt om at klagen gis oppsettende virkning, Rådmannen har vurdert 
forholdet samt tiltakets omfang, og klagen er ikke gitt oppsettende virkning. 
 
Rådmannens vurdering er at de opplevde ulemper ved bassenget plassering, i 
forskriftmessig avstand til felles tomtegrense, må påregnes i et boligområde. 
 
Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf. Fylkesmannens vurdering av anmodning om 
utsatt iverksetting, se vedlegg 7. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 
28.11.2018. Vedtak av 28.11.2018, delegert sak 18/02727-9 bør opprettholdes og 
klagen bør ikke tas til følge.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser for kommune. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for 
endelig avgjørelse.  
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Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart.  
 
___________________________ 
 
Alternativ innstilling: 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33. 
 
HTM finner at klagens anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av rådmannens vedtak av 28.11.2018. 
Vedtak av 28.11.2018 oppheves og klagen tas således til følge. 
 
Nytt vedtak:  
Søknad om oppføring av basseng og støttemur avslås. Hjemmel for avslaget: (fyll inn 
…….) 
 
 
 
Klageadgang: 
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. 
forvaltningslovens kap. VI og pbl. § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag 
brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 
innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den 
skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som 
ønskes, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene 
rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
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HTM-18/19 
Teknisk-økonomisk utredning for gatenettet i Ås sentralområde 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/03101-17 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 18/19 11.04.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Følgende tiltak innarbeides i forslag til områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde, i kart og bestemmelser, med forbehold om at tiltakene er 
økonomisk gjennomførbare:  
a) Omlegging av Brekkeveien i trasé langs jernbanen, som vist i vedlegg 1-5. 
b) Det avsettes arealer til at ny bro over jernbanen på Moerjordet. Arealene som 

avsettes til bro på Moerjordet benyttes som veitrasé frem til en eventuell bru 
etableres, som vist i vedlegg 5.  

c) Ny sykkelgate i trasé for dagens Brekkeveien, som vist i vedlegg 3-5. 
d) Sykkelvei med fortau langs Brekkeveien syd, fram til Maxbo-tomta, som vist i 

vedlegg 6. 
e) Ny utforming av Moerveien med fortau og gateparkering, som vist i vedlegg 7-

8.  
f) Ny utforming av Rådhusplassen, med gjennomgående sykkelvei og 

langsgående gateparkering, som vist i vedlegg 7. 
g) Sykkelvei med fortau langs Langbakken, som vist i vedlegg 15  
h) Sykkelvei med fortau langs Idrettsveien, som vist i vedlegg 15  
i) Ny snarvei mellom Langbakken og Idrettsveien, som vist i vedlegg 15  

 
2. Ny jernbaneovergang for fotgjengere og syklister mellom Langbakken og Esso-

tomta settes som rekkefølgekrav, men kartfestes ikke.  
 

3. Følgende tiltak utredes som en del av høringsperioden, som alternativ til en 
oppstramming av kryssløsningene vist i vedlegg 16, og tilstrekkelig trafikkareal 
sikres i plankartet: 

a) Ny rundkjøring i krysset fylkesvei 152/Brekkeveien. 
b) Ny rundkjøring eller lyskryss i kryssene fylkesvei 152/Hogstvetveien og 

fylkesvei 152/Langbakken.  
 

4. Følgende tiltak videreføres ikke i områdereguleringsplanen 
a) Kollektivterminal ved området mellom jernbanen, fv. 152 og Ås 

videregående skole. 
b) Sykkelvei med fortau langs Skoleveien, som vist i vedlegg 7 og 9. 

 
Ås, 03.04.2019 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
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Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
 
Vedlegg: 
1. Oversiktsbilde sentrum syd 
2. Brekkeveien nord 
3. Brekkeveien Ås stasjon 
4. Moerjordet nord 
5. Moerjordet syd 
6. Brekkeveien syd 
7. Rådhusplassen, Moerveien nord, Skoleveien øst 
8. Moerveien midtre og søndre del 
9. Skoleveien vest 
10. Mulighetsstudie jernbanekryssing 
11. Normalprofiler 1 
12. Normalprofiler 2 
13. Normalprofiler 3 
14. Normalprofiler 4 
15. Langbakken, Idrettsveien (ettersendes) 
16. FV 152 med oppstramming av kryssløsninger (ettersendes) 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Kommunestyrets vedtak om tiltak som skal utredes, 21.03.2018, sak 16/18 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde ble lagt ut til en offentlig innspillsrunde, 
sammen med fortettingsstrategier for Ås sentralområde, i perioden 22.09.2017-
16.10.2017. Det kom inn til sammen 67 innspill, hvorav 27 berørte tema i vei- og 
gateplan. 
 
Vei- og gateplanen ble i etterkant av innspillsrunden behandlet i Ås kommunestyre 
21.03.2018, sak 16/18. Kommunestyret vedtok at det skulle utarbeides en teknisk-
økonomisk utredning for 12 prioriterte tiltak i vei- og gateplanen, som bygger opp om 
vedtatt fortettingsstrategi.  
 
Teknisk-økonomisk utredning 
Oppdraget gjennomføres av Sweco Norge AS, og skal avklare gjennomførbarhet, 
arealbeslag, kostnader og trafikale konsekvenser av de foreslåtte tiltakene. Tiltakene 
er vist på figur 1. Deler av tiltak e, samt tiltakene h, i og k er foreløpig ikke ferdigstilt, 
og vil måtte behandles i forbindelse med førstegangsbehandling av områdeplanen. I 
tillegg utredes tiltak for overvannshåndtering i Rådhusparken, samt åpning av 
Hogstvetbekken. Disse tiltakene behandles ikke i denne saken.  

 
Figur 1. Tiltak som utredes i teknisk-økonomisk utredning. 
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Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler 
For å sikre gjennomføring av tiltakene, foreslår rådmannen at flest mulig av 
infrastrukturtiltakene innføres som rekkefølgekrav til nye utbyggingsområder, og 
følges opp av kommunen med utbyggingsavtaler.  
 
I henhold til pbl. § 12-7, nr. 10, kan det stilles rekkefølgekrav for tiltak som er 
nødvendige for å gjennomføre den nye utbyggingen. Rekkefølgekravene gir hjemmel 
for at kommunen kan inngå utbyggingsavtaler om at utbygger skal bekoste 
infrastrukturen. I tillegg til nødvendighetskravet, må utbyggingsavtalen også oppfylle 
krav om forholdsmessighet, altså at bidraget fra utbygger må stå i «rimelig forhold til» 
utbyggingens art og omfang. I tillegg bør kommunen vurdere hvor høye kostnader 
prosjektene i planområdet kan tåle. Dersom kostnadene som pålegges utbyggere blir 
for høye, risikerer kommunen at prosjektene stopper opp. 
 
Parallelt med planarbeidet utarbeides derfor en finansieringsmodell for felles 
infrastruktur i hele planområdet, som skal sikre at kostnadene ved opparbeidelse 
fordeles mellom utbyggere og kommunen etter kravene om nødvendighet og 
forholdsmessighet. 
 
En ferdig finansieringsmodell skal foreligge samtidig som forslag til områdeplan 
andregangsbehandles. Finansieringsmodellen vil gi svar på om løsningene i den 
teknisk-økonomiske utredningen er økonomisk gjennomførbare, og vil kunne påvirke 
endelig utforming av områdeplanen. 
 
Forholdet til jernbanen 
Tiltakene som reguleres inn i områdeplanen for Ås sentralområde må forholde seg til 
jernbanelovens § 10, som sier at ingen byggetiltak skal etableres innen 30 meter fra 
nærmeste spors midtlinje uten tillatelse fra Bane NOR. For veitiltak gjelder en 
generell byggegrense på 9 meter. 
 
Rådmannen har vært i kontakt med Bane NOR om mulighetene for å bygge tettere 
opp mot jernbanen enn det de generelle byggegrensene tillater. Bane NOR er opptatt 
av at muligheten for en fremtidig utvidelse til fire spor på Ås stasjon opprettholdes, 
slik at man ikke reduserer handlingsrommet for løsninger på strekningen. De 
fastholder derfor byggegrensen for 30 meter for ny bebyggelse. Veitiltak kan 
etableres innenfor denne byggegrensen, så nært som 9 meter fra nærmeste spors 
midtlinje, men det forutsettes da at veien må flyttes dersom arealet kreves til en 
framtidig sporutvidelse. Planbestemmelsene må sikre at en eventuell flytting av veien 
skjer uten kostnad for Bane NOR. 
 
En utvidelse av Ås stasjon er ikke omtalt i handlingsprogram for jernbanesektoren for 
perioden 2018-2029, og det må derfor antas at dette først er aktuelt på svært lang 
sikt. Byggegrensen på 30 meter påvirker foreslått ny trasé for Brekkeveien, ny 
bussterminal på trekanttomta og en ny overgang for fotgjengere og syklister nord for 
sentrum (på Esso-tomta).  
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Oppsummering fra dialogmøter: 
Rådmannen avholdt fem dialogmøter med innbyggere og interesserte i Ås 
sentralområde, mellom 18. og 28. mars 2019. Møtene hadde vekt på ulike 
delområder innenfor områdeplanen. Innspill som vedrører tiltak på gatenettet er kort 
oppsummert under: 
 

- Bra med overordna grep for å få på plass et sammenhengende gang- og 
sykkelveisystem i sentrum. 

- Bra at antall p-plasser på rådhusplassen reduseres 
- Antall parkeringsplasser i sentrum er utfordrende – noen mener det er for 

mange, andre for lite. 
- Bra at Brekkeveien legges langs jernbanen, og dagens veitrasé ombygges til 

sykkelgate. Noen mener byggegrensene mot jernbanen er utfordrende. 
- Bra med tilrettelegging for sykkel og gange langs Langbakken og at det 

tilrettelegges for ny g/s-bro over jernbanen i nord. 
- Utfordrende med økt trafikk og dårligere trafikkflyt i krysset 

Langbakken/fylkesveien. 
- Bra med satsing på gående og syklende i Skoleveien. 
- Viktig å etablere gode g/s- og kollektivtilbud før man reduserer 

parkeringstilbudet. 
- Utfordrende med biltrafikk og parkering, bl.a. i Sagaveien. Parkering bør være 

under bakken. 
- Bra at det stilles rekkefølgekrav og at utbyggere må bidra til finansieringen 
- Korte avstander mellom buss og tog må ivaretas. 

 
Rådmannens vurdering av løsningsforslagene: 
Omlegging av Brekkeveien og ny jernbanekryssing sør for Ås stasjon 
Forslag til omlegging av Brekkeveien er vist i vedlegg 1-5. Løsningen innebærer at 
Brekkeveien legges i trasé langs jernbanen, og slik utnytter arealer som ellers ikke 
kan bebygges. På Esso-tomta legges Brekkeveien om slik at den følger ytterkanten 
av det nye utbyggingsområdet. Det kan bli nødvendig å justere traséen ved Esso-
tomta i forbindelse med detaljplanlegging av dette utbyggingsområdet. Rådmannens 
innstilling er at løsningen med omlegging av Brekkeveien videreføres i 
områdeplanen. Det knytter seg noen usikkerhetsmomenter til denne løsningen, som 
gjelder byggegrenser til jernbanen og ny kryssing av jernbanen. Alternativer til 
rådmannens innstilling er opplistet i slutten av saksframlegget.  
 
Byggegrenser til jernbanen: Det er knyttet usikkerhet til hvor store arealer som vil 
kreves dersom jernbanen skal utvides til dobbeltspor i fremtiden. Det er heller ikke 
bestemt om en eventuell utvidelse vil skje på østsiden eller vestsiden av jernbanen.  
Dersom Brekkeveien legges innenfor jernbanens byggegrenser på 30 meter, er det 
derfor en risiko for at veien senere må fjernes. Risikoen kan minimeres ved at veien 
legges i de ytterste 12,5 meterne av byggegrensen, men elimineres ikke helt i denne 
løsningen. I et scenario der veien må flyttes, må kommunen finne en alternativ 
løsning. Mulige erstatningsløsninger kan være at biltrafikken overføres til 
Hogstvetveien via en ny jernbanekryssing, og/eller at foreslått sykkelgate over 
Moerjordet (dagens Brekkeveien) tilbakeføres til bilgate.  
 
Dersom HTM finner at kommunen ikke bør ta denne risikoen, bør det vurderes om 
Brekkeveien skal opprettholdes som hovedferdselsåre for biltrafikk, men med bedre 
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tilrettelegging for fotgjengere og syklister, og evt. med Moerveien som dedikert 
sykkelgate. 
 
Ny kryssing av jernbanen: Seks mulige kryssinger av jernbanen syd for Ås stasjon, 
ble utredet i en egen mulighetsstudie (vedlegg 10) Foreslått gatesystemet på 
Moerjordet skal fungere uten at det opparbeides en ny kryssing av jernbanen, men 
kan også kombineres med alle krysningspunktene som er foreslått i 
mulighetsstudien, med unntak av undergangen på krysningspunkt 1. Dersom det skal 
åpnes for en undergang på krysningspunkt 1, må planen avsette arealer til denne 
traseen på Moerjordet.  
 
En kryssing over jernbanen i bro fra Moerjordet kan etableres i traséen for 
Brekkeveien frem mot jernbanen, og vil kunne erstatte Brekkeveien ved en eventuell 
jernbaneutvidelse. Kryssingspunkt 2 ligger utenfor planområdet, og kan også 
opparbeides med bro eller kulvert uavhengig av løsningene som er foreslått for 
Moerjordet. Krysningspunkt 2 kan utredes videre dersom kommunen ønsker at dette 
skal opparbeides på kort sikt. Krysningspunkt 3 er utelukket etter dialog med HTM. 
 

  
Figur 2. Krysningspunkt 1. Trasé for bro t.v. og undergang t.h. Trasé for bro er kompatibelt med forslaget i 
rådmannens innstilling. 

Rådmannen innstiller på at en brokryssing på Moerjordet legges inn i planen som en 
fremtidig mulighet. Dette innebærer at Brekkeveien opprettholdes som biltrasé 
gjennom sentrum på kort sikt.  
 
Dersom en ny kryssing av jernbanen skal etableres på kort sikt, kan Brekkeveien 
stenges i sentrum, for å oppnå et bilfritt stasjonsområde. Kryssingen må i så tilfelle 
utredes mer detaljert og innlemmes i kommunens finansieringsmodell for felles 
infrastruktur. Grunnet kravene om nødvendighet og forholdsmessighet, vil 
kommunen sannsynligvis måtte ta størstedelen av kostnadene for tiltaket.  
 
Rådmannens vurdering: Rådmannen anbefaler at omlegging av Brekkeveien langs 
jernbanen reguleres inn i områdeplanen. Det vurderes at foreslått løsning gir det 
beste utgangspunktet for inndeling av nye utbyggingsområder på Moerjordet, 
ettersom hovedveien for bil legges på et areal som ellers ikke er byggbart. Løsningen 
gir også de beste forutsetningen for å utvikle et sammenhengende byområde fra 
Søråsteigen i vest til Moerjordet i øst. Å opprettholde dagens biltrasé vil skape en 
barriere gjennom området, og vil forringe boforholdene for nye boliger langs veien. 
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Som redegjort for over vil løsningen åpne for at ny bro på Moerjordet eller 
krysningspunkt lenger syd kan etableres på lang sikt. Rådmannen mener dette er en 
god løsning, som gir fleksibilitet for flere mulige fremtidsscenarier. Rådmannen 
vurderer det som mest realistisk å etablere en eventuell ny kryssing av jernbanen i 
forbindelse med et større arbeid der jernbanen utvides til dobbeltspor. Både høye 
kostnader og usikre planer for jernbanens fremtid, taler for at dette ikke er et tiltak 
som bør gjennomføres på kort sikt. Områdeplanen bør derfor først og fremst holde 
muligheten åpen for å etablere et krysningspunkt på lengre sikt. Rådmannen 
vurderer at det ikke er behov for å utrede de foreslåtte løsningene for kryssing av 
jernbanen i detalj på nåværende tidspunkt. Løsningene kan utredes i detalj dersom 
opparbeidelse blir aktuelt i fremtiden. 
 
Ved stasjonen svinges veien inn på dagens biltrasé syd for det planlagte 
sykkelhotellet. Grunnet byggegrensene til jernbanen, samt eiendomsgrensene til 
Bane NORs eiendom, vurderer rådmannen at det ikke er flere utbyggingstomter på 
stasjonsområdet som kan utløses ved å legge veitraséen langs jernbanen her. 
 
Ny sykkelgate i trasé for dagens Brekkeveien 
Sykkelgaten er vist i vedlegg 3-5. Gaten foreslås lagt i samme trasé som dagens 
Brekkeveien, med et snitt på 15.5 meter. Kjørebanen prioriteres for syklister, mens 
fotgjengere ivaretas med brede fortau. Innkjøring med bil til eiendommene øst for 
Moerveien tillates å krysse sykkelgaten, men gaten skal i utgangspunktet ikke 
tilrettelegges for gjennomgangstrafikk, og vil være stengt i sydenden. Sydover kan 
sykkelgaten kobles på en ny sykkelvei langs Brekkeveien mot Maxbo-tomta. 
 
Det ble tidlig i prosessen vurdert å etablere ny sykkelgate over Moerjordet noe øst for 
dagens Brekkeveien. I rådmannens forslag omformes heller dagens veitrasé. Dette 
vil gi enklere gjennomføring, fordi det ikke medfører kostnader til flytting av veibanen 
og tilliggende kommunalt ledningsnett. 
 
Gatesnittet som foreslås er bredt nok til at gaten vil kunne tilbakeføres til en ordinær 
bilgate, med sykkelvei og fortau langs kjørebanen. Gaten kan således fungere som 
en fremtidig atkomstgate til sentrum for biltrafikk, dersom «nye Brekkeveien» langs 
jernbanen må fjernes i forbindelse med en sporutvidelse.   
 
Rådmannens vurdering: Det anbefales at sykkelgaten videreføres i 
områdereguleringsplanen. Strekningen har potensial til å bli en godt brukt ferdselsåre 
for fotgjengere og syklister fra sør til stasjonsområdet, og gir god kobling videre 
nordover til sykkelveien langs jernbanen mot Ski. Løsningen vurderes også å gi et 
godt utgangspunkt for å utvikle tomtene på Moerjordet. I tillegg til å fungere som 
ferdselsåre for myke trafikanter fra de nye boligene, vil gaterommet i seg selv kunne 
opparbeides med møteplasser, grønnstruktur og lekearealer, og med fasader som 
henvender seg til gaterommet. Rådmannen anser at kryssende biltrafikk til boligene 
øst for Moerveien vil være av begrenset størrelse, og forutsetter at gaten utformes 
slik at denne trafikken må kjøre sakte og ta hensyn til myke trafikanter. 
 
Fortau og gateparkering langs Moerveien 
Foreslått gatesnitt for Moerveien er vist i vedlegg 7-8. Det foreslås brede, tosidige 
fortau, rom for langsgående gateparkering og beplantning i sentrumsdelen av 
Moerveien. Løsningen gir rom for ca 38 parkeringsplasser, som omtrent tilsvarer 
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dagens antall. I boligdelen av Moerveien foreslås smalere fortau inn mot de nye 
utviklingsområdene.  
 
Rådmannens vurdering: Foreslått utforming vurderes å være i tråd med ambisjonen 
om å prioritere fotgjengere og byliv i sentrum, ved å tilrettelegge for brede fortau med 
rom for møblering og beplantning. Gateparkering gir tilgang med bil til 
sentrumsbutikkene, samtidig som det kan bidra til å senke hastigheten og 
fremkommelighet for biltrafikken gjennom Moerveien. Rådmannen vurderer at 
parkeringsplassene kan gis en regulering som sikrer fleksibilitet i bruken av arealet, 
dersom sentrum på lang sikt gjøres bilfritt. Forslaget anbefales videreført i 
områdeplanen med unntak av snuplass i sydenden av Moerveien. Behov for 
snuplass kan vurderes i forbindelse med detaljplanlegging av dette området. 
 
Ny utforming av Rådhusplassen 
Det foreslås gjennomgående sykkelvei, kjørebane med langsgående gateparkering, 
og torg mot Ås kvartal, som vist i vedlegg 7. Løsningen bygger på Statens vegvesens 
mulighetsstudie fra 2015. Der sykkelveien krysser Moerveien foreslås det opphøyd 
fortau og sykkelbane. Løsningen innebærer en reduksjon av parkeringsplasser på 
Rådhusplassen, fra om lag 75 i dag til om lag 38 plasser. Foreslått løsning gir en 
utvidelse av fortau/torgarealet mot Ås kvartal, til en bredde på 16.9 meter.  
 
Oppgradering av tilbudet for gående og syklende over Rådhusplassen er avsatt 22.5 
mill. kr. i fylkeskommunens handlingsprogram for samferdsel, med estimert 
byggestart i 2021.  
 
Rådmannens vurdering: Forslaget vurderes å gi den beste løsningen for syklister 
gjennom sentrum. Strekningen er prioritert som en hovedsykkelrute i kommunens 
tiltaksplan for sykkel og gange, med anbefaling om at syklister og fotgjengere 
separeres. Løsningen gir en effektiv trasé for transportsyklister gjennom Ås, i 
kombinasjon med den foreslåtte sykkelveien langs fylkesveien øst for sentrum. At 
tiltaket allerede er sikret finansiering, taler for at løsningen bør avklares i 
områdeplanen. 
 
Rådmannen mener forslaget gir svært romslige arealer for opparbeidelse av torg 
langs nordsiden av Rådhusplassen, med rom for uteservering, lekeplass, 
sykkelparkering o.l. Det vurderes at sentrum som helhet vil ha nok parkeringsplasser, 
bl.a. i dagens parkeringshus og i gateparkering i sentrumsgatene, selv om tilbudet på 
Rådhusplassen reduseres. På sikt vil befolkningen som bor i gang- og sykkelavstand 
til Ås sentrum øke betydelig, ettersom nye utbyggingsområder i områdeplanen 
utvikles. Et mer restriktivt parkeringstilbud kan være godt tilpasset denne fremtiden. 
Løsningen vurderes å kunne tilpasses et bilfritt sentrum på sikt, dersom dette blir 
ønskelig. 
 
Hovedsykkeltraséer i nord: Langbakken, Idrettsveien og ny snarvei 
Det foreslås sykkelvei med fortau langs Langbakkens østside og Idrettsveiens 
vestside (vedlegg 15, ettersendes). Gatene bindes sammen av en ny snarvei for 
fotgjengere og syklister sør for idrettshallen.  
 
Ny snarvei mellom Langbakken og Idrettsveien er lagt mellom idrettshallen og 
modulskolen. Det er ca 9 meter høydeforskjell fra Idrettsveien til Langbakken. 
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Strekningen er ca 85 meter i luftlinje, men legges i kurver for å få til bedre 
stigningsforhold, og således oppnå kravene om universell utforming. I nederste del 
av snarveien kan det i tillegg til g/s-veien opparbeides en trapp i rett linje, for å gjøre 
snarveien kortere for gående. 
  
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen anbefaler at de foreslåtte løsningene innarbeides i områdeplanen. 
Sykkelvei med fortau langs Langbakken kan opparbeides i forbindelse med 
utbygging av tomtene mot vest. Utvidelse av veitraseen kan stort sett legges på areal 
som er tiltenkt ny bebyggelse, og vurderes dermed å ha god gjennomførbarhet. 
Tiltaket vurderes som svært viktig for å tilrettelegge for sykkel og gange inn mot 
sentrum når utviklingsområdet på Langbakken bygges ut.  
 
Sykkelvei langs Idrettsveien vurderes å ha noe lavere gjennomførbarhet på kort sikt, 
men kan bli viktig dersom områdene øst for Idrettsveien skal utvikles på lengre sikt. 
Strekningen er også viktig som skolevei, og anbefales derfor innarbeidet i 
områdeplanen. 
 
Foreslått snarvei vurderes som en god løsning for å gi en kortere passasje fra de nye 
utbyggingsområdene langs Langbakken, til Ås ungdomsskole og Ås stadion, samt 
videre østover. Snarveien kan knyttes til en ny jernbanebro for gående og syklende, 
dersom dette opparbeides på sikt.  
 
Ny jernbanekryssing i nord som rekkefølgebestemmelse 
Det er vurdert flere ulike plasseringer av ny jernbanekryssing i nord, som oppfølging 
av konseptet i vei- og gateplanen (figur 3). Grunnet vanskelige stigningsforhold vil 
både bro og undergang kreve lange ramper for å tilfredsstille kravene til universell 
utforming (stigning på 5-7 %). En rettlinjet løsning, som konseptskissen under viser, 
har dermed ikke vært mulig å oppnå.  
 

 
Figur 3. Konsept for hovedsykkeltraséer nord for fylkesveien fra vei- og gateplan. En rettlinjet trasé mellom øst og 
vest har ikke vært mulig å oppnå grunnet stigningsforhold. Foreslått snarvei mellom Langbakken og Idrettsveien 
er også flyttet lengre nord grunnet stigningsforhold, se forrige punkt. 

Rådmannens vurdering: 
Rådmannen mener det er utfordrende å fastsette en løsning for nytt kryssingspunkt 
på dette plannivået. Innledende vurderinger gjort av Sweco viser at nye ramper til bro 
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eller undergang vil få større virkninger for utviklingsområdene i Langbakken, enn det 
som framgår av den opprinnelige traséen foreslått i vei- og gateplanen. Rådmannen 
mener derfor at tiltaket bør utredes i forbindelse med detaljregulering av områdene, 
men sikres på områdeplannivå i bestemmelsene. 
 
Dersom tiltaket kan gis en god utforming, vurderes det å ha god verdi for de nye 
utviklingsområdene øst for jernbanen. Disse vil da kunne nå målpunkt på vestsiden 
av jernbanen, som campus-området og ny gang-/sykkel-trasé langs jernbanen, uten 
å krysse fylkesveien. 
 
Videre utredning av tiltak på fylkesveien 
Forslag til gateutforming av fylkesvei 152, fra Skoleveien til Idrettsveien, ble 
presentert for HTM i dialogmøte 01.04.2019. For å gi fylkesveien et mer gatemessig 
uttrykk, ble det foreslått å smalne inn veibredden, samt innsnevre kryssene mot 
samtlige sideveier på strekningen. For kryssløsning mellom fv. 152, Hogstvetveien og 
Langbakken ble det også presentert alternativer med rundkjøring og lyskryss, som er 
under utarbeidelse. I møtet kom det signaler fra HTM om at tre nye rundkjøringer 
ønskes vurdert, i kryssene fylkesveien/Brekkeveien, fylkesveien/Hogstvetveien og 
fylkesveien/Langbakken. Rådmannen foreslår at dette utredes i høringsperioden, og 
at de to sistnevnte kryssene også vurderes med lysregulering. Tilstrekkelig veiareal 
for alle løsningene sikres i plankartet som sendes på høring. Rådmannen mener det 
ikke er hensiktsmessig å behandle øvrige tiltak på fylkesveien før kryssene er avklart. 
 
Tiltak som ikke foreslås videreført 
Ny kollektivterminal 
Lokalbusstilbudet i Ås består av bussene 535 Garder/Kroer – Ås, som har én avgang 
per time i rush og bussrute 536 Dyster/Eldor – Ås, med avganger hver halvtime. Rute 
535 vil kunne få en fremtidig økning til to avganger per time. Bussene har 
endestasjon i Ås sentrum, på vestsiden av Ås stasjon, og har behov for et stoppested 
mellom avgangene, bl.a. for å sikre korrespondanse med toget.  
 
Bussrute 510 Langhus – Ski – Ås – Drøbak har i dag busslommer i fylkesveien. 
Bussruten har 6 avganger i hver retning per time, men Ruter anslår en fremtidig 
økning til 12 avganger per time.  
 
Et utkast til løsning for ny bussterminal på trekanttomta ble presentert i dialogmøte 
med HTM 01.04.2019. Det foreligger ikke endelige tegninger for dette tiltaket på 
nåværende tidspunkt, fordi utkjøringen på fylkesveien ikke er godkjent av Statens 
vegvesen. Dersom krysset skal godkjennes av vegvesenet kreves venstresvingefelt 
og trafikkøyer i fylkesveien for trafikk til terminalen fra øst, og dermed en utvidelse av 
veibredden fra dagens situasjon. Trolig bør hele krysset vurderes som signalregulert 
kryss eller som rundkjøring. 
 
Dersom HTM ønsker å gå videre med bussterminal på denne plasseringen, bør 
utkjøringen vurderes i forbindelse med utredningen av nye rundkjøringer/lyskryss på 
fylkesveien, som rådmannen foreslår utredet i høringsperioden. 
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Figur 4. Plasseringen som er vurdert for ny bussterminal, mellom fv. 152 og jernbanen, er markert med rødt 

Rådmannens vurdering:  
Flytting av dagens bussterminal på Ås stasjon er i utgangspunktet et ønskelig tiltak, 
som vil åpne stasjonsområdet for nye bruksområder. Å ta i bruk arealet mellom 
fylkesveien, jernbanen og Ås vgs. har som fordel at det dannes et mer samlet 
knutepunkt mellom de ulike bussrutene og toget enn det som er tilfellet i dag. 
Rådmannen mener likevel at det ikke er ønskelig å gå videre med tiltaket. Årsaken er 
de store tiltakene på fylkesveien som dette vil medføre. Rådmannen mener det vil 
være svært uheldig å utvide veien med en ekstra kjørebane i dette området. Punktet 
et i dag en viktig krysning for fotgjengere, og vil i fremtiden få en enda mer sentral 
plassering i Ås sentrum. Rådmannen mener fylkesveien i dette området bør få en 
utforming som binder sammen dagens sentrumskjerne og den utvidede 
sentrumskjernen nord for fylkesveien. Store veitiltak vurderes som lite 
hensiktsmessige i denne sammenhengen, og kan heller fungere som en barriere i 
det fremtidige sentrum. 
 
En ny kollektivterminal vurderes heller ikke å ha nytte for den mest brukte bussruten 
gjennom Ås, som er 510-bussen mellom Drøbak og Langhus. Det vurderes at denne 
bussruten først og fremst har behov for effektive stoppesteder med rask av- og 
påstigning, som best ivaretas av busslommer i fylkesveien. En ekstra avkjøring fra 
fylkesveien vil forsinke bussruten, særlig i retning mot vest, og kan dermed gjøre 
tilbudet mindre attraktivt for busspassasjerene. Ruter melder om at bussrute 510 
allerede i dag er utsatt for forsinkelser, og er opptatt av at passasjerene ikke skal få 
et dårligere tilbud i fremtiden. Kapasiteten på terminalen vil også være utfordrende 
når rute 510 skal økes til 12 avganger i timen. Ny bussterminal blir dermed et tiltak 
som vurderes å ha liten nytte, i forhold til kostnadene og konsekvensene av tiltaket. 
 
Rådmannen anbefaler at det heller ses på andre alternative stoppesteder for 
lokalbussene øst for jernbanen, f.eks. ved innfartsparkeringen ved Ås vgs. Dette kan 
gjøres uavhengig av arbeidet med områdeplanen. 
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Sykkelvei med fortau langs Skoleveien 
Langs Skoleveien foreslås sykkelvei med fortau langs veiens nordside og østside. På 
østlig del av veien skilles sykkelvei og fortau av eksisterende vegetasjon. Traséen tar 
også hensyn til trær som ønskes bevart syd for Åsgård skole.  
  
Rådmannens vurdering: Rådmannen mener det prinsipielt bør skilles mellom 
fotgjengere og syklister på viktige sykkeltraséer i sentrum, men er usikker på om 
behovet for det foreslåtte tiltaket langs Skoleveien står i forhold til kostnadene. 
Tiltaket vurderes som vanskeligere å finansiere enn øvrige foreslåtte sykkelveier, 
fordi størstedelen av strekningen ikke kan knyttes direkte opp mot nye 
utviklingsområder. Rådmannen mener derfor at tiltakene som har større direkte nytte 
for gjennomføringen av områdeplanen bør prioriteres. Løsningen anbefales ikke 
videreført i områdeplanen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Alle tiltakene skal kostnadsberegnes før førstegangsbehandling av områdeplanen. 
Kostnadene er grove estimat (+/- 40 %) basert på løpemeterpriser, og inkluderer ikke 
grunnerverv.  
 
Økonomiske konsekvenser avklares i en egen finansieringsmodell for felles 
infrastruktur, som skal ferdigstilles før andregangsbehandling av områdeplanen. 
Tiltak hvor hele kostnaden ikke kan belastes utbyggere, må finansieres av 
kommunen eller andre offentlige aktører. Det må vurderes om tiltak som mangler 
finansieringskilde skal utelates fra rekkefølgekravene i planen. 
 
Alternativer: 
Alternativ til løsning for Brekkeveien 

- I høringsperioden utredes et alternativ der dagens Brekkeveien beholdes som 
hovedtrasé for biltrafikk, med bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister, 
og Moerveien opparbeides som sykkelgate. 

 
Alternativer til løsning for ny kryssing av jernbanen 

- Undergang på krysningspunkt 1 detaljeres videre. Det avsettes arealer til 
undergangen i områdeplanen. 

- Bro over jernbanen på krysningspunkt 1 detaljeres videre 
- Bro eller undergang på krysningspunkt 2 detaljeres videre.  

 
Alternativ til punkt 4a, kollektivterminal 

- Innkjøring til kollektivterminal ved området mellom jernbanen, fv. 152 og Ås 
videregående skole utredes som en del av høringsperioden, sammen med 
utredning av ny rundkjøring eller lyskryss mellom fv. 152 og Langbakken. 

 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at løsningsforslagene for omlegging av Brekkeveien, arealer 
til ny jernbanebro, ny sykkelgate, nye sykkelveier langs Brekkeveien, Langbakken og 
Idrettsveien, samt ny utforming av Moerveien og Rådhusplassen, som vist på 
vedlagte tegninger fra Sweco Norge AS, innarbeides i områdeplan for Ås 
sentralområde. 
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Ny jernbaneovergang for fotgjengere og syklister mellom Langbakken og Esso-tomta 
anbefales som rekkefølgekrav, men kartfestes ikke, slik at traseen kan fastsettes ved 
detaljplanlegging.  
 
Det anbefales at beslutningen om fylkesveiens utforming avventer til det er utredet 
flere løsninger for kryssene mot Brekkeveien, Langbakken og Hogstvetveien. 
Tilstrekkelig veiareal sikres i plankartet.  
 
Ny kollektivterminal anbefales ikke videreført i områdeplanen. Tiltaket vil 
nødvendiggjøre en utvidelse av fylkesveien og en endring av krysset mot 
Langbakken, og vurderes dermed å ha større kostnad enn nytte. Sykkelvei med 
fortau langs Skoleveien anbefales ikke videreført fordi den vurderes å ha lavere nytte 
og gjennomførbarhet enn andre anbefalte sykkelveier. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-19/19 
R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere - klage 
på vedtak 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  16/03352-54 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 19/19 11.04.2019 
2 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Klage på vedtak av R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere tas 
ikke til følge. Kommunestyrets vedtak i sak 95/18, opprettholdes. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
 
Ås, 14.03.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM): 11.04.2019 
Kommunestyret:    08.05.2019 
Fylkesmannen i Oslo og Viken (endelig avgjørelse) 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift fra vedtak i Kommunestyret 12.12.2018 
2. Reguleringsplan, datert 04.12.2018 
3. Reguleringsbestemmelser, datert 12.11.1018 
4. Klage fra advokat Tore Skar, datert 11.02.2019 
5. Kommentar til klagen fra tiltakshaver, datert 15.03.2019 
6. Saksprotokoll fra vedtak i HTM 07.12.2017 - om habilitet 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Advokat Tore Skar 
Drøbak Arkitektkontor AS 
Kjærnesveien 18 AS 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
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Saksutredning: 
       
Fakta i saken: 
R-313 – Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere ble vedtatt av 
Kommunestyret 12.12.2018, se vedlegg 1. Planen lå ute til offentlig ettersyn fra 
23. juni til 15. september 2017. 
 
Vedtatt plan legger til rette for 7 eneboliger/eneboliger med sekundærleilighet og 
rekkehus med 9 boenheter. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere, med kart datert 04.12.2018 og 
bestemmelser datert 12.11.2018.  
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket ble offentliggjort i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med 
underretting om klageadgang, i brev datert 23.01.2019. 
 
Advokat Tore Skar (11.02.2019) 
Advokaten klager på vegne av beboerne, bosatt i Kjærnesveien 24, 26, 28, 34, 36 og 
38, som er berørt av detaljreguleringsplanen. 
 
Klage på det formelle 
 Manglende framleggelse av uttalelse fra de lokale vellene 

Ved gjennomgang av saken er ikke felles uttalelse fra Kjærnes Vel og 
Strandengen Vel (datert 29.08.2018) lagt ved til 2. gangs behandling av saken. 
Det vises til bilag 1 i klagen og bilag 2 som er bekreftelse på at uttalelsen er 
mottatt i kommunens postmottak. I uttalelsen fra vellene framkommer det stor 
skepsis og motstand til planforslagets omfang. Det bes om at uttalelsen legges 
ved klagesaken. 

 Inhabilitet 
Leder av Hovedutvalg for teknikk og miljø, Kjetil Barfelt, er den samme som står 
bak prosjektet som eier/styreleder i Kjærnesveien 18 AS. 

 
Klage på det materielle 
Det vises til at overordnede myndigheter har vært kritiske til utbyggingen. Det er 
svært spesielt at det er mulig å få til en så stor utbygging på tvers av det som ellers 
er overordnede kommunale planer. Advokaten ber, på vegne av beboerne, om at 
reguleringsplanen oppheves. Alternativt bør planen oppheves og rådmannens 
alternative forslag til innstilling vedtas. I rådmannens alternativ utgikk 
sekundærleilighetene, som tilsvarer en reduksjon fra 23 til 16 boenheter. 
 
Se mer utfyllende klage i vedlegg 4. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Om det formelle i klagen 
Det gjøres oppmerksom på at uttalelsen ikke kom i forbindelse med offentlig ettersyn. 
Den kom nærmere et år senere, og ble tatt til orientering. Grunnen til at kommunen 
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ikke refererte til uttalelsen fra Kjærnes Vel i saksframlegget, var at den kom etter 
fristen til offentlig ettersyn. 
 
Når det gjelder Kjetil Barfelt sin habilitet er den blitt behandlet som en egen sak, sak 
86/17 i HTM 07.12.2017. Saksprotokollen legges ved til orientering, se vedlegg 6. I 
reguleringssaken er det kun tatt stilling til planforslaget. 
 
Om det materielle i klagen 
I likhet med overordnede myndigheter har rådmannen vært skeptisk til denne 
reguleringsplanen og til omfanget av den. Det har framkommet gjennom hele 
planprosessen. Rådmannen mener saken har vært godt belyst, og planforslagets 
omfang ble betydelig redusert etter offentlig ettersyn. 
 
Det vises også til tiltakshavers kommentarer til klagen i vedlegg 5. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener at saken har vært godt belyst gjennom hele 
reguleringsprosessen. Planområdets beliggenhet og omfang, med fordeler og 
ulemper, har vært grundig vurdert. 
 
Grunnen til at kommunen ikke refererte til uttalelsen fra Kjærnes Vel i 
saksframlegget, var at den kom etter offentlig ettersyn. Mange av de 
betenkelighetene, vellet hadde til planen, er også innarbeidet i det planforslaget som 
ble lagt fram til behandling etter offentlig ettersyn. 
 
Rådmannen kan ikke se at klagen omhandler nye momenter i saken. Rådmannen 
anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge og at den oversendes Fylkesmannen i 
Oslo og Viken til endelig avgjørelse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-20/19 
R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/01589-12 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 20/19 11.04.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-301 Grenseveien/Myrfaret, 
som vist på kart og bestemmelser datert 26.03.2019. 
 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse. 
 
Ås, 29.03.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, første gang  
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, annen gang 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Reguleringskart, datert 26.03.2019 
2. Reguleringsbestemmelser 26.03.2019 
3. Planbeskrivelse, datert 25.03.2019 
4. Trafikkanalyse, datert 22.03.2019 
5. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 25.03.2019 
6. Støyanalyse , datert 22.03.2019 
7. Sol- og skyggeanalyse, datert 14.03.2019 
8. Presentasjon - nærvirkninger, datert 21.03.2019 
9. Naturmangfold, 13.12.2018 
10. Landskapskonsept, datert 19.03.21 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for at dagens næringsområde ved 
Grenseveien kan utvikles som et boligområde, i tråd med gjeldende kommuneplan. 
Forslaget tilrettelegger for om lag 387 nye leiligheter i lameller og punkthus, i tillegg til 
to nye torg, et gjennomgående gatetun, og oppgradering av Grenseveien med nytt 
fortau. To mindre områder avsettes til kombinert bebyggelse bolig/næring. 
 
Planforslaget er utarbeidet at AART/SJ Architects på vegne av Selvaag Bolig ASA. 
 
Planområdet omfatter eiendommene 102/370, 102/229 og 102/238, eid av Selvaag 
Bolig ASA, 102/237, 102/239, 102/339, 102/26, i privat eie, samt to kommunale 
grøntområder; 102/188 og 102/340. 
 
I kommunens boligprogram er det i planområdet avsatt 350 boliger. 
 

 
Figur 5 Utsnitt fra gjeldende kommuneplan, vedtatt 03.02.2016. Forslag til reguleringsplan omfatter det skraverte 
området nord for Nordbyveien (BKF1), og inkluderer grøntområdet i vest. I øst avgrenses planområdet av 

kommunegrensen mot Ski. 
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Figur 6 Flybilde av planområdet med varslet avgrensning. 

Beskrivelse av planområdet: 
Planområdet er om lag 56 dekar stort og grenser til Nordbyveien i sør, etablerte 
boligområder i nord og vest, og Ski kommunegrense i øst. Området tilhører Solberg 
skolekrets, og avstand til skole og barnehage er ca. 1 km. Avstand til Ski sentrum er 
ca. 1,5 km. Planområdet har bussforbindelse til Ski sentrum med 4 avganger per 
time i rushtid.  
 
Bebyggelse 
Planområdet består i dag hovedsakelig av bygninger brukt til industri, verksted, lager 
og kontor. I tillegg er to eneboligtomter, 102/26 og 102/339, innlemmet i 
planforslaget. 
 
Atkomst og trafikk 
Planområdet har atkomst fra Grenseveien, med avkjørsel fra rundkjøring på 
Nordbyveien. Nordbyveien har en ÅDT på 7800 og har sykkelfelt og fortau i begge 
retninger. Nordre del av Grenseveien er i dag opparbeidet med fortau. 
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Nærmiljø og landskap 
Planområdet ligger i et etablert boligområde med rekkehus og eneboliger med store 
private hager. I nord ligger Grensen Park, et nyere boligfelt med tett, 3-etasjes 
rekkehusbebyggelse.  
 
Vest i planområdet ligger et grøntareal med en etablert tursti, som utgjør en 
sammenhengende grønn korridor mellom Hebekkskogen i nord og grøntarealer på 
sørsiden av Nordbyveien. 
 
Kulturminner  
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det går 
et historisk veifar fra 1650 gjennom den sørlige delen av planområdet, kalt Gamle 
Nordbyveg, som per i dag er nedbygd av asfalterte flater og næringsbygg. 
 
Beskrivelse av planforslaget: 
Arealbruk  
Planforslaget legger til rette for transformasjon av dagens næringsområde ved 
Grenseveien. Planområdet foreslås regulert til boliger i form av punkthus og 
lamellblokker, fordelt på fire delfelt med tilhørende arealer for grøntstruktur, 
uteoppholdsarealer, samferdsel og teknisk infrastruktur.  
 
I tillegg foreslås to delfelt regulert til kombinert formål, herunder 
bolig/forretning/kontor og bolig/forretning.  På BKB1 foreligger det per i dag ingen 
kjente planer om å transformere dagens næringsbebyggelse. 
 
Eksisterende grøntareal og tursti vest i planområdet sikres i plankartet.  
 
Det er lagt inn bestemmelsesgrenser for parkeringskjeller under byggeområdet. 
 
Bebyggelse 
Planforslaget legger til rette for at området kan utvikles med om lag 387 nye boliger, 
bygget som leiligheter i lamellblokker og punkthus. Lamellblokkene foreslås lagt i 
ytterkantene av planområdet, slik at de følger gateløpet for Grenseveien og 
grøntdraget i vest. Punkthusene er kvadratiske boligblokker som foreslås plassert i 
midten av planområdet, og som vris i ulike himmelretninger. 
 
De høyeste tillatte byggehøydene tilsvarer opp mot seks etasjer og gjelder for 
punkthusene og lamellblokkene i vest. De laveste høydene er inn mot 
småhusbebyggelsen i nord, og langs Grenseveien i øst, hvor det tillates 
byggehøyder på maks fire etasjer. Det stilles krav i bestemmelsene om at 
bebyggelsen skal ha varierte høyder, som løses enten ved et variert etasjeantall eller 
inntrukne etasjer. 
 
Feltene avsatt til boligformål, samt BKB2, foreslås regulert med en BRA på til 
sammen 38 400 m2. BKB1 tillates utbygd med 2700 m2 BRA, med et 
forretningsareal på opp mot 2000 m2. 
 
I BKB2 ønsker tiltakshaver å etablere resepsjon/fellesarealer for boligblokkene i felt 
B4, som skal utvikles med Selvaags plusskonsept. Selvaag Pluss innebærer blant 
annet at boligblokkene utstyres med en bemannet resepsjon som kan bistå beboerne 
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med praktiske oppgaver, og flere fellesarealer til bruk for beboerne. I felt BKB2 vil det 
i tillegg kunne etableres virksomhet som f.eks. bakeri/kafé ut mot torget. 
 
Uterom 
Boligfeltene brytes opp av to gjennomgående bevegelsesakser fra nord til sør, som 
sikres i bestemmelsene. Mellom delområdene A og B, samt mellom D og E, skal 
bevegelsesaksen opparbeides som gatetun for fotgjengere og syklister. Mellom 
delområdene B og C, samt mellom D og F, skal det opparbeides en grønn akse med 
minimum 8,0 meter bredde. Det er lagt inn et grøntområde (f_GKG), mellom 
delområde B og C, som sikrer et større grøntområde enn minimumsbredden på 8 
meter. Langs gatetunet skal det legges til rette for oppholdssoner og møteplasser av 
ulik karakter tilpasset ulike beboergrupper innenfor området. Gatetunet og 
grøntaksen er illustrert på side 9 i vedlagte landskapskonsept (vedlegg 10). 
 
Det legges et torg både til nordre og sørlige del av planområdet, som forbindes av 
gatetunet. I tilknytning til det nordlige torget åpner planen for forretningsareal som 
henvender seg ut mot torget. 
 
Bestemmelsene sikrer uteareal på minst 20 m2 pr. boenhet, hvor takterrasser og 
balkong/veranda på minst 15 m2 kan medregnes. Boligene i første etasje er tiltenkt 
private uteoppholdsarealer på bakkeplan. Planbestemmelsene stiller krav om at 
varierte aktiviteter/lekeplasser tilpasset alle aldersgrupper skal opparbeides i de 
felles uterommene. 50 % av lekeplassene skal være solbelyst i minimum 5 timer ved 
jevndøgn sommertid. Lekeplasser skal ikke ligge i gul eller rød støysone. 
 
Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges utomhusplan for det aktuelle 
feltet, som bl.a. skal vise ny og eksisterende vegetasjon, eksisterende og nytt 
terreng, sykkelparkering og overvannshåndtering. 
 
Trafikk og atkomst 
Planområdet har atkomst via Grenseveien, fra rundkjøring på Nordbyveien. Vedlagte 
trafikkutredning utarbeidet av Sweco, redegjør for at vegsystemet har tilstrekkelig 
kapasitet til å ta trafikkøkningen planforslaget vil medføre. 
 
Grenseveien foreslås opparbeidet med fortau på 2,5 meter langs veiens vestside. 
Krysset der Grenseveien går vestover foreslås strammet opp og justert, slik at hele 
veitraseen ligger innenfor kommunegrensen til Ås. For gående og syklende legger 
planforslaget til rette for gatetun gjennom boligfeltene. Gatetunet vil være kjørbart 
ved behov, f.eks. for rednings- og slokkemannskap.  
 
Parkering 
Foreslått parkeringsdekning for planområdet er på maks 1 plass per boenhet. 
Planforslaget legger til rette for at hovedvekten av nye parkeringsplasser legges 
under bakken, med atkomst fra Grenseveien, slik at trafikken begrenses mest mulig 
innenfor planområdet. Kjørbar adkomst til parkeringskjeller er vist i plankart med pil. 
Et begrenset areal for gjesteparkering på bakken kan etableres i tilknytning til 
forretningsarealet BKB2. 
 
Det stilles krav om at minimum 25 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for 
elbil. For sykkel stilles det krav om minimum to parkeringsplasser per boenhet, 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.04.2019  Side 33 av 85 

 

hvorav 50 % skal være overdekket, og minimum 20 % skal plasseres i tilknytning til 
inngangspartier i den enkelte bygning. 
 
Støy 
Sweco har utarbeidet støyrapport for planforslaget. Hovedkilden til støy for 
planområdet er Nordbyveien, men også trafikk på Grenseveien kan bidra med noe 
støy. Som avbøtende tiltak legger planforslaget opp til mindre støyfølsom bebyggelse 
i området nærmest Nordbyveien. Dagens næringsbygg på BKB1 gir også noe 
støyskjerming mot Nordbyveien. Boligene langs Grenseveien i den sydlige delen av 
planområdet vil få ytterfasade mot gul støysone, med verdier på Lden 53 - 59 dBA. I 
støyanalysen konkluderer Sweco med at det vil være teknisk uproblematisk å møte 
krav til innendørs støy. Uterommene vil i all hovedsak ligge innenfor de anbefalte 
verdiene. 
 
Tilpasning til omkringliggende arealer 
Planforslaget legger opp til at den laveste bebyggelsen legges i nordlig del av 
planområdet, samt mot Grenseveien, for å begrense virkningene for tilgrensende 
rekkehusbebyggelse. Langs planområdets vestside, og delvis langs østsiden, vil 
grøntstrukturen ha en skjermende virkning mellom ny bebyggelse og tilgrensende 
boligfelt. Skisser av prosjektet sett fra nærområdet er vedlagt saken (presentasjon - 
nærvirkninger).  
 
Vedlagte illustrasjoner av sol- og skyggeforhold viser at ny bebyggelse ikke vil ha 
påvirkning på solforholdene for den omkringliggende bebyggelsen i juni, på 
tidspunktene som er vist. På soldiagram for 1.mai klokken 18, vises delvis 
skyggelegging av uteplassene for rekkehusbebyggelsen i øst (Ski kommune).    
 
Grønnstruktur 
Eksisterende grønnstruktur i vest, samt friområdet i øst, ivaretas i foreslått plankart 
og bestemmelser. Vegetasjon skal bevares. Bestemmelsesgrenser for tursti langs 
vestsiden av planområdet skal sikre at turstien opprettholdes, skjøttes og utbedres 
ved behov. Grøntområder internt i boligfeltene skal vises på utomhusplanen. 
 
Grunnforhold og forurensning 
En geoteknisk vurdering av grunnforholdene ble gjennomført av Sweco i oktober 
2017. I tillegg er det gjennomført undersøkelser av Geovita / Cowi i august 2018. 
Gjennomførte undersøkelser i august 2018 viser at planområdet har leire, men ikke 
er utsatt for kvikkleire. Dybden ned til fast grunn varierer fra 0-14 meter, og tilsier at 
ny bebyggelse kan peles til fast grunn. 
 
Planområdet omfattes i kommuneplanen av hensynssone H390_3, fare for forurenset 
grunn ved transformasjon av industriområder. Det stilles krav til utredning og 
fastsettelse av avbøtende tiltak som en del av reguleringsprosessen.  
 
Sweco har gjennomført innledende miljøtekniske undersøkelser av forurensning i 
grunn, på punkter hvor det er mistanke om forurensing, samt kontrollpunkter. Ingen 
av prøvene viser overskridelser av normverdier for undersøkte stoffer. Resultatene 
av de miljøtekniske prøvene tilsier at det ikke må gjennomføres en full miljøteknisk 
grunnundersøkelse.  
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Vann og avløp 
Det er laget en vann og avløpsplan til planforslaget. Det er svakt trykk for både 
forbruksvann og slokkevann i området. Det legges opp til en trykkøkningsstasjon sør 
på feltet. For spillvann må det etableres pumper for å føre alt spillvannet vestover til 
Ås kommunes ledningsnett. 
 
Planprosess og innkomne forhåndsuttalelser 
Oppstart av planarbeidet ble varslet naboer, organisasjoner og berørte offentlige 
myndigheter i brev datert 25.08.2017, samt kunngjort i Østlandets Blad og på Ås 
kommunes hjemmesider. Det ble mottatt 14 høringsuttalelser til varsel om oppstart, 
fra: 
 
1. Hafslund nett 18.09.2017 
2. Statens vegvesen 06.09.2017 
3. Follo Ren 06.09.2017 
4. Akershus fylkeskommune 12.09.2017 
5. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22.09.2017 
6. Grensen park sameie 30.08.2017 
7. Trygve Johansen, Sagstuveien 9A 25.08.2017 
8. Kirsten Pedersen Szakallos, Myrsletta 92 25.08.2017 
9. Stine L. Kaldahl og Kristian S. Fagervik, Grenseveien 30 27.08.2017 
10. Jack Ove Valø, styreleder Myrsletta selveierforening 28.08.2017 
11. Anne Troberg og Niels Holger Andersen, Bekkestien 16 31.08.2017 
12. Mikkel Friis og Marit Svendsberget, Elgfaret 17 23.09.2017 
13. Grensen park, Styret 11.10.2017 
14. Ski kommune 10.10.2017 
 
Forslagsstiller har sammenfattet og kommentert alle merknadene i planbeskrivelsen, 
side 51-56. 
 
Offentlige myndigheter mener at tiltaket er i tråd med gjeldende regionale planer og 
føringer. Statens vegvesen mener det bør legges opp til høy arealutnyttelse i 
planområdet. Parkeringsbegrensning bør i stor grad brukes som trafikkregulerende 
virkemiddel. Fylkesmannen påpeker at støy fra Nordbyveien må redegjøres for, og 
mener det må konkretiseres hva slags forretningsvirksomhet planforslaget ønsker å 
åpne for. Fylkesrådmannen ber om at følgende blir ivaretatt: Samordnet areal og 
transportplanlegging, Rett virksomhet på rett sted (R10), automatisk fredete 
kulturminner, nyere tids kulturminner. Ski kommune forventer at det legges opp til en 
lavest mulig parkeringsdekning. Innsendt planforslag har vært presentert for 
planavdelingen i Ski kommune. De er særlig opptatt av at høydene må begrenses 
langs Grenseveien, for å ivareta solforholdene for boligene i Ski kommune, øst for 
planområdet. 
 
Naboene til planområdet er positive til at dagens næringsvirksomhet erstattes med 
bolig, forretninger og kontor. De ønsker fortau langs hele Grenseveien, lav 
trafikkhastighet og at næring legges nærmest mulig Nordbyveien. Gruset tursti vest i 
planområdet må sikres. De ønsker også at det settes av større arealer til lek for barn 
over 10 år. Flere ønsker informasjon om virkningene av bygningshøyder og 
anleggsarbeid for de omkringliggende boligene.  
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Vurdering: 
Bebyggelse og uterom 
Rådmannen mener at det overordnede grepet med et gjennomgående gatetun som 
forbinder to nye torg, er et godt utgangspunkt for utviklingen av boligområdet. Det 
vurderes som viktig at gatetunet og nye torg får en offentlig karakter, slik at de bidrar 
til å åpne opp området og skape nye forbindelser for beboere i omkringliggende 
boligfelt. De foreslåtte torgene vurderes å ha god nok størrelse til at rommene vil 
kunne framstå som åpne og offentlige, samtidig som bygningene gir rommene en 
tydelig avgrensning. Plasseringen av ST1 ved Grenseveien og et mulig nytt 
serviceareal på BKB2, vurderes særlig som et godt grep, som kan bidra til å etablere 
en sentral møteplass i et tidlig byggetrinn.  
 
Den sammenhengende grøntaksen mellom delområdene E og F, samt mellom B og 
C vurderes som et positivt grep for å tilføre området et grønt preg. Aksen har 
potensial for å framstå som et mer privat grøntareal for beboerne innenfor 
planområdet, som kan gi økt trivsel, bokvalitet og hyggelig utsyn fra boligene, samt 
skjerming mot innsyn. Rådmannen har spilt inn at plankartet bør sikre et større 
sammenhengende grøntareal, utover minimumsbredden på 8 meter for grøntaksen, 
for å sikre et uterom som er romslig nok til å fungere som attraktivt oppholdssted. 
Dette er ivaretatt i planforslaget. Rådmannen er positiv til bestemmelsen om at det 
skal opparbeides varierte aktiviteter/lekeplasser i de felles uterommene, og vurderer 
at planforslaget samlet sett gir et godt utgangspunkt for å sikre kvalitet i uterommene.  
 
Tilrettelegging for leilighetsbygg vil kunne bidra til å utvide mangfoldet av boligtyper i 
området, som ellers preges av større eneboliger og rekkehus. Rådmannen vurderer 
dette å være i tråd med kommunens boligpolitiske ambisjoner om å tilrettelegge for 
flere boliger tilpasset eldre, førstegangsetablerere og småhusholdninger. 
Tiltakshavers ønske om å etablere Selvaag+ boliger i nordre del av planområdet kan 
gjøre at området særlig blir attraktivt for eldre innbyggere, og vurderes således som 
et positivt tilskudd til boligmassen i kommunen.  
 
Med oppdelingen av bebyggelsen i korte lamellblokker og frittstående punkthus, samt 
krav om variasjon i byggehøyder, vurderes det at planforslaget gir tilstrekkelig 
variasjon i det arkitektoniske uttrykket.  
 
Tilpasning til omkringliggende arealer 
Planforslaget legger opp til en relativt høy utnyttelsesgrad sammenlignet med 
omkringliggende bebyggelse, og tillater bygningshøyder som tilsvarer opp mot 6 
etasjer. Fjernvirkningene av ny bebyggelse vurderes som små. Vedlagte 
presentasjon av nærvirkninger viser at ny bebyggelse vil stå i tydelig kontrast til den 
lavere småhusbebyggelsen. Eksisterende vegetasjon virker samtidig skjermende og 
demper inntrykket av bebyggelsen som massiv. Rådmannen mener den vedlagte 
sol-/skygge-kartlegging viser at planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til solforholdene 
for nabobebyggelsen.  
 
Grønnstruktur og overvannshåndtering 
Rådmannen mener planforslaget sikrer eksisterende grønnstruktur vest og øst i 
planområdet på en tilfredsstillende måte. Bestemmelsen om at tursti skal 
opprettholdes og skjøttes ivaretar tilgangen til friområder utenfor planområdet. Lokal 
overvannshåndtering er ivaretatt gjennom krav om blågrønn faktor på minst 0,7. 
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Løsningene skal vises på utomhusplan ved rammesøknad, og skal godkjennes av 
kommunen før tillatelse til tiltak.  
 
Trafikk, parkering og atkomst 
Planområdet er lokalisert om lag 1,5 km fra Ski sentrum, og har gode 
bussforbindelser og sykkelveier inn til sentrum. Foreslått parkeringsdekning på maks 
1 plass per boenhet, inkludert gjesteparkering, vurderes å kunne bidra til en lav 
bilbruk for boligfeltet, og vurderes som realistisk med tanke på planområdets 
beliggenhet. Planens grep med å samle parkeringsplassene under bakken, gir gode 
forutsetninger for å opparbeide utearealer av høy kvalitet mellom bygningene.  
 
Planområdet har atkomst via Grenseveien, fra rundkjøring på Nordbyveien. Vedlagt 
trafikkanalyse konkluderer med at forventet utbygging som følge av planforslaget, 
ikke vil føre til kapasitetsproblemer i rundkjøringen. Grenseveien skal tilrettelegges 
bedre for fotgjengere, og foreslås opparbeidet med 2,5m fortau langs vestsiden. I 
tillegg vil det gjennomgående gatetunet være tilnærmet bilfritt. Det vurderes med 
dette at planforslaget legger svært godt til rette for syklister og gående, og gir store 
forbedringer fra dagens situasjon. 
 
Konklusjon: 
Planforslaget vurderes som et godt utgangspunkt for videre utvikling av området. 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-21/19 
R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Brekkeveien/Lyngveien til Holstad 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/03200-18 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 3/19 09.04.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 21/19 11.04.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei 
fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad, som vist på kart og bestemmelser datert 
01.02.2019.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Ås, 27.03.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, første gang  11.04.2019 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, annen gang 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Plankart 
2. Planbestemmelser 
3. Planbeskrivelse 
4. Uttalelser etter varsel om oppstart 
5. ROS-analyse 
6. Notat vannmiljø 
7. Plan for ytre miljø 
8. Notat flomberegning 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 Kommunestyrets vedtak 12.10.2016, sak 80/16, R-286 Detaljreguleringsplan 
for E18 Vinterbro – kommunegrensa Ski 

 Mulighetsstudie for gang og sykkelveg ved Holstad, datert 09.11.2017 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: Egen liste  
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Hensikten med planforslaget er å regulere en gang- og sykkelforbindelse mellom Ås 
sentrum og dagens rundkjøring ved Holstad, som en del av en hovedsykkelrute 
mellom Ås og Ski. Planforslaget sikrer også en forbindelse til gang- og sykkelveien i 
retning Nygård/Oslo. 
 
Fakta i saken: 
Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak, på vegne av Statens vegvesen. 
 
Planområdet strekker seg fra Ås sentrum, ved Esso-tomta, frem til rundkjøringen på 
dagens E18 på Holstad. Planforslaget berører hovedsakelig områder som er avsatt til 
jernbaneformål og LNF-formål i kommuneplanen. Deler av området avsatt til LNF-
formål omfattes av hensynssone bevaring kulturmiljø, H570_2. Helt sør i planområdet 
berøres en del av Åsmåsan som er avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg med 
krav om felles planlegging, samt Esso-tomta, som er avsatt til eksisterende 
næringsbebyggelse. Esso-tomta er en del av kjerneområdet for ny bebyggelse i 
fortettingsstrategi for Ås sentralområde. 
 

 
Figur 7. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. En mulig ny trasé for fv. 152 er vist med rød linje. 
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Detaljreguleringsplan for ny E18 
Ås kommunestyre vedtok reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro med følgende 
forutsetning:  
 

«Ås kommunes vedtak av planen er gjort under forutsetning om at Statens 
vegvesen snarest igangsetter en planprosess med hensikt å vurdere 
helhetlige gang- og sykkelløsninger i Holstadområdet. Varsel om oppstart av 
planarbeid skal annonseres snarest, og senest før oppstart av prosjekterings- 
og byggefasen.» 

 
Etter ønske fra Ås kommune regulerer Statens vegvesen nå hele strekningen fra 
Brekkeveien/Lyngveien (Esso-tomta) i Ås sentrum til Holstad. 
 
Mulighetsstudie for ny gang- og sykkelvei 
Som grunnlag for reguleringsplanen, utarbeidet Statens vegvesen en mulighetsstudie 
for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad, høsten 2017. Studien beskrev 10 ulike 
traséer ved Holstad, hvorav Statens vegvesen anbefalte fire. Mulighetsstudien ble 
lagt fram til behandling i HTM 07.12.2017. Statens vegvesen ba HTM ta stilling til 
hvilken trasé som skulle videreføres i reguleringsplanen.  
 
HTM vedtok at alternativ 2b i Statens vegvesens mulighetsstudie skulle legges til 
grunn for det videre arbeidet med reguleringsplanen. Traseen går langs 
Bølstadbekkens sørside vest for jernbanen, som vist på figur 2. 
 

 
Figur 8. Alternativ 2b i Statens vegvesens mulighetsstudie. Øst for jernbanen går traseen langs Bølstadbekkens 
sørside. Ny trasé for E18 krysser sykkelveien på jordet ved Haugerud. Plassering av tunnelåpningen for ny E18 
er vist i midten av kartet. 
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Varsel om oppstart 
Tiltakshaver varslet planoppstart 11. januar 2018, med brev til berørte grunneiere og 
offentlige myndigheter. Det ble mottatt 10 uttalelser som er vedlagt saken, og som er 
kommentert av tiltakshaver fra s. 23 i planbeskrivelsen. 
 
Akershus fylkeskommune viser til arkeologiske registreringer gjort i forbindelse med 
planarbeidet for ny E18 og forbikjøringsspor Østfoldbanen, og mener det ikke er 
behov for nærmere utredning av kulturminneinteresser. Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus har ingen konkrete merknader til varsel om oppstart. 
 
Bane NOR kommenterer at dagens driftsvei langs jernbanen blir brukt som 
beredskapsvei og ifbm vedlikehold av jernbanetekniske anlegg. De forutsetter at det i 
reguleringsplanen videreføres jernbaneformål for driftsveien, og at Bane NOR 
beholder eierskap til veien. Jernbanens stabilitet må ivaretas, og det må ligge 
geotekniske vurderinger til grunn for anleggsarbeidet. 
 
Hafslund nett har elektriske anlegg i planområdet som må tas hensyn til. 
Høyspenningsanlegg gjennom planområdet må markeres med hensynssone. 
 
Ås landbrukslaget mener prosjektet må gjennomføres med minst mulig tap av dyrka 
mark. Dersom traseen må legges langs Bølstadbekken, må traséen optimaliseres for 
å unngå restarealer. Grunneier ved Haugerud gård er bekymret for oppsplitting av 
arealene og tap av fullverdig og meget god dyrka mark. Han mener tap av dyrka 
mark må legges inn i «Ny jord»-regnskapet for ny E18. Han mener også det kan bli 
konflikter mellom brukere av veien og vedlikeholdsarbeidet som gjøres i 
Bølstadbekken, herunder arbeid for å hindre utglidninger og fjerne trær i bekkeløpet. 
Han viser til at flere eiendommer har veirett til bruk av veien langs jernbanen i dag, 
og mener kombinert trafikk med gang- og sykkelvei vil gi konflikt med andre brukere 
av vegen. 
 
Certas Energy Norway AS, som eier gnr 42 bnr 65, Essostasjonen, ber SVV ta 
hensyn til kommunens planer for sentrum og Certas økonomiske interesser. 
Dersom reguleringsplanarbeidet får konsekvenser for Certas eiendom, ber de om å 
bli involvert i forkant av offentlig ettersyn. 
 
Privatpersoner som har uttalt seg, kommenterer at ny sykkeltrasé bør ivareta alle 
brukere, også de som skal i retning Oslo, at tilkobling i sør ved Esso bør ivareta 
syklister både fra øst og vest, og at det ønskes en sykkelvei langs fv. 152 i Ås 
sentrum. 
 
Beskrivelse av planområdet: 
Arealbruk og landskap 
Planområdet følger Østfoldbanens vestside fra sentrum til Bølstadbekken, og går 
deretter nord for bekken frem til rundkjøringen på dagens E18. 
 
Den nordlige delen av planområdet består i hovedsak av dyrka mark tilhørende 
Haugerud gård. Bølstadbekken renner fra øst mot vest i et lavpunkt gjennom 
planområdet, med kantvegetasjon i en om lag 15 meter bred sone langs bekken. 
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Ny E18 vil medføre store inngrep i landskapet nord i planområdet. Veien vil krysse 
planområdet i bru over Bølstadbekken, og deretter gå inn i tunnel ved Haugerud. 
Jernbanen krysser planområdet i vest, på bru over Bølstadbekken. 
 
Sørover består planområdet av eksisterende driftsvei langs jernbanen, med grense til 
myr- og skogsområdene på Hellerudåsen og Åsmåsan mot vest. Driftsveien går i en 
rett linje på om lag 2,2 km, og er en mye brukt turvei. Åsmåsan og Hellerudåsen er 
svært viktige friluftsområder. 
 
Helt i sør går planområdet inn på næringseiendommen som i dag benyttes til 
bensinstasjon.  
 
Grunnforhold 
Det er utarbeidet en geoteknisk rapport som er vedlagt planforslaget. Rapporten 
dokumenterer at grunnforholdene er svært varierende. Langs jernbanen består jorda 
av torv eller humusholdig tørrskorpeleire, samt middels sensitiv leire og sensitiv leire 
ned til antatt fjell. Masseutskifting av torvmasser er nødvendig for å sikre god 
stabilitet for gang- og sykkelveien på deler av strekningen. 
 
Ved Bølstadbekken består grunnen av sensitiv leire og grove masser (sand og 
morene). Terrenget heller mot Bølstadbekken på begge sider. Erosjonssikring av 
Bølstad bekken er nødvendig for å sikre god nok stabilitet langs gang- og 
sykkelveien. Langs Bølstadbekken er det en kvikkleiresone, som er særlig bred ved 
jernbanen og trasé for ny E18. Det er markert en hensynssone for ras- og skred i 
reguleringsplan for E18 (markert i lys grått på figur 2).  
 
Naturmangfold 
Fire viktige naturtyper berøres av planområdet (kilde: Naturbase). Disse er vist i kart 
på s.10 i planbeskrivelsen: 

• BN00051852 Bølstadbekken – naturtype «Viktig bekkedrag» 
• BN00051857 Søndre Slørstad SØ – naturtype «Rik sump- og kildeskog» 
• BN00051858 Åsmyra – naturtype «Intakt lavlandsmyr i innlandet» 
• BN000102918 Åsmyra S – naturtype «Rik sump- og kildeskog» 

 
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse innenfor og i nærhet av planområdet er vist i 
kart på s. 11 i planbeskrivelsen. Rødlistede arter er rankstarr, ask og 
kuleknollvrangmose, samt gulspurv, sanglerke og hønsehauk. Gråtrost og svartvier 
er også observert nær planområdet. 
 
Svartelistede arter med høy eller svært høy risiko er registrert i umiddelbar nærhet til 
planområdet. Disse er Kanadagullris, hagelupin, engrødtopp, kjempebjørnekjeks, 
skogskjegg, platanlønn, ullborre, hvitsteinkløver, honningknoppurt, bladfaks og 
klasespirea.  
 
Vannmiljø – Bølstadbekken (Holstadbekken) 
Det er utarbeidet et eget notat med vurdering av vannmiljø, vedlagt planforslaget. 
Bølstadbekken har moderat økologisk tilstand og er vurdert til middels verdi fordi den 
er en tilførselsbekk til Årungen og gytebekk for fisk i Østensjøvann. Potensialet for 
funn av rødlistearter eller andre ferskvannsorganismer i bekken vurderes som lite. 
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Det er stor avrenning fra jordbruksarealene til bekken. Bekken har moderat 
vannkvalitet, hovedsakelig på grunn av tilførsel av fosfor fra jordbruket. Det er ingen 
direkte utnyttelse av bekken som ressurs, bortsett fra noe jordvanning.  
 
Krav om konsekvensutredning 
Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. 
Planbeskrivelsen omtaler virkninger for dyrka mark, naturmiljø, vannmiljø, 
kulturminner og kulturmiljø, barn og unges interesser, nærmiljø og friluftsliv, 
trafikkforhold, landskapsbilde, forurensning, støy og lys, lokalt utviklingsmønster og 
regional utvikling. 
 
Beskrivelse av planforslaget: 
Standard 
Planforslaget regulerer en 5,5 m bred trasé for gang- og sykkelvei. Planforslaget gir 
ikke føringer for valg av løsning, men muliggjør opparbeidelse av en sykkelvei på 3 
meter, fortau på 2 meter, og 0,25 meter skulder på hver side. Gang- og sykkelveien 
skal asfalteres, og det skal etableres veilys langs hele traséen. 
 
Trasé Ås sentrum til Bølstadbekken 
Traséen følger eksisterende driftsvei langs jernbanens vestside. For å ivareta Bane 
NORs behov for drift og vedlikehold av jernbanen, reguleres gang- og sykkelveien til 
kombinert formål gang- og sykkelvei/banegrunn. Bestemmelsene sikrer at veien også 
kan brukes som driftsvei for tilgrensende landbrukseiendommer. 
 
Gang- og sykkelveien går under eksisterende bru ved Grønnslett borettslag. Det vil 
være behov for noen tilpasninger av eksisterende turveier som kobles til 
gangforbindelsen over brua. Slørstadveien, som i dag er koblet til driftsveien i et T-
kryss, kobles til gang- og sykkelveien. 
 
Ved Ås sentrum splittes gang- og sykkelveien, slik at både retning vest og retning 
sørover mot sentrum ivaretas. I tillegg legger planforslaget opp til at gang- og 
sykkelveien kan kobles på en ny kryssing av jernbanen, som foreslått i vei- og 
gateplan for Ås sentralområde. Nøyaktig plassering av et mulig nytt kryssingspunkt 
utredes i forbindelse med områdereguleringsplan for Ås sentralområde, og det må 
regnes med at plassering vil endres.  
 
Bølstadbekken og kobling ved Holstad 
Ved Bølstadbekken legger planen til rette for at gang- og sykkelveien kan gå i bro 
over bekken, og deretter fortsette under jernbanen mot øst. Det legges til rette for en 
kobling vestover, til planlagt driftsvei til rensebasseng for ny E18, for å ivareta 
forbindelsen retning Nygård/Oslo. Figur 1 i planbeskrivelsen viser gjeldende 
regulering i området. 
 
Øst for jernbanen vil gang- og sykkelveien gå under ny bru for E18. Det er risiko for 
oversvømmelse av gang- og sykkelveien ved flomhendelser i Bølstadbekken. Det 
skal derfor etableres en om lag 150 meter lang mur langs bekken for å hindre 
hyppige oversvømmelser av gang- og sykkelveien. 
 
Gang- og sykkelveien legges på nordsiden av Bølstadbekken frem til rundkjøringen 
og påkobling til dagens gang- og sykkelveisystem. Dette er en endring fra løsningen 
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som ble skissert i mulighetsstudien, hvor traséen var lagt på sørsiden av bekken. 
Vegvesenet begrunner dette med at plasseringen gjør det lettere å innfri krav om 
frihøyde under ny E18-bru, og gir en slakere sving for syklende under jernbanebrua. I 
tillegg ivaretas hensynet til jordvern bedre, ved at konsekvensene for arrondering blir 
mindre. Plassering på nordsiden gir også bedre påkobling til dagens gang- og 
sykkelveisystem i Holstadkrysset. 
 
Anlegg- og riggområde 
Det reguleres et 5 meter bredt anleggsbelte langs hele tiltaket, som kan benyttes for 
gjennomføring av nødvendig anleggsarbeid ved utbygging av gang- og sykkelveien. 
Anleggsbeltet er regulert som et bestemmelsesområde og skal tilbakeføres til 
opprinnelig bruk etter avsluttet anleggsperiode. 
 
Virkninger for natur og miljø 
Planforslaget kan medføre negative konsekvenser for naturmiljøet i forbindelse med 
bygging. En hensynssone for bevaring av naturmiljø (H 560) er lagt inn der 
planforslaget berører de kartlagte naturtypene Åsmåsan og Åsmyra Sør. I 
hensynssonen skal det tas særlige hensyn for å bevare vegetasjon og minimere 
arealbeslaget. 
 
I vedlagte plan for ytre miljø er det foreslått avbøtende tiltak for å hindre skade på 
vegetasjon og forringelse av vannforekomst. Tiltakene skal følges opp i rigg- og 
marksikringsplanen i byggeplanfasen. 
 
Tiltaket medfører beslag av dyrka mark, totalt ca. 20 dekar, hvorav ca. 8,5 dekar er 
midlertidig og ca. 11,5 dekar permanent omdisponert. 
 
Det er gjort beregninger av saltpåvirkning av Bølstadbekken og Årungen, og vurdert 
at tiltaket ikke vil føre til store saltkonsentrasjoner i vannet. 
 
Rådmannens vurdering: 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 
Rådmannen vurderer at planforslaget er i tråd med kommunens ambisjoner for 
sykkel og gange. Særlig relevant er målet i sykkelstrategien om et sammenhengende 
gang- og sykkelveinett fra Ås sentralområde til Ski og Vinterbro. Strekningen langs 
jernbanen er allerede i dag den korteste veien for gående og syklende fra Ås 
sentrum til Ski, men har svært ujevn standard. Regulering og opparbeidelse av 
sykkelvei med fortau på strekningen er derfor et høyt prioritert tiltak i tiltaksplan for 
sykling og gange. Tiltaket bidrar særlig til å nå målet om bedre kobling mot Ski, men 
vurderes også som gunstig for reisende mot Vinterbro.  
 
Videre har sykkelstrategien som målsetning at det skal etableres separering mellom 
fotgjengere og syklister på de mest brukte strekningene. Regulert bredde på totalt 
5,5 meter, vurderes som tilstrekkelig for å etablere en høystandard løsning hvor 
behovet for separering ivaretas. 
 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 
Koblingen til Brekkeveien, Lyngveien og en mulig ny jernbanekryssing ved Ås 
sentrum, vurderes å være i tråd med prinsippene som utredes i områdeplanarbeidet. 
Endringer må likevel påregnes når det foreligger konkrete løsninger for nye 
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veitraséer. Områdeplanen vil kunne medføre endringer i Brekkeveiens trasé over 
Esso-tomta. I tillegg vil planen kunne angi en mer nøyaktig plassering av en ny 
jernbanekryssing, som igjen vil påvirke plasseringen av gang- og sykkelveitraséen 
vestover mot Lyngveien. Løsningene i områdeplanen, samt påfølgende detaljplaner, 
vil kunne erstatte Statens vegvesens planforslag i dette området. Det vurderes at 
vegvesenets planforslaget ikke er til hinder for arbeidet med områdeplanen. 
 
Trasévalg Holstad 
Rådmannen mener det er gjort et godt arbeid med å optimalisere trasévalget fra 
mulighetsstudien. Endringene som er gjort ved Bølstadbekken og kryssing av 
jernbanen ved Holstad, fremstår som positive både for syklende og av hensyn til 
dyrka mark. 
 
Natur og miljø 
Rådmannen vurderer at hensynet til miljø og naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt 
gjennom vedlagte plan for ytre miljø. Planen foreslår avbøtende tiltak bl.a. mot 
forurensning av jord og vann og tiltak for å begrense forringelse av viktige naturtyper 
og forhindre spredning av fremmede arter. Etter tiltak er det fortsatt en viss risiko 
knyttet til spredning av fremmede arter i anleggsperioden, forurensning i forbindelse 
med graving nær Bølstadbekken, forringelse av naturtyper og vegetasjon, 
nedbygging av dyrka mark og spredning av planteskadegjørere. Det forutsetter at 
disse hensynene følges tett opp i byggeplanfasen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er foreløpig ingen bevilgning til etablering av gang- og sykkelveien. Statens 
vegvesen arbeider med å få til en bevilgning slik at hele eller deler av 
gang- og sykkelveien kan opparbeides samtidig med ny E18.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-22/19 
R-318 Detaljregulering for Solberg Øst 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  18/03393-13 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 22/19 11.04.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan R-318 Solberg Øst, 
som vist på kart datert 07.02.2019 og bestemmelser datert 07.02.2019.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse 
med følgende tillegg:  
 

1. Areal regulert til bolig/forretning endres til blokkbebyggelse i tråd med vedtak i 
HTM 06.12.2018.  

2. Forslag til detaljreguleringsplan opprettholder følgende rekkefølgekrav fra 
områdeplanen: «Det gis ikke igangsettingstillatelse for det enkelte boligfelt før 
skole- og barnehagekapasiteten er tilstrekkelig.» 

 
Ås, 29.03.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for Teknikk og Miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, første gang 06.12.2018 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, annen gang 11.04.2019 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, tredje gang 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
1. Notat - samenstilling av endringer, datert 07.02.2019 
2. Planbeskrivelse, datert 07.02.2019 
3. Plankart, datert 07.02.2019 
4. Reguleringsbestemmelser, datert 07.02.2019 
5. VA-rammeplan, datert 15.10.2018 
6. ROS-analyse, datert 01.10.2018 
7. Forslag til miljoppfølgingeplan, datert 09.05.2018 
8. Geotekniske vurderinger, datert 12.10.2018 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Detaljplan for infrastruktur, datert 12.10.2018 
3d visualisering av forprosjekt (fremgår i planbeskrivelsen) 
Datasimulering av overvann (fremgår i VA-rammeplan) 
Geoteknisk datarapport 
Referat fra oppstartsmøte 
Liste over adressater 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
 
 
 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag:  
Tiltakshaver er Block Watne og Urbanium AS som ønsker å detaljregulere seks av ni 
delområder omfattet av R-282 Områdeplan for Solberg Øst, vedtatt 14.12.2016, i tråd 
med forutsetningene i områdeplanen. 

Planområdet ligger om lag to kilometer fra Ski stasjon, og det er om lag 300 meter til 
nærmeste bussholdeplass i Nordbyveien. Planområdet utgjør om lag 80 dekar, og 
består i dag av dyrket mark og skog. 

Et planforslag er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av tiltakshaver. Planforslaget 
redegjør for 6 byggeområder til boligformål og ett til kombinert formål bolig og 
næring, samt areal avsatt til grønnstruktur, lekearealer og teknisk infrastruktur. De 
foreslåtte utbyggingsområdene gir rom for om lag 680 nye boenheter i området som 
vil kunne utvikles trinnvis over tid. 

Solberg skole ligger om lag 800 meter fra planområdets sentrum. Hovedvei gjennom 
Solberg, Nordbyveien, er opparbeidet til miljøgate i henhold til reguleringsplan R-271 
for Nordbyveien, med bedre tilrettelegging for fotgjengere, syklister og 
kollektivreisende i området.  

Status i saken: 

Tidligere behandling 
R-282 Områdeplan for Solberg Øst, vedtatt 14.12.2016 
Områdeplanen omfatter 8 byggeområder avsatt til boligbebyggelse, og ett 
byggeområde avsatt til offentlig- eller privat tjenesteyting. For to av byggeområdene i 
områdeplanen avsatt til boligformål, og for arealet avsatt til offentlig- eller privat 
tjenesteyting, er det ikke stilt krav om detaljreguleringsplan.  

Kommuneplan for Ås 2015-2027, vedtatt 03.02.2015 
Planområdet er disponert til bolig og offentlig- eller privat tjenesteyting i 
kommuneplanens arealdel 2015-2027, feltene O2, B4 og B5. 
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Varsel om oppstart 
Planen ble varslet oppstart 15.12.2017. Varsel ble sendt berørte naboer og offentlige 
myndigheter per brev med merknadsfrist 09.02.2018, og oppstart ble annonsert i 
Østlandets blad 20.12.2017. Det ble mottatt 10 merknader. Merknadene er redegjort 
for og kommentert av forslagsstiller i vedlagt planbeskrivelse, vedlegg 2, side 24. 

HTM førstegangsbehandling 06.12.2018 
Planforslaget ble i HTM-møte 06.12.2018 sendt tilbake for videre bearbeiding på 
følgende punkter:  

1. Planen tilbakesendes for videre bearbeiding, detaljering og illustrering 
2. I bearbeidingen legges til grunn maksimalt 6 etasjer 
3. Skyggeforhold til naboer må illustreres 
4. Løsning for skolevei mot Solberg over «Nybrua» i vest må utdypes 
5. Regulering til næring/handel utgår 
6. Gangveien i nordøst tas inn som rekkefølgebestemmelse 

Forslagsstiller har utarbeidet et notat som sammenstiller endringer og presiseringer i 
planforslaget, inklusivt ny sol/skygge-analyse. Notatet er vedlagt i sin helhet (vedlegg 
1).  

 
Figur 9 Kartutsnitt over området fra kommuneplanens arealdel 2015-2027 
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Figur 10 Vedtatt områdeplan for området med tilgrensende reguleringsplaner 

Tilgrensende planer 
Ås kommune 
R-037 Reguleringsplan for Tamburbakken, vedtatt 26.06.1982. 
R-128 Reguleringsplan for Søndre Tverrvei, vedtatt 17.01.2002. 
R-219 Reguleringsplan for del av Granheim i Nordby, vedtatt 21.04.2004. 
R-237 Reguleringsplan for del av Nordbyveien, vedtatt 25.11.2009. 
R-274 Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset, vedtatt 18.06.2014.  

Ski kommune  
To tilgrensende reguleringsplaner er under arbeid i Ski kommune. Dette er 
reguleringsplan for Nordre Finstad, felt A1 og B4, sydøst for planområdet, og 
reguleringsplan for Skogsnarveien som omfatter området direkte øst for planområdet.  
Ås kommune har hatt samtaler med Ski kommune om planarbeidet og mulige 
påkoblinger østover mot Ski stasjon for gange- og syklende.  

Beskrivelse av planforslaget: 
Planforslaget detaljregulerer hele seks av ni felter omfattet av vedtatt områdeplan for 
Solberg Øst. Planforslaget følger i stor grad føringene fra områdeplanen, med 
enkelte justeringer. Justeringene består i hovedsak av å samle enkelte delområder i 
områdeplanen til større sammenhengende byggeområder, og justering av veitrasé 
for hovedvei gjennom området. Planforslaget legger opp til et høyere antall 
boenheter enn områdeplanens føringer som følge av en høyere andel mindre 
leiligheter. Planforslaget åpner også opp for å etablere nærbutikk nordvest i området.  
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Bebyggelse og anlegg  
Planforslaget følger i stor grad føringene fra områdeplanen, med enkelte unntak. 
Mest fremtredende er forslaget om å samle to av feltene avsatt til blokkbebyggelse i 
områdeplanen til ett stort byggeområde for blokkbebyggelse sentralt i området. Som 
følge er to byggeområder avsatt til konsentrert småhusbebyggelse også samlet til et 
felles byggeområde nordøst i planområdet. 
 
De ulike byggeområdene er avsatt med begrensninger for omfang av bebygd areal 
og har fastsatte kartfestede kotehøyder. Planforslaget legger opp til 678 boenheter 
som er om lag 60 flere enn områdeplanens føringer. Dette skyldes et større antall 
mindre leiligheter i detaljreguleringen – ca. 180 med BRA 48-58 kvm. Fordeling av 
bebyggelsestyper tilsvarer vedtatte føringer fra områdeplanen som utgjør om lag 170 
boenheter i småhus og 510 leiligheter i blokkbebyggelse. 

Fremkommelighet  
Trasé for hovedvei gjennom området er justert, slik at veiføringen åpner for et samlet 
større byggeområde for konsentrert småhusbebyggelse nordøst i planområdet. 
Justeringen er gjort som følge av mer detaljerte grunnundersøkelser for den østlige 
delen av planområdet, og for å gi et større sammenhengende område for 
småhusbebyggelse. 

Parkering 
Planforslaget følger områdeplanens krav til parkering. Det legges opp til parkering i 
parkeringskjeller, med besøksparkering i parkeringskjeller eller på terreng. Det 
legges opp til minst 5% HC-parkering og 50% tilrettelegning for elbil-lading.  

Parkeringsplasser for sykkel er fordelt mellom sportsboder, parkeringskjeller og på 
terreng. 50% av sykkelplassene for boliger og leiligheter skal være overdekket.  

Grønnstruktur 
Grønnstruktur følger i hovedsak føringer for avsatt grønnstruktur i områdeplanen for 
Solberg Øst. Dette inkluderer to sammenhengende grøntkorridorer i området, en 
langs grensen til Ski kommune, og en i forlengelse av etablert grøntkorridor gjennom 
boligområdet ved Tamburbakken. Vegetasjonsskjerm mellom ny og etablert 
bebyggelse nord for området er opprettholdt, i tillegg til grønnstruktur for turveier i 
området. 

Felles nærlekeplass f_BLK1 er opprettholdt i areal, men gitt ny geometri i 
planforslaget. I tillegg er det avsatt ny grønnstruktur syd for foreslått hovedvei, med 
mulighet for å etablere nærlekeplass også her. 

Vann, avløp og overvannshåndtering 
Det er utarbeidet et forslag til VAO-rammeplan som viser løsninger for vannforsyning, 
inkludert eventuelle behov for omlegging av hovedledninger, spillvann- og 
overvannshåndtering. Overvann skal håndteres på eiendommen i tråd med 
kommunens veileder.  

Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelsene knytter seg opp mot rammetillatelse, 
igangsettingstillatelse og brukstillatelse. Dette inkluderer blant annet: 
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 Før rammetillatelse kan gis for hvert felt må det foreligge utomhusplan, VA-
rammeplan, miljøoppfølgingsplan og geoteknisk rapport.  

 Før igangsettingstillatelse kan gis må det foreligge godkjent byggeplan for vei, 
fortau, turvei og lekeplass, overvannsanlegg og miljøteknisk undersøkelse.  

 Før brukstillatelse kan gis må blant annet overvansanlegg, vann- og 
avløpsnett, adkomst, lekeplasser og turveier være opparbeidet.  

Rådmannen anbefaler at planforslaget opprettholder områdeplanens bestemmelse 
om tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet før det gis igangsettingstillatelse.  

Vurdering av forslaget: 
Planforslaget detaljregulerer hele seks av ni felter områdeplanen består av. Det gir 
kommunen få muligheter for å påvirke eller justere utviklingen av området over tid. 
Det er i så måte viktig at det med forslaget følger tydelige rekkefølgekrav for området. 
Av særlig betydning er rekkefølgekrav om etablering av skole- og 
barnehagekapasitet i området. Utvidelsen av Solberg skole med innflytting våren 
2018 sikrer god kapasitet, men vil bli overskredet i 2030. Skolen er bygget på en slik 
måte at det er mulig å bygge den ut til fire-parallell skole for å møte fremtidige behov. 
Kommunen utreder tomtekjøp på arealet regulert til offentlig/privat tjenesteyting i 
områdereguleringsplanen for Solberg Øst med sikte på å bygge barnehage.  

Bearbeiding og detaljering av planforslaget 
Som oppfølging av HTMs vedtak av 06.12.2018 har forslagsstiller bearbeidet og 
detaljert planforslaget. Det er utarbeidet et notat (vedlegg 1) som sammenstiller 
presiseringer og detaljeringer i planforslaget. Dette inkluderer oppdatert sol/skygge-
analyse.  

I bearbeidelsen av planforslaget har forslagstiller rettet særlig fokus på oppdeling av 
større felt. Feltene BKS1, BKS2 og BBB1 er delt opp i mindre delområder med 
byggegrenser. Det første planforslaget kartfestet fem delområder for overnevnte felt 
mens det reviderte planforslaget kartfester 10 delområder. Flere delområder gir mer 
detaljert styring på maksimal gesimshøyde og maksimalt etasjetall, og det sikrer 
gangpassasje mellom deler av bebyggelsen.  Detaljeringen synliggjør de 
overordnede gangforbindelsene gjennom planområdet på en bedre måte.  
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Figur 11 Første plankart, datert 16.11.2018, behandlet av HTM 06.12.2018 

  

Figur 12 Revidert plankart, datert 07.02.2019. Se vedlegg 3. 
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Forslagsstiller har valgt å dele opp større delområder inn i mindre delområder med 
byggegrenser. Det argumenteres for at dette er en bedre løsning enn inndeling med 
egne formålsområder (eksempelvis grønnstruktur eller gatetun) fordi de større feltene 
har en intern sammenheng som ønskes ivaretatt når man styrer utnyttelse og høyde. 
Rådmannen vurderer denne løsningen som kurant.  

Det reviderte planforslaget viser noen små justeringer på størrelsen til BKS2 og 
BBB1, men bruksarealet på bebyggelsen forblir uendret. Plankartet justerer også 
gangveien GT4 i mindre grad og endrer vendehammeren fra gatetun til kjørevei. 
Arealer avsatt til lekeplasser er også økt med ca. 160 kvm.   

Planforslaget har også tatt gangveien i øst (GT4) inn som rekkefølgebestemmelse, 
og planbeskrivelsen detaljerer temaer knyttet til lekearealer, utbyggingstakt og 
tilrettelegging for sykkel. Planforslaget har også lagt inn en bestemmelse om bruk av 
pollinatorvennlige planter og blomster. 

Rådmannen vurderer punktene i HTMs vedtak av 06.12.2018 med unntak av pkt. 5 
som tilstrekkelig besvart i revidert planforslag.    

Næring/handel 
Forslagsstiller opprettholder i planforslaget BKB-feltet nordvest i planområdet i strid 
med punkt 5 i HTMs vedtak av 06.12.2018. Forslagstiller argumenterer for at 
nærbutikk må ses i sammenheng med planlagt utvikling på arealet regulert til 
offentlig/privat tjenstyting som ikke er del av detaljreguleringen. Der ønsker 
forslagsstiller å etablere et legekontor og samarbeide med aktører innen trening, 
fysioterapi, apotek, kafé og lignende. Kommunen er i dialog med grunneier om kjøp 
av deler av tomten regulert til offentlig/privat tjenesteyting for å bygge barnehage, jf. 
bestilling fra Formannskapet. 

Rådmannen anbefaler at formålet næring/bolig endres til blokkbebyggelse i tråd med 
HTMs vedtak av 06.12.2018. 

Bebyggelse og anlegg  
Området i nordøst (BKS2) 
Forslaget justerer områdeplanen ved å samle to av områdene avsatt til konsentrert 
småhusbebyggelse til ett større område i nordøst. Rådmannen vurderes justeringen 
til å gi gode forutsetninger for et godt bomiljø for småhusbebyggelsen uten behov for 
mange internveier eller kryssing av hovedvei til området. Dette grepet unngår også 
dårlige grunnforhold og gir mulighet for å etablere et større sammenhengende 
grøntområde syd for veien. Denne justeringen av områdeplanen vurderer rådmannen 
å være tilfredsstillende. 

Området i nordvest (BKB, BBB2 og BKS1) 
Planforslaget følger områdeplanens føringer for konsentrert småhusbebyggelse men 
deler blokkfeltet i to felt, ett til blokkbebyggelse og ett til kombinert bolig/forretning. 
Rådmannen anbefaler at arealet regulert til kombinert bolig/forretning endres til 
blokkbebyggelse. 

Område i sørvest (BBB1) 
Når det gjelder samling av blokkbebyggelse i området til ett sentralt byggeområde 
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med fem delområder, vurderer rådmannen til gjengjeld at dette kan gi flere uheldige 
virkninger for området sett under ett. Et sentralt premiss for områdeplanen var å 
legge til rette for variert bebyggelse i området, både i form av varierte byggehøyder 
og bebyggelsestyper. Ett omfattende byggeområde for blokkbebyggelse kan føre til 
at den sentrale delen av området fremstår ensartet med utstrakt og tett 
boligbebyggelse.  

Forslaget tilstreber å redusere virkningene av konsentrert blokkbebyggelse gjennom 
å dele området inn i 5 delområder med ulik utnyttelse og byggehøyder. Delområde A 
og B åpner opp for mellom 4 og 6 etasjer, mens delområde D åpner opp for mellom 4 
og 5 etasjer, og delområde C og E for mellom 3 og 5 etasjer.  Denne justeringen 
styrer høydevariasjon i større grad, og kan brukes til å nedtrappe bebyggelsen mot 
naboer i vest eller sør.  

Rådmannen vurderer dette grepet som hensiktsmessig, men er likevel skeptisk til om 
inndelingen vil bidra i betydelig grad til å redusere virkningen av et stort 
sammenhengende byggeområde for blokkbebyggelse.  

Fremkommelighet  
Tiltak for fremkommelighet for gående og syklende i området følger i stor grad 
tidligere fastsatte føringer i områdeplanen. Det er gjort enkelte justeringer som følge 
av forslag om å flytte veibanen syd i området. Rådmannen vurderer de foreslåtte 
endringene til ikke å gi dårligere fremkommelighet i området sett under ett.  

Planforslaget legger opp til å styrke gangforbindelser i området frem mot gangbru 
over søndre tverrvei sydvest for området, noe rådmannen vurderer som positivt.  Det 
justerte planforslaget med flere kartfestede delområder synliggjør 
bebyggelsesstrukturen bedre og tydeliggjør det overordnende gangnettet.  

For tilknytning til videre gang- og sykkelveinett mot Ski kommune i øst, åpner 
reguleringsbestemmelsene for etablering av gang- og sykkelvei innenfor avsatt 
grønnstruktur f_FG3 langs kommunegrensen. Dette vurderes som en kurant løsning 
som gir tilstrekkelig fleksibilitet for etablering av forbindelsen, all den tid videre 
tilknytning til områdene under regulering i Ski ennå ikke er fastsatt. 

Grønnstruktur 
Sett opp mot områdeplanen foreslår planforslaget å justere den sammenhengende 
grønnstrukturen ved å redusere arealet avsatt til gjennomgående grønnkorridor 
f_GF2, og heller etablere grøntareal syd for veien øst i planomådet. Rådmannen 
vurderer denne justeringen som fordelaktig ettersom det etableres større 
sammenhengende grøntarealer i området enn hva områdeplanen legger opp til. 
Plassering av grøntarealet direkte nord for kommunegrensen mot Ski gjør til 
gjengjeld at det er krevende for reguleringsplanen å forvente gode solforhold for 
grøntområdet, all den tid reguleringsplanen ikke fastsetter rammer for bebyggelsen 
syd for planavgrensningen. 

Vann, avløp og overvannshåndtering.  
Det er utarbeidet et forslag til en rammeplan for vann, avløp og overvann som 
redegjør for endringer i ledningsnettet, og tiltak i og utenfor planområdet som må på 
plass før vann og avløpsløsninger i området kan godkjennes av kommunen. 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.04.2019  Side 54 av 85 

 

Rådmannen vurderer det utarbeidede forslaget til VAO-rammeplan med tilknyttede 
rekkefølgekrav som tilfredsstillende på forhold som berører vann, avløp og 
overvannshåndtering.    

Alternativ innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 sendes planforslaget tilbake til 
forslagsstiller for bearbeiding med grunnlag i følgende punkter [… fyll inn] 
 
Planforslaget legges ikke ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene i § 12-10 

Konklusjon med begrunnelse: 
Planforslaget utgjør en betydelig andel boliger, som i stor grad vil dekke behovet for 
boliger i Solberg i nær fremtid. Det justerte planforslaget tilstreber god sammenheng 
med tilgrensende reguleringsplaner, og sikrer god fremkommelighet for gående, 
syklende og motorisert ferdsel i området.  

Foreslåtte bebyggelsestyper vurderes som et godt og nødvendig tilskudd til 
boligmassen i området. De foreslåtte justeringene av områdeplanens avsatte 
byggeområder vurderes som kurante. Rådmannen mener det likevel er utfordrende 
at det sammenhengende byggeområdet for blokkbebyggelse sentralt i planområdet 
kan bidra til å reduserer områdeplanens intensjon om variasjon i 
bebyggelsesstruktur.  

Planforslagets rekkefølgekrav på blant annet temaene VAO, grønnstruktur og 
samferdselsanlegg vil være vesentlige verktøy for sikre tilstrekkelig opparbeidelse av 
infrastruktur før det kan etableres bebyggelse i området. Rådmannen anbefaler 
likevel at planforslaget gjeninnfører rekkefølgekrav til tilstrekkelig skole- og 
barnehagekapasitet, og at areal regulert til bolig/forretning bør endres tilbake til 
blokkbebyggelse i tråd med vedtak i HTM 06.12.2018.   

Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på offentlig ettersyn til berørte naboer 
og offentlige myndigheter. 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-23/19 
R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  17/02319-30 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 4/19 09.04.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 23/19 11.04.2019 
3 Formannskapet 20/19 24.04.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-320 Norderås 
førerhundskole, som vist på kart datert 21.02.2019, med reguleringsbestemmelser 
datert 21.02.2019.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg:  
 

1. Nytt punkt 4.5.2. legges i reguleringsbestemmelsene med følgende 
formulering: «Matjorda på arealet tas vare på og kjøres til egnet sted for 
oppdyrking eller jordforbedring på areal der det skal drives jordbruk. Plan for 
dette skal inngå i planbeskrivelsen.» 

 
Dette med forbehold om Formannskapets godkjenning av planforslaget.  
 
Formannskapet: 
Formannskapet vedtar å omdisponere 8,7 daa LNF-A i gjeldende kommuneplan til 
offentlig eller privat tjenesteyting i forbindelse med detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole.  
 
Kommuneplanen korrigeres ihht omdisponeringen i førstkommende 
kommuneplanrullering.  
 
Ås, 23.03.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet (om omdisponering av kommuneplan) 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Oppstartsmøte:   19.04.2018 
Varsel om oppstart:  14.05.2018 
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Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse, datert 01.03.2019  
2. Reguleringsbestemmelser, datert 21.02.2019 
3. Plankart (hele planområdet), datert 21.02.2019 
4. Plankart (byggetomten), datert 21.02.2019 
5. Illustrasjonsplan, datert 21.02.2019 
6. ROS-analyse, datert 01.03.2019 
7. Naturmangfoldsrapport, datert 31.07.2018 
8. 3D-bilder, datert 29.03.2019 
9. Snittegninger, datert 26.02.2019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
VA-notat rammeplan 
Geoteknisk rapport 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Området er uregulert og avsatt til LNF-A i gjeldende kommuneplan, vedtatt 
03.02.2016.  
 
Formålet med planen er å tilrettelegge for oppføring av førerhundskole for Norges 
Blindeforbund på Norderås, gnr. 41 bnr. 1.  
 
Planforslaget er utarbeidet av Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av 
forslagsstiller Norges Blindeforbund.  
 
Fakta i saken: 
Norges Blindeforbunds eksisterende førerhundskole, Hundeskolen Veiviseren, skal 
avvikle driften i Vestby kommune og ønsker å etablere ny førerhundskole med 
nærhet til universitetet og veterinærmiljøet.  
 
Planområdet på Norderås er på ca. 13,9 daa hvorav 8,7 er byggetomt, ca. 3 km i 
gangavstand fra Ås sentrum. Planområdet ble utvidet fra 11,5 daa til 13,9 daa med 
varslingsbrev til berørte parter 30.11.2018. 
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Figur 13 Kart som viser tiltakets beliggenhet 

 
Planområdet er avsatt til LNF-A i gjeldende kommuneplan, således er planforslaget 
ikke i tråd med kommuneplanen.  
 
Planforslaget konsekvensutreder temaer knyttet til landskap og landbruk, herunder 
jordvern og eksponering/fjernvirkning, etter konsekvensutredningsforskriften men 
uten krav om planprogram.  
 
Plasseringsalternativer 
Planforslaget har utredet flere mulige steder/tomter for ny førerhundskole. Ett 
alternativ ved Hurdal syn- og mestringssenter, og fem alternativer ved Ås/NMBU. I Ås 
ble Kjerringjordet, et område ved Årungen, Norderås, Syverud og et beiteområde 
nord for Norderås (Eftashagen) vurdert.  
 
Etter en samlet vurdering har det sentrale styringsorganet i Norges Blindeforbund og 
NMBU vurdert Norderås som det beste alternativet. Den avgjørende faktoren var 
nærhet til veterinærmiljøet som Norges Blindeforbund har et nært avlssamarbeid 
med, men også enkel tilgang på praksisplasser. Å kunne videreføre det etablerte 
fôrvertnettverket i Follo var også viktig.  
 
Alternativene er nærmere beskrevet og redegjort for i s. 34 i planbeskrivelsen. 
 
Landbruk og kulturlandskap 
Planområdet inngår i et større kulturlandskap med en blanding av aktiv åker- og 
beitebruk. Området rundt planområdet er del av gården Norderås og ligger i et stort, 
åpent jordbruksområde med aktivt jordbruk rundt.  
 
Planområdet grenser inntil hensynssone for bevaring av kulturmiljø i gjeldende 
kommuneplan (H570_2 Bevaring kulturmiljø).  
 
Planområdet omfatter ca. 7,4 daa med fulldyrka jord som ikke er i drift (ligger i dag 
brakk). Det har siden 1949 vært forsøksvirksomhet på eiendommen i regi av 
universitetet med blant annet et veksthus som nå er fjernet. Beite foregår ikke i 
planområdet.  
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Figur 14 Planområdet 

 
Arealbruk og bebyggelse 
Forslaget legger opp til én bygning på 1222 kvm på én etasje på søndre halvdel av 
planområdet. Bygningen får flatt tak med etasjehøyde på 4,6 meter og oppstikkende 
plan 2 for teknisk anlegg. Forslaget legger opp til en maks utnyttelsesgrad BYA på 
40%.  
 
Bebyggelsen inkluderer areal til administrasjonslokaler, kurs og treningsareal for 
servicehunder og fôrverter, støttefunksjoner, oppstalling/burrom, lager, valperom og 
carport. Utover dette kommer arealer til hundegårder og luftegårder, samt 
treningsbane på nordsiden av planområdet.  
 
Bygningen legger opp til at alle hunder skal ha direkte utgang til egen luftegård, noe 
som gir en bygningskropp med mange løpemeter fasade. Planbeskrivelsen s. 26 
viser en tentativ planløsning. 
 
En høyspentledning krysser planområdet i sør. Denne båndlegges med hensynssone 
H370_1 faresone høyspenningsanlegg. 
 
Naturmangfold 
Det er gjennomført en kartlegging av naturtyper, røde- og svarlistearter (vedlegg 7). 
Det ble registrert én rødlisteart - alm (VU) - i kantsonen vest i planområdet. Denne 
skal båndlegges med hensynssone «bevaring naturmiljø» med tilhørende 
bestemmelse. 
 
Det ble registrert fem fremmede arter innenfor planområdet. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til håndtering av fremmede arter.  
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Grunnforhold  
Planområdet ligger under marin grense men utenfor registrerte fareområdet. Det er 
gjennomført geotekniske grunnundersøkelser, og det er ikke påvist kvikkleire eller 
sprøbunnmateriale.  
 
Områdestabiliteten anses som tilfredsstillende.  
 
Vei og trafikk 
Planområdet er knyttet til Kongeveien via en grusstikkvei som vurderes å ha god nok 
standard til forventet trafikkmengde. Stikkveien fra Kongeveien inn til byggetomten 
inngår i reguleringen for at veien skal reguleres av plan- og bygningsloven, ikke 
landbruksveiforskriften, samt imøtekomme Statens vegvesenets krav om regulerte 
siktlinjer.  
 
Det er ikke gang-/sykkelvei langs Kongeveien, men det er gang- og sykkelvei langs 
Syverudveien til Ås gård men rådmannen anser ikke dette som et reelt alternativ til 
planområdet. 
 
Nærmeste bussholdeplass er 1,9 km fra planområdet ved NMBU/Meierikysset. 
 
Planforslaget legger opp til 30 parkeringsplasser i planområdet, hvorav fem er under 
tak i carport, 3 HC-plasser og 10% elbiltilrettelegging. Førerhundskolen forventes å 
generere trafikk på ca. 15 biler per døgn, og på dager med fôrvertkurs vil dette øke til 
20-25 biler pr. dag. 
 
Planforslaget har også utredet mulighetene for snarveier/gangforbindelser/stier 
mellom NMBU/Campus Ås og planområdet, jf. Staten vegvesenets uttalelse til varsel 
om oppstart. Det er utredet ulike alternativer fra Campus Ås til planområdet, men 
NMBU som er grunneier i området og driver av Ås gård ønsker ikke trafikk over sine 
områder pga. forsøksdyrvirksomheten der. NMBU ønsker heller ikke etablering av 
geiler (inngjerdede stier) over dyrka mark eller beiter. Det beste alternativet er derfor 
langs Syverudveien forbi Ås gård og deretter gjennom skogen over Norderåsbekken 
til planområdet. Utredningen kan leses i s. 46-49 i planbeskrivelsen.   
 
VAO 
Det er med forslaget krav om VAO-rammeplan. Rammeplan skal redegjøre for behov 
for endringer av vann- og avløpsnettet, behov for tiltak utenfor planområdet og tiltak 
for overvannshåndtering i området. Det er krav om at hundeavfall/- avrenning 
ivaretas i eget lukket system. Det er krav om lokal overvannshåndtering i tråd med 
kommunens overvannsnorm.  
 
Sammendrag av innkomne merknader 
Oppstart av planarbeid ble varslet 09.05.2018. Innkomne merknader til varsel om 
oppstart er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen s. 51.  
 
Det ble mottatt 6 merknader fra følgende offentlige og private berørte parter.  
 

- Akershus fylkeskommune (07.06.2018) frafaller kravet om arkeologisk 
registrering, og fremhever at tiltaket må hensynta kulturlandskapets verdier.  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.04.2019  Side 60 av 85 

 

- Fylkesmannen i Oslo og Akershus (11.06.2018) forventer at planarbeidet gjør 
rede for vurderinger av tomtealternativer, for problemstillinger knyttet til 
landbruket, og for tiltakets mulig konsekvenser for tilstøtende landbruksdrift på 
kort og lang sikt.  

- Statens vegvesen (13.06.2018) anbefaler at det legges til rette for gode 
gangforbindelser og gjennomgående stier/snarveier mellom NMBU og 
planområdet for å redusere bilbehovet. Vegvesenet krever bestemmelser om 
frisikt, og forutsetter at trafikksikkerheten ivaretas i planarbeidet.  

- Hafslund (29.05.2018) krever at høyspentledning på sørsiden av planområdet 
båndlegges med hensynssone (faresone) høyspenningsanlegg, og at det kan 
være aktuelt for utbedring av el-infrastruktur dersom tiltaket utløser et slikt 
behov.  

- Marte Synnøve Lilleng (07.06.2018) med familie inkl. 2 barn er beboere 
(leietakere) på Norderås, og uttrykker bekymring for økt trafikk og 
anleggstrafikk som vil passere lekeområdet. Marte Synnøve Lilleng ønsker 
hastighetsreduserende tiltak (som fartsdumper), og at stikkveien ikke 
asfalteres av hensyn til kulturlandskapet. Hun viser også til observasjon av 
Åkerrikse nær den planlagte bygningen, og spør om arten er gjort tilstrekkelig 
rede for.  

- Olav Fjeld Kraugerud (11.06.2018) utrykker også bekymring for trafikkmengde 
og trafikksikkerhet for beboerne i Kongeveien 26. Vedkommende gjør 
forslagsstiller og kommunen oppmerksom på at stikkveien også fungerer som 
turvei. Olav Fjeld Kraugerud ber forslagsstiller og kommunen vekte hensynene 
til kulturlandskapet høyt.  

 
 
Vurdering av planforslaget: 
 
Landbruk og kulturlandskap 
Tiltakets påvirkning på kulturlandskap og landbruk er vurdert etter 
konsekvensutredningsforksriften, men uten krav til planprogram.  
 
Landbruk og jordvern 
Planforslaget innebærer at 7,4 daa fulldyrka jord blir permanent nedbygget. Arealet 
blir i dag ikke benyttet til beite eller produksjonsøyemed, men det er likeså dyrkbar 
jord. Konsekvensutredningen viser at tiltaket vil utgjøre en forverring for jordvernet 
ved at arealet blir tapt for all fremtid. Dette er i strid med nasjonale og lokale 
målsettinger om bevaring av matjord og matberedskap. At hjemmelshaver NMBU 
foreslår arealet til utbygging, eller at arealet ikke brukes til landbruk i dag er etter 
rådmannens vurdering ikke tungtveiende argumenter all den tid arealet kan brukes til 
matproduksjon. Likeså, nedbygging av 7,4 daa matjord på Norderås må også 
vurderes opp mot tiltakets funksjon som vurderes å være nyttig for videreutviklingen 
av kunnskapsmiljøet på Campus Ås men også for samfunnet som helhet. For å bøte 
på nedbygging av matjord foreslår rådmannen at det legges inn bestemmelser om 
flytting av matjord.  
 
Landbruksdriften i området blir etter rådmannens vurdering ikke berørt av tiltaket. 
Landbrukskjøretøy kan fortsatt bruke eksisterende adkomster uhindret, og 
planområdet kommer ikke i konflikt med beiteområder på Norderås. Beitedyrs 
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sikkerhet ivaretas all den tid hundene er plassert i et kontrollert område med 
inngjerdede hundegårder, luftegårder og treningsbaner.  
 
Norges Blindeforbund gjennomførte tidlig i planprosessen flere møter med Dyrbar 
Omsorg, tidligere Antrozoologisenteret, om en mulig samlokalisering på Norderås. 
Rådmannen foreslo å utrede hvorvidt man kunne tilbakeføre arealet avsatt til 
offentlig/privat tjenesyting på Kjerringjordet til LNF-A i forbindelse med 
samlokaliseringen. Tilbakeføring til LNF-A-formål ville redusert de negative 
virkningene av omdisponering av LNF-A-arealer på Norderås men også gitt klare 
signaler om ønsket utvikling på Kjerringjordet. Dyrbar Omsorg trakk seg imidlertid fra 
planen om samlokalisering av både økonomiske grunner og at de vurderte Norderås 
til å ligge altfor avsides for salg av hundeprodukter og for dårlig tilrettelagt for offentlig 
transport. Inntil videre har de valgt å bli værende på Kjerringjordet hvor de er i dag. 
Det er etter rådmannens vurdering beklagelig at planene om samlokalisering ikke ble 
realisert og dermed utelukket en potensiell tilbakeføring av LNF-A-areal på 
Kjerringjordet. Rådmannen mener likevel arealet bør vurderes tilbakeført til LNF-A-
formålet i forbindelse med rullering av kommuneplanen.  
  
Kulturlandskapet 
Planområdet inngår i et verdifullt kulturlandskap som er brutt opp av 
gårdstun/bebyggelse, veier og vegetasjon. Planforslaget vil medføre en oppføring av 
en bygning på ca. 1222 kvm på én etasje. Forslaget inkorporerer flere tiltak som 
reduserer virkningen på kulturlandskapet. Bebyggelsen plasseres lavt i terrenget (se 
figur 2) og bebyggelsen er høydebegrenset til maks én etasje. Eksisterende 
vegetasjonsskjerm mot nordvest og ny vegetasjonsskjerm mot sør vil skjerme 
nabobebyggelsen og kulturlandskapet, og planlagt beplantet voll langs veien vil 
begrense eksponering av førerhundskolen. Rådmannen vurderer derfor 
konsekvensene for kulturlandskapet som små.  
 

 
Figur 15 Snittegning nord-sør-akse. Driftsbygning på Norderås til venstre 

ROS-analysen 
Risiko- og sårbarhetsanalysen (vedlegg 6) identifiserer tre risikotemaer: 

- Sårbar flora: Det må tas forhåndsregler i planleggingen og anleggsfasen for å 
unngå tap eller skade på rødlistearter.  

- Fremmede arter: Spredning av fremmede arter vil kunne fortrenge andre 
hjemlige arter. Det er krav i reguleringsbestemmelsene til håndtering av 
fremmede arter.  

- Risiko for ulykke ved anleggsgjennomføring: Det er en viss risiko for ulykker 
ved anleggsgjennomføring, men ikke høyere risiko enn ved andre 
utbyggingsprosjekter. Fokus på HMS i anleggsperioden vil minimere denne 
risikoen.  
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Bebyggelse 
Skisseprosjektet viser en relativ stor bygning plassert i et viktig kulturlandskap. Det 
prosjekteres én sammenhengende bygning med flatt tak à 1 etasje. Hovedetasjen er 
forholdsvis høy for å sikre tilstrekkelig rom for tekniske installasjoner. Fasadene er 
prosjektert med liggende panel med innslag av sinusplater (bølgende metallplater) i 
tilknytning luftegårder. Takene over hundegårdene er tenkt plastplater som slipper 
inn lys. Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at det redegjøres for hvordan det er 
tatt hensyn til eksponering i landskapet spesielt mot sørøst. Det stilles krav om 
materialbruk av høy kvalitet som er tilpasset landskap og omgivelsene. Rådmannen 
vurderer bebyggelsen som godt egnet til førerhundvirksomhet.  
 

 
Figur 16 Fasade sett fra sør 

 
Figur 17 Aksenometri av skisseprosjektet 

Trafikk, parkering og framkommelighet 
Rådmannen vurderer trafikkøkningen til og fra planområdet som lavt med få 
konsekvenser for trafikksikkerhet og omkringliggende landbruksdrift. Det er gode 
siktlinjer ut til Kongeveien som har en lav ÅDT. På de 30 dagene i året det 
arrangeres kursdager med fôrvertkurs kan de trafikale konsekvensene oppleves i 
større grad negativt, men vanlig trafikkmengde på ca. 15 biler per døgn vurderes 
som uproblematisk. Det vil i byggesaken stilles krav til miljøoppfølgingsprogram som 
blant annet må vurdere trafikksikkerheten i anleggsperioden.  
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Forslagstiller har utredet alternative ruter for gående og syklende, men 
transportbehovet til og fra planområdet forventes å være helt bilbasert både for 
ansatte og besøkende som normalt vil ha med hundene sine begge veier.  
 
Støy 
Planforslagets karakter vil naturligvis medføre noe støy i form av bjeffing, spesielt i 
forbindelse med fôring og lufting som skjer tre ganger i løpet av en dag. Hundene 
skal luftes i puljer for å redusere eventuell støy. Det er normalt døgnbemanning på 
skolen som kan gripe inn dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner.  
 
Boligbygning på Kongeveien 26 og atelier på Kongeveien 36 er nærmeste naboer 
som kan oppleve støy i form av bjeffing. Tiltak som vegetasjonsskjerm og beplantet 
voll mot veien vil redusere virkningene av støy for nærmeste beboere.  
 
Arbeidsplasser 
Rådmannen vurderer det som positivt at førerhundskolen planlegger å huse 14-15 
arbeidsplasser, hvorav 5-6 er ansatte i administrasjonen. Arbeidsstokken vil variere 
fra 1-2 ansatte som er der hele tiden til alle ansatte samtidig i kortere perioder. 
Gjennomsnittlig er det 6 ansatte til stede ved førerhundskolen.  
 
Omdisponering av LNF-A 
Planforslaget er ikke i tråd med arealplanformålet i gjeldende kommuneplan for Ås, 
vedtatt 03.02.2016. Rådmannen har som utgangspunkt at planinitiativ i strid med 
gjeldende kommuneplan skal tas som innspill i førstkommende 
kommuneplanrullering, dette for å ivareta kommuneplanen som et langsiktig og 
forutsigbart styringsverktøy, og for å sikre likebehandling av innkomne planinitiativ.  
 
I tilfeller der det søkes om å omdisponere arealer avsatt til LNF-A må rådmannen 
foreta en helhetsvurdering på om et slikt tiltak har en overvekt av fordeler som tilsier 
at det bør omdisponeres LNF-A.  
 
NMBU og forslagsstiller ble enige om Norderås som den mest egnede lokaliteten for 
etablering av førerhundskole, mye på grunn av nærhet til universitetet og 
veterinærmiljøet. Norges Blindeforbund har presisert at planarbeidet er tidssensitivt 
da eksisterende førerhundskole må avvikle driften i Vestby kommune i årsskiftet 
2019/2020. Derfor ble en kommuneplanprosess vurdert som lite formålstjenlig i lys av 
forslagsstillers framdriftsbehov og tiltakets type og størrelse. En mulig konsekvens av 
å fastholde på kravet om kommuneplanprosess er at Norges Blindeforbund flytter 
virksomheten til Hurdal i stedet. I Hurdal eier Norges Blindeforbund en større 
eiendom med hotell, kurs- og undervisningslokaler med mer. 
 
Rådmannen må derfor vurdere om tiltaket innehar en overvekt av fordeler som tilsier 
at det bør omdisponeres LNF-A-arealer. Rådmannen vurderer etableringen av 
førerhundvirksomhet i Ås kommune som meget samfunnsnyttig i regi av en 
samfunnsnyttig organisasjon, Norges Blindeforbund. Rådmannen ser også positivt 
på at virksomheten sammenfaller med næringsstrategien til Ås kommune som tar 
sikte på å etablere virksomheter og nye arbeidsplasser med koblinger til 
kunnskapsmiljøet på Campus Ås. Nærhet til universitetet og veterinærmiljøet var som 
tidligere nevnt avgjørende for valg av lokalitet.  
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Norges Blindeforbund utredet også samlokalisering på Norderås med Dyrbar 
Omsorg, tidligere Antrozoologisenteret. En samlokalisering ville muliggjøre en 
tilbakeføring av LNF-A-areal på Kjerringjordet, men Dyrbar Omsorg valgte å trekke 
seg fra planene om samlokalisering. Rådmannen vil likevel anbefale at arealet 
tilbakeføres til LNF-A i rullering av kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderer sist at planforslaget får få virkninger på omkringliggende 
landbruksdrift og kulturlandskap. Tiltaket planlegges med en rekke avbøtende tiltak 
på fjernvirkningen, og landbruket blir ikke forstyrret av virksomheten. Rådmannen 
vurderer tapet av dyrkbar jord som negativt for Ås kommune, men vurdert opp mot 
førerhundskolen samfunnsnyttighet anbefaler rådmannen at 8,7 daa LNF-A 
omdisponeres til offentlig eller privat tjenesteyting.  
 
Alternativ innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 utsettes behandling av 
detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole. Planforslaget legges ikke ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Det begrunnes med at planforslaget ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel 
2015-2027, som er gjeldende overordnet plan for området. 
 
Arealet vurderes i kommende kommuneplanrullering, og eventuell 
omregulering kan ikke igangsettes før en slik avklaring foreligger. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen vurderer en førerhundskole på Norderås som et samfunnsnyttig tiltak 
som vil knytte seg til kunnskapsmiljøet på Campus Ås.   
 
Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget sendes på offentlig ettersyn til berørte 
naboer og offentlige myndigheter. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-24/19 
R-300 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 med flere 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  16/00008-32 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 24/19 11.04.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) vurderer planforslaget som 

mangelfullt/ufullstendig. 
2. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 sendes planforslaget tilbake til 

forslagsstiller for bearbeiding og konkretisering. 
3. Planforslaget legges fram for HTM til ny behandling etter at det er 

endret/oppdatert. 
 
Ås, 27.03.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:     18.01.2016 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 11.04.2019 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Reguleringskart, udatert 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 01.10.2018 
3. Planbeskrivelse, datert 30.09.2018 
4. ROS-analyse, datert 30.09.2018 
5.1 Flomvurdering, datert 27.04.2017 
5.2 Flomvurdering, tilleggsopplysninger, datert 08.06.2018 
6. Trafikkanalyse, udatert 
7. Støyrapport, datert 12.01.2016 
8. Vurdering av områdestabilitet, datert 08.11.2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver og ansvarlig søker 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I gjeldende kommuneplans arealdel, vedtatt 03.02.2016, er arealet avsatt til 
næringsbebyggelse. 
 

 
Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 03.02.2016 

 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for næringsbebyggelse for lager, 
logistikk og plasskrevende varehandel, samt parkering. 
 
I e-post per 13.03.2019 fra tiltakshaver vises det til at det også ønskes terminal/lager 
for frys og kjøl, primært for laks, men også mulig produksjonslinje for sushi med mer. 
Tiltakshaver mener at dette er innenfor reguleringsformålet og ønsker en fortgang i 
reguleringsarbeidet. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Gullord GeoService AS, på vegne av 
tiltakshaver/utbygger Scoop AS. 
 
Fakta i saken: 
Planområdet er på ca. 18 dekar og er lokalisert nordvest for krysset Nessetveien/ 
Kjærnesveien. Planområdet omfatter eiendommene gnr 113 bnr 14, 16, 17, 18 og 20. 
Området er disponert til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel og er 
uregulert. Innenfor planområdet er det noe næringsvirksomhet, samt tre eneboliger. 
Gnr 113 bnr 14 er ubebygd. 
 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet 18.01.2016 og det redegjøres for planens 
innhold i vedlagte planbeskrivelse (vedlegg 3). 
 
Det er blitt gjennomført arkeologiske registreringer, men det ble ikke gjort noen funn. 
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Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for næringsbebyggelse for lager, 
logistikk og plasskrevende varehandel, samt parkering. I tillegg ønskes terminal/lager 
for frys og kjøl, primært laks, men også mulig produksjonslinje for sushi med mer. 
 

 
Ortofoto av planområdet 

 
ROS-analyse 
Vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse (vedlegg 4) oppsummerer at det er seks 
hendelser der risiko er til stede: 
- Bekkeflom – ved å sette krav i henhold til flomrapporten sikres ny bebyggelse.  
- Stormflo – ved å sette krav i henhold til flomrapporten sikres ny bebyggelse.  
- Klimaendring/økt nedbør – ved å sette krav i henhold til flomrapporten, som å 

sikre vegetasjonsbeltet langs bekken og at overvann går mot bekken, sikres ny 
bebyggelse. 

- Radongass 
- Støv og støy/trafikk – planområdet ligger innenfor rød og gul støysone.  
- Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring – i en anleggsperiode med økt trafikk 

øker sannsynligheten for en uønsket hendelse. Tilstrekkelige tiltak må iverksettes 
for å ivareta sikkerheten i anleggsperioden. 

 
I tillegg er virkningene av planforslaget for en del andre temaer vurdert/analysert. Se 
vedlegg 5-8. 
 
Forhåndsuttalelser 
Det vises til planbeskrivelsen, side 15-19, der innkomne bemerkninger er 
oppsummert og kommentert. 
 
Følgende offentlige og private parter har kommet med bemerkninger: 

- Fylkesmannen i Oslo og Akershus (02.02.2016)  
- Akershus fylkeskommune (09.02.2016)  
- Statens vegvesen (18.02.2016)  
- Hafslund Nett AS (25.01.2016)  
- Follo Brannvesen IKS (xx.xx.2016)) 
- Geir Mæland (05.02.2016) 
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- Anne Pernille og Martin Johan Stamnestrø (e-post 05.02./19.02.2016) 
- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (02.01.2017) 

 
Bemerkninger fra private og offentlige myndigheter er til en viss grad blitt 
imøtekommet og innarbeidet i plan, bestemmelser og planbeskrivelse. Det mangler 
imidlertid mer presise og konkrete tilbakemeldinger fra tiltakshaver til innspillene. 
 
Det er ikke stilt krav om konsekvensvurdering for denne reguleringsplanen. 
Virkningene av planforslaget er kun beskrevet i planbeskrivelsen. Det er imidlertid 
satt krav om vurdering/analyser av risiko og sårbarhet (ROS), trafikk, støy, flom, 
områdestabilitet og arkeologi. Noen av utredningene framstår som svake. På enkelte 
utredninger framgår det ikke hvem som har utarbeidet de og noen er også udatert. 
Dette er blitt etterspurt, men er ikke i tilstrekkelig grad besvart. Formålet er i henhold 
til gjeldende kommuneplan. 
 

 

 
Forslag til detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 med flere 

 
Vurdering med begrunnelse: 
 
Planprosess 
Forslag til detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 med flere er i henhold til 
gjeldende kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.2016. Berørte offentlige og private 
parter har til varsel om oppstart gitt bemerkninger som til en viss grad er innarbeidet i 
planforslaget. Ås kommune har hatt jevnlig dialog med både forslagsstiller og 
ansvarlig søker. Hvem som har vært ansvarlig søker har variert. Det har vært avholdt 
flere møter og gitt tilbakemeldinger per e-post til ansvarlig søker sammen med 
tiltakshaver, der sistnevnte har vært den samme. Møtene som er avholdt og 
tilbakemeldingene som er gitt har ikke i tilstrekkelig grad ført til et tilfredsstillende 
planforslag.  
 
Både i møter og per e-post er det i flere omganger gitt tilbakemeldinger på hva som 
må utredes/endres uten at det er blitt etterkommet i tilstrekkelig grad. 
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Det mangler, som nevnt ovenfor, mer presise og konkrete tilbakemeldinger fra 
tiltakshaver, som også må gjenspeiles i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. I 
tillegg må det være sammenheng mellom disse plandokumentene. 
 
Reguleringsbestemmelsene er alt for vage og det stilles også spørsmål med hva som 
er tenkt for de øvrige eiendommene (utenom gnr/bnr 113/14), som alle er vist med 
hensynssone for flomfare. Det vurderes som useriøst. 
 
Reguleringsplanforslaget blir derfor fortsatt vurdert som mangelfullt/uferdig. 
Rådmannen velger likevel å legge fram planforslaget til behandling, med 
anbefalinger om at det må suppleres/rettes før det kan legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Arealformål og bebyggelse 
Planforslaget legger til rette for næringsbebyggelse for lager, logistikk og 
plasskrevende varehandel, samt parkering. Vi har etterspurt hvilken type virksomhet 
de ønsker å legge til rette for, men det har ikke blitt etterkommet. Vi har generelt 
etterlyst mer konkrete planer og bestemmelser for hele planområdet. 
 
I e-post per 13.03.2019 vises det til at det ønskes terminal/lager for frys og kjøl, 
primært for laks, men også mulig produksjonslinje for sushi med mer. Tiltakshaver 
mener at dette er innenfor det formålet arealet er disponert til. 
 
Landskap/grønnstruktur 
Landskapet er forholdsvis flatt og åpent, og framstår som et småskalalandskap, med 
en del bebyggelse. Fra Pollevannet renner Fålebekken ut i Bunnefjorden, på 
nordsiden av planområdet. Det er satt av en hensynssone for bevaring av naturmiljø 
langs bekken. Gnr 113 bnr 14 er blitt fylt opp i ca. 1 meters høyde med masser. Øvrig 
del av planområdet er markert med hensynssone for flomfare. Det vurderes som 
useriøst med tanke på framtidig utvikling av planområdet. 
 
Barn og unges interesser 
Planområdet, som framtidig næringsområde, er ikke egnet for barns lek, og åpner 
heller ikke for tiltak som vil øke behovet for det. 
 
Trafikkforhold 
Det er vist atkomst til planområdet fra Kjærnesveien, inkludert for eiendommene som 
ligger lengst vest. Planområdets beliggenhet er sentral med tanke på plasskrevende 
varehandel og (innfarts)parkering. Sistnevnte har også vært et tema underveis i 
reguleringsprosessen. 
 
Atkomstløsningen til eiendommene som er vist på plankartet vurderes som 
tilfredsstillende. Det gjør at antall atkomster til eiendommene fra Fylkesvei 156 kan 
fjernes på sikt, noe som vurderes som positivt for trafikksikkerheten. 
 
Biologisk mangfold 
Det er registrert rødlistede arter. Det er derfor, som nevnte ovenfor, avsatt 
hensynssone for bevaring av naturmiljø. Det er positivt. 
 
ROS-analysen 
Analysen som er gjennomført beskriver seks hendelser der risiko er til stede. 
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Planforslaget besvarer ikke i tilstrekkelig grad hvordan disse hendelsene skal 
håndteres.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Konklusjon: 
Planforslaget vurderes fortsatt som mangelfullt. Reguleringskartet viser bare framtidig 
utvikling på gnr 113 bnr 14, siden resten av planområdet er markert med 
hensynssone/flomfare. Temaer som bør/skal tas stilling til på reguleringsnivå blir 
skjøvet fram i tid med mer. Bestemmelsene er for vage og dermed umulig å ta stilling 
til. 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes tilbake til forslagsstiller for 
endringer/oppdateringer. Deretter kan forslaget legges fram for HTM til ny 
behandling. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.04.2019  Side 71 av 85 

 

HTM-25/19 
Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske 
Turistforening Oslo og Omegn 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  17/01623-24 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 9/19 08.04.2019 
2 Eldrerådet 6/19 09.04.2019 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 5/19 09.04.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 25/19 11.04.2019 
5 Formannskapet 19/19 24.04.2019 
6 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 

Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet. 
 
 
Ås, 29.03.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef teknikk,  
 samfunn og kultur 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Breivoll Leieavtale - Hoveddokument - 08.05.19 
Breivoll Leieavtale - Økonomisk vedlegg - 08.05.19 
Breivoll Leieavtale - Teknisk vedlegg - 08.05.19 
Breivoll Leieavtale - Kartvedlegg - 11.02.19 
DNT - Konseptskisse Breivoll 
DNT - Illustrasjon - Foto Breivoll 
DNT - Illustrasjon - Tegning Breivoll 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Intensjonsavtale Ås kommune vs. DNT Oslo og Omegn - 17/4 2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
DNT Oslo og Omegn 
 

 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-Sak 15/18 den 21.03.2018 en intensjonsavtale mellom 
Den Norske Turistforening (DNT) Oslo og Omegn om utvikling, drift og vedlikehold av 
Breivoll. 
 
DNT Oslo og Omegn har med utgangspunkt i dette utarbeidet en konseptskisse for 
Breivoll. Konseptskissen er lagt til grunn for endelig fremforhandlet avtale. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i K-Sak 15/18, den 21.03.2018: 
 

1. Fremlagte intensjonsavtale mellom DNT Oslo og Omegn og Ås kommune 
vedrørende utvikling, drift og vedlikehold av Breivoll vedtas. 

2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en endelig leieavtale i tråd med 
føringene i intensjonsavtalen som legges fram for politisk behandling.  

3. Leieavtalen signeres av ordfører. 
 
Fra tidligere hadde kommunestyret i K-Sak 2/17, den 01.02.17, lagt følgende føring 
for arbeidet med en ny leieavtale: 
 

1. Breivoll gård- og friområde skal i fremtiden driftes på en måte som i størst 
mulig grad tilrettelegger for allmennheten. 

2. Nåværende leieavtale avsluttes ved avtalens utløp den 01.05.2018. Dette 
medfører at avtalen må sies opp av kommunen senest 30.04.2017. 

3. Ås kommune går i dialog om mulig fremtidig avtale direkte med Den Norske 
Turistforening Oslo og Omegn (DNT). DNT vurderes som best egnet som 
fremtidig hoveddriver på Breivoll, jf. rådmannens vurderinger som fremgår av 
saksfremlegget. 

4. Fremforhandlet utkast til leieavtale bør foreligge innen 01.09.2017. 
5. Det presiseres at Breivoll, uansett driver, skal driftes og forvaltes på en slik 

måte at den ikke medfører større utgifter for kommunen enn det kommunen 
har i dag. Økonomisk vil det således ikke bli noen endringer utover eventuelt 
de utgiftene kommunen har med å drifte stedet i dag. 

 
Etter signering av intensjonsavtalen har DNT utarbeidet en konseptskisse for 
Breivoll. 
 
Skissen innledes med følgende: 
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Hensikt:  
DNT Oslo og Omegn ønsker å skape en av de største og den mest 
inkluderende frilufts-arenaene på Østlandet med aktiviteter, overnatting og 
servering for barn, ungdom, voksne, og seniorer på Breivoll Gaard.  
Gjennom de ulike tilbudene ønsker vi å skape naturopplevelser for livet og 
stedet skal bidra til å ivareta og videreføre vår kulturarv. Frivillighetene vil 
være en del av grunnmuren og STIEN* skal lede oss til målet.  
*(Spennende – Troverdig – Inkluderende – Enkelt – Naturvennlig)  
 
Strategi:  
Vi ønsker å bli oppfattet som en spennende frilufts-arena med stikkordene: 
spennende og varierte aktiviteter – inkluderende – DNT – tradisjon & kultur - 
innbydende gårdstun - helårs drift – sentral beliggenhet på Østlandet - 
naturvennlig- kystfriluftsliv- lavterskel tilbud – et naturlig samlingssted for 
familier. 

 

 

 
Illustrasjon over Breivoll med ønskede installasjoner (DNT). 
 
Se vedlegg for ytterligere informasjon om DNTs ønsker for utvikling og drift av 
Breivoll. 
 
Det må gjennomføres en rekke investeringer på Breivoll. Eksisterende bygninger må 
oppgraderes og tilpasses ønsket virksomhet. I tillegg ønsker DNT etablering av 
kajakklager, nytt sovehus, tretopphytter m.m. Det forventes behov for investeringer i 
størrelsesorden 20-25 mill. kr. DNT har siden inngåelse av intensjonsavtalen jobbet 
aktivt for å skaffe tilstrekkelig finansiering. 
 
Det pågår arbeid med utarbeidelse av en egen skjøtselsplan for Breivoll og flere tiltak 
er planlagt og klar for søknad etter plan og bygningsloven.  
 
Det foreslås etablert et eget driftsstyre bestående av to representanter fra Ås 
kommune og to representanter fra DNT Oslo og omegn. Styret skal møtes ved 
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behov, minimum to ganger pr. år, for å sikre gjennomføring av avtalens visjon og 
formål og utgjøre en arena for god dialog mellom partene.  
 
Styrets mandat er som følger: 
Sikre at Breivoll gård med tilhørende områder driftes, vedlikeholdes og utvikles til 
glede for almennheten som en åpen og inkluderende arena for friluftsliv og 
samhandling. 
 
Driftsstyret vil være et koordinerende organ, uten instruksjonsmyndighet over den 
daglige driften på Breivoll. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kommunen har i intensjonsavtalen tilbudt DNT et lån på 6 mill. kr. til 
investeringsformål på Breivoll. Lånet er avdragsfritt de 5 første driftsårene og har en 
samlet løpetid på maksimalt 25 år. 
 
DNT har gjennom hele planleggingsfasen vært bekymret for økonomien i 
oppstartsårene. DNT som medlemsorganisasjon har lite driftskapital å bidra med til 
Breivoll, ut over det de klarer å skaffe fra eksterne givere. For å sikre nødvendig 
inntjening er DNT avhengig av et overnattingstilbud på Breivoll. Det er planer om å 
bygge et eget sovehus, men det vil ta tid før dette kan stå ferdig. DNT planlegger å 
ansette et eget bestyrerpar fra 2020 som skal ivareta den daglige driften. 
 
DNT ønsker fritak fra leie de 3 første driftsårene og en noe lavere årlig leiesum enn 
rådmannens forslag på kr. 400.000. Leien er beregnet ut i fra kommunens ansvar 
som eier av bygningsmassen og for tilbudt vinter- og sommervedlikehold av hele 
området med unntak av tunområdet (se kartvedlegg). 
 
Rådmannen har forståelse for de økonomiske utfordringene i oppstartsårene og 
foreslår en opptrapping av leiebeløpet som følger: 
 

1. Første driftsår: kr. 0. Gjelder perioden 0 - 12 måneder fra den 1. i 
måneden etter dato for kontraktssignering (start leieperiode). 

2. Andre driftsår: kr. 100.000. Gjelder perioden 13-24 måneder. 
3. Tredje driftsår: kr. 200.000. Gjelder perioden 25-36 måneder. 

 
Fra 37 måneder etter oppstart leieperiode skal en årsleie på kr. 400.000 legges til 
grunn. 
 
Ut over dette foreslår rådmannen å innvilge DNT sitt ønske om at gebyrer tilknyttet 
ordinær søknadsbehandling etter plan og bygningsloven for tiltak som omsøkes i 
perioden fra avtaleinngåelse og frem til 31.12.2024 dekkes av Ås kommune. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Gjennomføres DNT sine planer på Breivoll vil dette ha en rekke positive miljømessige 
konsekvenser. Spesielt i forhold til å legge til rette for et aktivt og inkluderende 
friluftstilbud.  
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Naturen i området vil oppleve økt belastning som følge av økt aktivitet. Dette vil 
imidlertid hensyntas i skjøtselsplanen som skal sikre at områdets naturkvaliteter 
ivaretas på en god måte. 
 
Alternativer: 
En opptrappende leie er i strid med kommunestyrets vedtak i K-Sak 2/17. Således 
kan kommunestyret velge å opprettholde en fast årsleie fra oppstart leieperiode. Til 
nå har DNT ikke kunne akseptere en avtale på slike vilkår. 
 
Andre endringer i avtalens innhold vil kreve nye forhandlinger med DNT. 
 
Dersom endelig avtale med DNT ikke inngås må det søkes etter andre drivere, 
alternativt må kommunen drifte området selv. Kostnadene ved et slikt alternativ vil i 
løpet av kort tid overstige tapte leieinntekter i oppstartsårene. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Fremlagte avtale sikrer en utvikling av Breivoll i tråd med kommunens ønsker og 
visjoner nedfelt i gjeldende regulering for området. DNT tar mål av seg til å etablere 
en av de største og den mest inkluderende frilufts-arenaene på Østlandet. 
 
Breivoll kan med dette bli et lokalt flaggskip for friluftsaktiviteter til glede for store 
deler av regionen. 
 
Avtalen slik den nå foreligger styrebehandles i DNT den 4/4-19. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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HTM-26/19 
Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på  vedtak om avslag på 
samtykke til grunnundersøkelser på gnr 62 bnr 1 
 
Saksbehandler:  Arve Bekkevard Saksnr.:  18/03536-31 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 26/19 11.04.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 
HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av HTMs vedtak av 24.01.19.  
 
Vedtak av 24.01.19 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 29.03.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 
Vedlegg: 
1. Klage fra Bane NOR, datert 26.02.19 
2. Bilag (1-13) til klagen 
3. Delegert vedtak 18/03536-5 
4. Saksfremlegg 18/03536-12 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Bane NOR 

 Casper Hoelstad 

 Fylkesmannen i Oslo og Viken 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Bane NOR påklager HTMs avslag på søknad om samtykke til grunnundersøkelser på 
gnr 62 bnr 1. Rådmannen finner ikke at det i klagen fremkommer momenter som bør 
medføre en annen vurdering enn det som fremgår av HTMs vedtak av 24.01.19. 
Vedtak av 24.01.19 bør opprettholdes og saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og 
Viken for endelig avgjørelse. 
 
Sakens bakgrunn: 
Bane NOR ønsker å foreta grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene slik 
at plasseringen av et hensettingsanlegg og ny trasé for østre linje blir best mulig 
utredet før endelig valg av plassering blir vedtatt av kommunen i et 
reguleringsvedtak.  
 
Bane NOR utreder områder i Ås og Ski kommuner. Av de berørte eiendommene i 
planinitiativet har Bane NOR kommet til en minnelig avtale med alle unntatt to i Ås 
kommune. 
 
Ettersom Bane NOR ikke har klart å inngå en minnelig avtale med eier av bnr 62 bnr 
1 søkte Bane NOR om formelt samtykke fra Ås kommune til å foreta 
grunnundersøkelser etter plan- og bygningslovens (pbl) § 33-2 (1). 
 
Den 12.12.18 ga bygningsmyndigheten samtykke til å utføre tre boreprøver på gnr 62 
bnr 1, i delegert vedtak 18/03536-5.  
 
Vedtak i delegert vedtak 18/03536-5 ble påklaget av grunneier og HTM tok i møtet 
24.01.19 klagen til følge og fattet følgende vedtak:  
 

«Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33. 

 
HTM finner at klagens anførsler utgjør nye momenter som må nedføre en 
annen vurdering enn det som fremgår av vedtak av 12.12.2018. 

 
Vedtak av 12.12.2018 oppheves og klagen tas således til følge. 

 
Nytt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-2 avslår Ås kommune søknad om 
samtykke til at Bane NOR kan utføre grunnundersøkelser som omsøkt på 
eiendommen gnr 62 bnr 1. 
 
Utvalgets begrunnelse for vedtaket: 
HTM henviser dette spørsmålet til planprogrammet og viser til vedtak gjort i Ås 
og Ski kommuner». 
 

 
Bane NOR har i brev av 26.02.19 påklaget HTMs vedtak av 24.01.19, jf. vedlegg 1. 
Bane NOR ble underrettet om vedtaket 05.02.19 og klagen er således fremmet 
rettidig, jf. fvl. § 29.  
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Klagens innhold: 
Bane NOR gjør gjeldende at vilkårene i i pbl. § 33-2 første ledd for å gi samtykke til 
grunnundersøkelser som omsøkt på gnr 62 bnr 1 er oppfylt, slik at det kan og bør gis 
slikt samtykke. Dette gjelder også for adkomst med nødvendig materiell for 
arbeidene.  
 
Bane NOR begrunner dette med å vise til administrasjonens og rådmannens 
vurderinger i delegert vedtak 18/03536-5 og saksfremlegg 18/03536-12, som de i det 
vesentlige slutter seg til, jf. vedlegg 1.  
 
Det vises videre til at kommunestyret i Ås har gitt tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny avgreining for østre linje og hensettingsanlegg, samt vedtatt 
at flere alternative plasseringer for både ny avgrening og hensettingsanlegg skal 
konsekvensutredes fullt ut. 
 
For å kunne følge opp disse vedtakene anser Bane NOR det som nødvendig å foreta 
de omsøkte grunnundersøkelsene og at disse må gjennomføres før forslag til 
planprogram legges frem.  
 
Bane NOR ber om at HTMs vedtak av 24.01.19 omgjøres, slik at det gis samtykke til 
de omsøkte grunnundersøkelsene.  
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen finner ikke at Bane NOR i sin klage av 26.02.19. fremfører momenter 
som ikke er blitt fremmet tidligere og drøftet og vurdert i forbindelse med delegert sak 
18/03536-5 og HTMs klagesaksbehandling 24.01.19. 
 
Når det gjelder Rådmannens vurdering av disse momenter så vises det til delegert 
vedtak 18/03536-5 og saksfremlegg til HTM 18/03536-12.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) sin vurdering og begrunnelse for å avslå 
søknad om samtykke fremkommer av vedtak av 24.01.19, som er gjengitt under 
sakens bakgrunn.   
 
Konklusjon: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av HTMs vedtak av 24.01.19. 
 
Vedtak av 24.01.19 bør derfor opprettholdes og klagen ikke tas til følge. Saken 
oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen: 
Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
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Klageadgang: 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for 
endelig avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 

Alternativ innstilling: 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 
HTM finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av HTMs vedtak av 24.01.19.  
 
Vedtak av 24.01.19 oppheves og klagen tas således til følge.  
 
Nytt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-2 gir Ås kommune samtykke til at Bane 
NOR kan utføre grunnundersøkelser som omsøkt på eiendommen gnr 62 bnr 1. 
Samtykket gjelder også rett til adkomst med nødvendig materiell for arbeidene.  
 
Utvalgets begrunnelse for vedtaket: _______ 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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HTM-27/19 
Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om avslag på 
samtykke til grunnundersøkelser på gnr 63 bnr 1 
 
Saksbehandler:  Arve Bekkevard Saksnr.:  18/03536-32 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/19 11.04.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 
HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av HTMs vedtak av 24.01.19.  
 
Vedtak av 24.01.19 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
  
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 29.03.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
3. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
4. Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 

Vedlegg: 
1. Klage fra Bane NOR, datert 26.02.19 
2. Bilag (1-13) til klage 
3. Delegert vedtak 18/03536-6 
4. Saksfremlegg 18/03536-12  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Bane NOR 

 Ragna Kirkeby 

 Fylkesmannen i Oslo og Viken 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Bane NOR påklager HTMs avslag på søknad om samtykke til grunnundersøkelser på 
gnr 63 bnr 1. Rådmannen finner ikke at det i klagen fremkommer momenter som bør 
medfør en annen vurdering enn det som fremgår av HTMs vedtak av 24.01.19. 
Vedtak av 24.01.19 bør opprettholdes og saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og 
Viken for endelig avgjørelse. 
 
 
Sakens bakgrunn: 
Bane NOR ønsker å foreta grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene slik 
at plasseringen av et hensettingsanlegg og ny trasé for østre linje blir best mulig 
utredet før endelig valg av plassering blir vedtatt av kommunen i et 
reguleringsvedtak.  
 
Bane NOR utreder områder i Ås og Ski kommuner. Av de berørte eiendommene i 
planinitiativet har Bane NOR kommet til en minnelig avtale med alle unntatt to i Ås 
kommune. 
 
Ettersom Bane NOR ikke har klart å inngå en minnelig avtale med eier av bnr 63 bnr 
1 søkte Bane NOR om formelt samtykke fra Ås kommune til å foreta 
grunnundersøkelser etter plan- og bygningslovens (pbl) § 33-2 (1) 
 
Den 12.12.18 ga bygningsmyndigheten samtykke til å utføre åtte boreprøver på gnr 
63 bnr 1, i delegert vedtak 18/03536-6.  
 
Vedtak i delegert vedtak 18/03536-6 ble påklaget av grunneier og HTM tok i møtet 
24.01.19 klagen til følge og fattet følgende vedtak:  
 

«Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33. 

 
HTM finner at klagens anførsler utgjør nye momenter som må nedføre en 
annen vurdering enn det som fremgår av vedtak av 12.12.2018. 

 
Vedtak av 12.12.2018 oppheves og klagen tas således til følge. 

 
Nytt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-2 avslår Ås kommune søknad om 
samtykke til at Bane NOR kan utføre grunnundersøkelser som omsøkt på 
eiendommen gnr 63 bnr 1. 
 
Utvalgets begrunnelse for vedtaket: 
HTM henviser dette spørsmålet til planprogrammet og viser til vedtak gjort i Ås 
og Ski kommuner». 

 
Bane NOR har i brev av 26.02.19 påklaget HTMs vedtak av 24.01.19, jf. vedlegg 1. 
Bane NOR ble underrettet om vedtaket 05.02.19 og klagen er således fremmet 
rettidig, jf. fvl. § 29. 
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Klagens innhold: 
 
Bane NOR gjør gjeldende at vilkårene i i pbl. § 33-2 første ledd for å gi samtykke til 
grunnundersøkelser som omsøkt på gnr 63 bnr 1 er oppfylt, slik at det kan og bør gis 
slikt samtykke. Dette gjelder også for adkomst med nødvendig materiell for 
arbeidene.  
 
Bane NOR begrunner dette med å vise til administrasjonens og rådmannens 
vurderinger i delegert vedtak 18/03536-6 og saksfremlegg 18/03536-15, som de i det 
vesentlige slutter seg til, jf. vedlegg 1.  
 
Det vises videre til at kommunestyret i Ås har gitt tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny avgreining for østre linje og hensettingsanlegg, samt vedtatt 
at flere alternative plasseringer for både ny avgrening og hensettingsanlegg skal 
konsekvensutredes fullt ut. 
 
For å kunne følge opp disse vedtakene anser Bane NOR det som nødvendig å foreta 
de omsøkte grunnundersøkelsene og at disse må gjennomføres før forslag til 
planprogram legges frem.  
 
Bane NOR ber om at HTMs vedtak av 24.01.19 omgjøres, slik at det gis samtykke til 
de omsøkte grunnundersøkelsene.  
 
Rådmannens vurdering: 
 
Rådmannen finner ikke at Bane NOR i sin klage av 26.02.19. fremfører momenter 
som ikke er blitt fremmet tidligere og drøftet og vurdert i forbindelse med delegert sak 
18/03536-6 og HTMs klagesaksbehandling 24.01.19. 
 
Når det gjelder Rådmannens vurdering av disse momenter så vises det til delegert 
vedtak 18/03536-6 og saksfremlegg til HTM 18/03536-15. 
  
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) sin vurdering og begrunnelse for å avslå 
søknad om samtykke fremkommer av vedtak av 24.01.19, som er gjengitt under 
sakens bakgrunn.   
 
Konklusjon: 
 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av HTMs vedtak av 24.01.19. 
 
Vedtak av 24.01.19 bør derfor opprettholdes og klagen ikke tas til følge. Saken 
oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
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Klageadgang: 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for 
endelig avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
Alternativ innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 
HTM finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av HTMs vedtak av 24.01.19.  
 
Vedtak av 24.01.19 oppheves og klagen tas således til følge.  
 
Nytt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-2 gir Ås kommune samtykke til at Bane 
NOR kan utføre grunnundersøkelser som omsøkt på eiendommen gnr 63 bnr 1. 
Samtykket gjelder også rett til adkomst med nødvendig materiell for arbeidene.  
 
Utvalgets begrunnelse for vedtaket: _______ 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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HTM-28/19 
Årsmelding 2018 Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/00955-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2019   
2 Ungdomsrådet 10/19 08.04.2019 
3 Eldrerådet 5/19 09.04.2019 
3 Hovedutvalg for helse og sosial 3/19 10.04.2019 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9/19 10.04.2019 
4 Klima- og miljøutvalg 5/19 09.04.2019 
4 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/19 09.04.2019 
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 28/19 11.04.2019 
7 Administrasjonsutvalget 3/19 24.04.2019 
8 Formannskapet 22/19 24.04.2019 
9 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
 
Ås, 03.04.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 2019 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Årsmelding med årsberetning 2018 1.2 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjefen 
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Saksutredning: 
 
Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt handlingsprogram 
og økonomiplan for 2018-2021.  
 
Årsmeldingens kapittel 1 utgjør «Årsberetningen». Årsberetningen er den lovpålagte  
delen av rapporteringen, jf. Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Resterende 
del av dokumentet utgjør kommunens årsmelding. Denne er ikke en lovpålagt 
rapportering, men en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
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