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Ås kommune 
          Plan nr.: R-280 
 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDBYVEIEN 122, 
GNR. 103 BNR. 5  
 
Dato:   20.09 2013      Kart datert:  20.09.2013 
Revidert:  06.08.2014     Kart revidert:  06.08.2014 
 
Saksbehandling i følge plan- og bygningsloven: 
Forhåndsvarsling:       16.03.2013 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 1.gang:  23.01.2014 
Offentlig ettersyn:      10.03.2014-22.04.2014 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 2 gang: 
Kommunestyret:  
 
 
1.0 Planområdet er regulert til følgende formål 

 Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 
 Trafikkområde  - veg 

- gang/sykkelveg 
- annen veggrunn - grøntareal 
 
 

2.0 Boligbebyggelse 
Felt B1 Blokkbebyggelse 
2.1 Innenfor området B1 tillates oppført blokkbebyggelse innenfor de byggegrenser 
som planen viser. 
2.3 Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 40 % inkludert carport/garasje/p-plasser på 
terreng, areal under terreng medregnes ikke. 
2.4 Maksimal gesimshøyde og maksimal mønehøyde er 9,5 m målt fra lavest ferdig 
planert terreng.  
2.5 Trapperom og heishus med høyde inntil 2,5 m over maksimal gesimshøyde og 
minst 3 meter innenfor gesimsen kan tillates. Takoppbygg kan utgjøre maksimum 15 
% av takflaten på det enkelte bygg.  
2.6 Egnet uteareal skal være minst 45 m2 pr. boenhet i blokkbebyggelse, MUA 45 
m2. Nødvendig trafikkareal, areal til renovasjon og sykkelstativ på eiendommen og 
areal brattere enn 1:3 regnes ikke med i egnet uteareal. Kun balkonger/takterrasser 
lik eller større enn 15 m2 medregnes i MUA. 
2.7 Felles lekeareal på terreng skal utgjøre min. 150 m2 sammenhengende areal. 
Felles lekeareal medregnes i MUA. 
 
3.0 Parkering 
3.1 Det skal anordnes maks. 1 bilplass pr. 1 og 2 roms boenhet (inntil 60 m2 

bruksareal), 2 bilplasser for 3 roms boenheter og større (større enn 60 m2 

bruksareal), enten som åpne plasser eller i garasje/carport. 5 % av 
parkeringsplassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede.  
3.2 Det skal anlegges minst 1,5 sykkelparkering pr. boenhet. 
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4.0 Støy 
4.1 Støy skal ikke overskride grenseverdiene i Miljøverndepartementets rundskriv T-
1442 tabell 3, eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som 
erstatter dette. Dersom bygninger eller utomhusarealer blir utsatt for et høyere 
støynivå enn fastsatt i MDs rundskriv, skal fasader, vinduer og utomhusarealer 
støyisoleres/skjermes i samsvar med kravene.  
 
5.0 Samferdselsanlegg / Trafikkareal 
5.1 Kjørevei A skal være felles adkomst til gnr. 103, bnr. 5. Kjørevei B skal være 
felles adkomst til gnr. 103, bnr. 5, gnr. 103, bnr. 16 og gnr. 103, bnr. 195. 
5.2 Boligfeltet B1 skal ha avkjørsler som vist med pil på plankartet.  
5.3 Avkjørsler fra offentlig vei skal opparbeides i henhold til Statens vegvesens 
håndbok 017. 
 
6.0 Utomhusplan 
6.1 Før igangsettingstillatelse gis, skal godkjent utomhusplan i målestokk 1:200 
foreligge. Utenomhusplanen skal vise overordnet grep for hele område og samt 
detaljert plan. Denne skal vise fellesarealer, beplantning, gangveier, 
uteoppholdsarealer, arealer for lek, adkomst og parkeringsarealer, plan for drenasje 
og behandling av overvann, samt områder for søppelhåndtering. Lekeplass og annet 
uteareal skal være sikret mot forurensning, trafikk og annen helsefare, samt gi 
mulighet for samhandling mellom ulike alders og sosiale grupper. 
6.2 Eksisterende trær og vegetasjon skal søkes bevart.  
 
7.0 Overvannshåndtering 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming av tiltaket. Ved 
søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for behandling av alt overvann, både 
takvann, overflatevann og drensvann.  
 
8.0 Energiløsninger 
Bebyggelsen skal legge til rette for alternative energiløsninger. 
 
9.0 Rekkefølgebestemmelser 
Bebyggelse og anlegg 
9.1 Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent 
utomhusplan før midlertidig brukstillatelse gis.  
9.2 Støy 
Nødvendige støyskjermingstiltak skal være ferdigstilt før det gis midlertidig 
brukstillatelse.  
 
10.0 Universell utforming  
Bebyggelsen og utearealer skal utformes etter prinsipper om universell utforming, 
jamfør Miljødepartements rundskriv T-5/99 B «Tilgjengelighet for alle». 
 


