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Tittel
Gnr 113 bnr 195 - Nesset terrasse 34 - Tilbygg
takoverbygg/skjerming terrasseutgang - Ferdigattest
Gnr 111 bnr 90 - Strandengveien 40 - Fasadeendring Tillatelse til tiltak
Gnr 43 bnr 3 - Vollveien 3 - Polytunneler/veksthus på
NMBU - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Gnr 55 bnr 97 - Gamle Hogstvetvei 3 – Ås Flerbrukshall Tilbygg og påbygg til Åshallen - Rammetillatelse
Gnr 55 bnr 548 - Sørbråtan 14 - Bolig J Igangsettingstillatelse
Gnr 55 bnr 547 - Sørbråtan 17 - Bolig H Igangsettingstillatelse
Gnr 55 bnr 548 - Sørbråtan 12 - Bolig I Igangsettingstillatelse
Gnr 55 bnr 547 - Sørbråtan 15 - Bolig G Igangsettingstillatelse
Gnr 55 bnr 547 - Sørbråtan 13 - Bolig F Igangsettingstillatelse
Gnr 55 bnr 547 - Sørbråtan 11 - Bolig E Igangsettingstillatelse
Gnr 55 bnr 547 - Sørbråtan 9 - Bolig D Igangsettingstillatelse
Gnr 55 bnr 547 - Sørbråtan 7 - Bolig C Igangsettingstillatelse
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Ansvar Vedtak
05.05.2021 BSH
Innvilget
05.05.2021 ACG

Innvilget

05.05.2021 BSH

Innvilget

05.05.2021 BSH

Innvilget

06.05.2021 BSH

Innvilget

06.05.2021 BSH

Innvilget

06.05.2021 BSH

Innvilget

06.05.2021 BSH

Innvilget

06.05.2021 BSH

Innvilget

06.05.2021 BSH

Innvilget

06.05.2021 BSH

Innvilget

06.05.2021 BSH

Innvilget
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21/00845-4

Gnr 61 Bnr 144 - Brattbakken 10 – Tilbygg - Søknad om
dispensasjon og tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Avslag

06.05.2021 HSD

Avslått

20/02650-7

Gnr 97 bnr 16 - Bjerkenesveien 10 - Bruksendring Ferdigattest
Gnr 55 bnr 97 - Ås Videregående skole - Bygg C Innvendig ombygging, heis og rampe - Rammetillatelse
Gnr 54 Bnr 112 - Moerveien 14 - Igangsettingstillatelse
Gnr 43 bnr 64 - Måltrostveien 29 A - Bruksendring fra
tilleggsdel til hoveddel – Tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett

07.05.2021 HSD

Innvilget

07.05.2021 BSH

Innvilget

07.05.2021 ACG
07.05.2021 ACG

Innvilget
Innvilget

14/02600-22 Gnr 42 Bnr 1 - Fortau og støttemur langs Kirkeveien fra
Utveien - Ferdigattest
20/03770-5 Gnr 42 bnr 1 - Oluf Thesens vei 6 – Utskifting av heis i
Husdyrfagbygget D-fløy NMBU - Ferdigattest
20/03471-11 Gnr 102 bnr 423 - Skifabrikksvingen 27-29 og 31-33 Solberg Øst - BT4 - Nye boligblokker - Bygg E og F Rammetillatelse

10.05.2021 BSH

Innvilget

10.05.2021 BSH

Innvilget

10.05.2021 BSH

Innvilget

19/03968-16 Gnr 97 bnr 57 - Nordengveien 2 - Ny enebolig Igangsettingstillatelse
14/01211-45 Gnr 42 Bnr 1 – Campus Ås - Internveier og
parkeringsareal - Ferdigattest
21/00212-22 Gnr 113 bnr 2 - Breivoll Gård - Servicebygg for
overnatting/aktiviteter - Igangsettingstillatelse
20/00936-49 Gnr 107 bnr 684 - Boplassveien 3 C og D - Tomannsbolig Midlertidig brukstillatelse
20/00936-48 Gnr 107 bnr 240 - Boplassveien 3 B - Enebolig Midlertidig brukstillatelse
21/00941-4 Gnr 51 bnr 3 - Brekkeveien 100 - Tillatelse til tiltak Bruksendring
21/00917-4 Gnr 113 Bnr 189 - Siriusveien 10 - Enebolig - Tilbygg,
fasadeendring, bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Tillatelse til tiltak

10.05.2021 ACG

Innvilget

11.05.2021 BSH

Innvilget

12.05.2021 BSH

Innvilget

12.05.2021 HKH

Innvilget

12.05.2021 HKH

Innvilget

12.05.2021 HSD

Innvilget

13.05.2021 BSH

Innvilget

21/01472-2

Gnr 103 bnr 104 - Hugins vei 10 - Bruksendring - Tillatelse
til tiltak uten ansvarsrett
21/00570-12 Gnr 104 bnr 21 - Myråsdalen 10 - Parkeringsdekke Ferdigattest
21/00570-11 Gnr 104 bnr 21 - Myråsdalen 10 - Parkeringsdekke Endringstillatelse - Dispensasjon
21/00721-4 Gnr 75 bnr 142 - Kjetterudveien 1 A – Hus 2 - Nybygg –
Enebolig med sekundærleilighet - Tillatelse til tiltak i etttrinn

19.05.2021 HSD

Innvilget

19.05.2021 HSD

Innvilget

19.05.2021 HSD

Innvilget

19.05.2021 HSD

Innvilget

20/00936-51 Gnr 107 bnr 684 - Boplassveien 3 C og D - Tomannsbolig Ferdigattest
21/00900-7 Gnr 42 bnr 77 - Skogveien 44 - Fasadeendring og
bruksendring fra tilleggsdel til hovedddel av rom i
kjelleretasjen på enebolig

21.05.2021 HKH

Innvilget

21.05.2021 ACG

Innvilget

21/01310-2
20/01206-7
21/00151-6
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20/00936-50 Gnr 107 bnr 240 - Boplassveien 3 B - Enebolig Ferdigattest
21/01463-7 Gnr 102 Bnr 397 - Haugenveien 27 – Virksomhetskilt –
Tillatelse til tiltak
21/00838-2 Gnr 114 bnr 28 - Vinterbro terrasse 23 – Enebolig Tillatelse til tiltak
21/00569-8 Gnr 104 bnr 21 - Myråsdalen 10 - Ferdigattest - Gjerde
20/02555-10 Gnr 102 bnr 423 - Skifabrikksvingen 23 og 25 - Solberg
Øst - BT3 Bygg D - Igangsettingstillatelse IG-1

21.05.2021 HKH

Innvilget

21.05.2021 ACG

Innvilget

21.05.2021 ITH

Innvilget

26.05.2021 HSD
28.05.2021 BSH

Innvilget
Innvilget

20/01815-16 Gnr 102 bnr 431 – Hagen Johansens vei 6, 8, 10 og 12 Solberg øst BBB2 - Nye boliger - Igangsettingstillatelse –
IG2 – resterende arbeider unntatt utomhusarbeider

28.05.2021 BSH

Innvilget

20/03503-13 Gnr 42 bnr 1 fnr 271- Elizabeth Stephansens vei 22 - KAbygget - Tilbygg og Trafo - Igangsettingstillatelse IG-2 for
deler av tiltaket

31.05.2021 BSH

Innvilget

21/01362-3

Gnr 42 bnr 329 - Utveien 18 A - Ny enebolig - Tillatelse til
tiltak i ett-trinn
Gnr 42 bnr 242 - Utveien 18 B - Riving og ny enebolig Tillatelse til tiltak i ett-trinn
Gnr 73 bnr 44 - Von Øtkens vei 5B – Nytt til- og påbygg
på enebolig
- Tillatelse til tiltak - Dispensasjon

31.05.2021 HSD

Innvilget

31.05.2021 HSD

Innvilget

31.05.2021 ACG

Innvilget

18/02729-28 Gnr 111 bnr 39 - Kjærnesstranda 15 – Enebolig Ferdigattest
18/02097-15 Gnr 55 bnr 430 - Glimmerveien 32 - Tilbygg bolig av
sekundærleilighet - Ferdigattest
21/00203-10 Gnr 55 bnr 57 - Skoleveien 1 - Ås Kulturhus - Ny utvendig
trapp med tunnel – Rammetillatelse – Unntak TEK17

02.06.2021 BSH

Innvilget

02.06.2021 BSH

Innvilget

02.06.2021 BSH

Innvilget

14/03330-26 Gnr 107 bnr 589 - Sjøskogenveien 31 A - Enebolig Ferdigattest
20/02729-2 Gnr 74 bnr 157 - Danskerudbråten 2 – Nybygg enebolig –
Rammetillatelse - Dispensasjon
21/01348-4 Gnr 75 bnr 50 - Kroerveien 100 - Påbygg takopplett Tillatelse til tiltak
21/00818-8 Gnr 107 bnr 264 - Rørmyrveien 6 - Garasje i terrengTillatelse til tiltak
20/03599-13 Gnr 107 bnr 126 - Slorhøgda 61 - Tilbygg terrasse med
basseng - Tillatelse til tiltak - Dispensasjon

04.06.2021 ACG

Innvilget

07.06.2021 HSD

Innvilget

09.06.2021 BSH

Innvilget

10.06.2021 BSH

Innvilget

10.06.2021 BSH

Innvilget

21/01364-3
21/01417-4
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Saker til behandling

HTP-35/21
R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) Førstegangsbehandling
Saksbehandler:
Saksgang
1 Hovedutvalg for
2 Hovedutvalg for
3 Hovedutvalg for

Per Ernesto Øveraas

Saksnr.:

næring og miljø
teknikk og plan
teknikk og plan

11/21
27/21
35/21

20/00539-36
Møtedato
25.05.2021
26.05.2021
22.06.2021

Tidligere behandlinger:
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021:
Utvalgets leder foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker.
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021:
Saken utsettes av tidsmessige årsaker.
---------Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 25.05.2021:
Gisle Bjørneby (Sp) fremmet følgende forslag:
Parkering for bil endres til:
1-roms: min 0,2. maks 0,4.
2-roms: min 0,4. maks 0,6.
3-roms: min 0,8. maks 1,2.
Gjesteparkering: min 0,1 per boenhet.
Forretning, kontor, tjenesteyting: 1,2 per 100 m2.
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:
1. Det skal legges til rette for økt næringsandel som rene næringsbygg
innenfor områdeplanens felt BS1 og/ eller BS3.
2. Saken sendes tilbake til tiltakshaver for bedre helhetlig redegjørelse av
hvordan krav etter kvalitetsprogrammet, herunder arkitektoniske krav,
skal etterleves
Votering:
 SVs forslag punkt:
1. ble vedtatt 5-4 (2Ap, 1MDG, 1R)
2. ble vedtatt 5-4 (2Ap, 2H)
 Sps forslag ble nedstemt 6-3 (2H, 1Sp)
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og plan 22.06.2021

Side 5 av 43

Ås kommune
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 25.05.2021:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til R-332 Detaljregulering for
Moerveien 12 (BS7), som vist på kart datert 19.04.2021, bestemmelser datert
19.04.2021 og planbeskrivelse datert 19.04.2021, med følgende endringer:
1) Følgende leilighetsfordeling legges til grunn:
Maksimum 40 % av leilighetene innenfor kvartalet kan være under
45 kvm BRA.
Minimum 20 % av leilighetene skal være større enn 70 kvm BRA.
Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 36 kvm BRA.
2) Byggehøyder på tverrfløyen i syd på bygget langs Brekkeveien reduseres
til maks fem etg, tilsvarende kote +113.5.
3) Bredden på fortau o_SF3 økes til 3 meter.
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til
uttalelse etter at endringene er innarbeidet.
Det skal legges til rette for økt næringsandel som rene næringsbygg innenfor
områdeplanens felt BS1 og/ eller BS3.
Saken sendes tilbake til tiltakshaver for bedre helhetlig redegjørelse av hvordan
krav etter kvalitetsprogrammet, herunder arkitektoniske krav, skal etterleves.
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Saksfremlegg
Kommunedirektørens innstilling:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til R-332 Detaljregulering for
Moerveien 12 (BS7), som vist på kart datert 19.04.2021, bestemmelser datert
19.04.2021 og planbeskrivelse datert 19.04.2021, med følgende endringer:
1) Følgende leilighetsfordeling legges til grunn:
Maksimum 40 % av leilighetene innenfor kvartalet kan være under
45 kvm BRA.
Minimum 20 % av leilighetene skal være større enn 70 kvm BRA.
Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 36 kvm BRA.
2) Byggehøyder på tverrfløyen i syd på bygget langs Brekkeveien reduseres
til maks fem etg, tilsvarende kote +113.5.
3) Bredden på fortau o_SF3 økes til 3 meter.
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til
uttalelse etter at endringene er innarbeidet.
Ås, 07.05.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef
Teknikk, samfunn og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP)
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for næring og miljø, første gang 25.05.2020
Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang 26.05.2020
Vedlegg:
1. Plankart, datert 19.04.2021
2. Reguleringsbestemmelser, datert 19.04.2021
3. Planbeskrivelse, datert 19.04.2021
4. Landskapsplan, datert 09.12.2020
5. Nærvirkningsillustrasjoner, ikke datert
6. Fjernvirkningsillustrasjoner, ikke datert
7. Illustrasjonshefte, ikke datert
8. ROS-analyse, datert 25.01.2021
9. VAO-rammeplan, datert 04.09.2020
10. Miljøgeologisk undersøkelse, datert 24.06.2020
11. Klimagassregnskap, 23.06.2020
12. Masseforvaltningsplan, datert 07.08.2020
13. Miljøoppfølgingsplan, datert 17.06.2020
14. Trafikkanalyse, datert14.08.2020
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15. Vurdering av områdestabilitet, datert 22.04.2020
16. Innledende geotekniske vurderinger, datert 22.04.2020
17. Støyrapport, datert 02.06.2020
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Oppstartsvarsel
Merknader til varsel om oppstart
Godkjenning av renovasjonsløsning fra FolloRen
Tillatelse fra DSB til sletting av tilfluktsrom
Rapport energibehov
Saksbehandler sender vedtaket til:
Egen liste

Hovedutvalg for teknikk og plan 22.06.2021

Side 8 av 43

Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
TAG Arkitekter AS fremmer på vegne av tiltakshaver Tinholt Eiendom AS forslag
til detaljregulering for Moerveien 12. Planforslaget omfatter hele felt BS7 av
områdereguleringsplan for Ås sentralområde.
Området i dag er kontorbebyggelse som inntil nylig var regionkontor for
Mattilsynet. Planforslaget legger opp til å rive eksisterende kontorbygg, og
erstatte kontorbebyggelsen med to nye boligblokker i åpen kvartalsstruktur, med
varierende byggehøyder tilsvarende 4-6 etasjer. Planforslaget sikrer
publikumsrettet virksomhet eller fellesarealer på bebyggelsens førsteetasje. Når
området er ferdig utbygget vil ny bebyggelse kunne romme om lag 90 nye
boliger.
Kommunedirektøren anbefaler at hovedutvalg for næring og miljø (HNM) først og
fremst vurderer hvordan ambisjonene i vedtatte kvalitetsprogram er ivaretatt i
planforslaget. HNM bør også ta stilling til næringsandelen i planforslaget, som det
er redegjort for under i kommunedirektørens vurdering.
Kommunedirektøren vurderer at planforslaget er i tråd med områdeplanen, og
tilstrekkelig godt utarbeidet. Kommunaldirektøren anbefaler at planforslaget
legges ut på offentlig ettersyn, med endringer i leilighetssammensetningen, krav
om nedtrapping mot syd på bygget langs Brekkeveien, og bredere fortau i syd.
Beskrivelse av planområdet
Området utgjør et areal på ca. 3900 kvm sentralt i Ås sentrum, om lag 100
meter fra Ås stasjon, mellom Moerveien og Brekkeveien. Planområdet er
tilknyttet Åsgård skole som ligger om lag 300 meter fra området.
Området er i dag bebygd med ett frittstående kontorbygg på fire etasjer som
inntil nylig ble brukt av Mattilsynet. Planområdet er preget av mye
overflateparkering.
Gjeldende planstatus
Planområdet utgjør byggeområdet BS7 som i områdereguleringsplan for Ås
sentralområde er regulert til sentrumsformål med arealutnyttelse på %BRA=250,
med fastsatte høyder mellom 4-6 etasjer. Planområdet omfatter også arealer
avsatt til fortau, kjørevei og gatetun.
Områdereguleringen åpner opp for bebyggelse med blandet formål, med krav om
at første etasjer i bebyggelsen skal benyttes til publikumsrettet virksomhet,
primært forretninger, i omfang som skal fastsettes i detaljplan. Første etasjer
skal ha åpne fasader og ha flere innganger.
Nærmiljø og landskap
Planområdet ligger i overgangen mellom tett bolig- og næringsbebyggelse mot
nord og øst, til småhusbebyggelse i vest, og lavblokker mot syd. Nord for
planområdet er Moerveien 10 som er regulert til forretning/kontor/tjenesteyting,
med byggehøyder tilsvarende 6 etasjer. Sør for planområdet er leiligheter med
byggehøyder tilsvarende 4 etasjer.
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Vest for planområdet er det etablert småhusbebyggelse, som i områdeplanen er
regulert til boligbebyggelse med arealutnyttelse på henholdsvis %BRA=200 og
%BRA=150, og byggehøyder tilsvarende 2-5 etasjer. Øst for planområdet er felt
BS8, også kjent som «hangartomta», som i områdeplanen er regulert til
sentrumsformål med en arealutnyttelse på %BRA=300 og byggehøyder
tilsvarende 6-8 etasjer.
Eiendomsforhold
Planområdet omfatter 2 eiendommer. Utbyggingsområdet eies av Moerveien 12
AS (Tinholt Eiendom AS og Stegg Eiendom AS). Ås kommune eier og drifter
eiendomsareal i Moerveien, og tverrveien i syd.
Beskrivelse av planforslaget.
Hovedgrep
Planforslagets hovedgrep er to frittstående boligblokker i åpen kvartalsstruktur
med fallende høyder mot vest. Førsteetasjen skal benyttes til publikumsrettet
virksomhet eller fellesarealer for beboerne. Felles uteoppholdsareal legges på
bakkeplan i et indre gårdsrom og på tak, og det anlegges et felles
parkeringsanlegg under bakken.
Forslagsstillers planbeskrivelse redegjør for planforslaget, og er vedlagt i sin
helhet.
Bebyggelse, utnyttelse og høyder
Utbyggingsområdet foreslås regulert til kombinasjonsformål
bolig/forretning/kontor, med fastsatte byggegrenser som legger til rette for to
frittstående boligblokker i åpen kvartalsstruktur med fasade ut mot Moerveien og
Brekkeveien. I Moerveien er fasaden trukket inn fra fortau for å skape en
inngangssone. Byggegrensene sikrer en åpen gjennomgang i det indre
gårdsrommet til bebyggelsen. Mot Moerveien i sørvest legges det opp til en liten
plass med gode solforhold som kan benyttes blant annet til uteservering.
Det legges opp til en høy førsteetasje som skal benyttes til publikumsrettet
virksomhet eller fellesarealer for beboerne i området. Fra 2. etasje og oppover
tillates det boliger.
Grad av utnytting er regulert gjennom maksimum tillatt BRA på 7400 kvm og
maks kotehøyder på plankart tilsvarende 4 og 6 etasjer. Høyest bebyggelse
plasseres langs Brekkeveien med byggehøyder tilsvarende 5 og 6 etasjer, mens
bebyggelsen langs Moerveien settes lavere, tilsvarende 4 og 5 etasjer. Dette skal
sikre en høydenedtrapping mot vest.
Bestemmelsene sikrer at det skal benyttes tre som hovedmateriale, samt at det
etableres en horisontal oppdeling av volumer som skiller næringsdelen og
boligdelen.
Foreslått plassering, utforming og høyde er redegjort for i planbeskrivelsen
kapittel 4.7.
Boligstørrelse og boligantall
Leilighetssammensetningen er sikret som minimums- og maksimumsnorm i
bestemmelse § 4.1.2.3. Forslag til leilighetssammensetning er:
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Det tillattes maks 40 % leiligheter under 40 kvm BRA.
Minst 15 % leiligheter skal være over 70 kvm BRA.
Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 26 kvm BRA.

I skisseprosjektet utgjør dette om lag 90 boliger, hvorav 25 ettroms, 17 toroms,
36 treroms og 12 fireroms. Det er ikke tillatt med ensidig østvendte leiligheter.
Uteoppholdsareal
I tråd med områdeplanen stiller planforslaget krav om at uteoppholdsareal skal
utgjøre minimum 20 % av bebyggelsens bruksareal. Det legges opp til
uteoppholdsareal på bakkeplan, private balkonger og takterrasser.
Det stilles videre krav om at både felles og private arealer som inngår i
beregning av krav til lek, aktivitet og uteopphold skal ha sol ved vår og
høstjevndøgn kl. 15:00 på minst halvparten av arealet.
Parkering, adkomst og trafikk
Parkering løses i felles parkeringsanlegg under bakken innenfor
bestemmelsesområde #1. Adkomst legges langs tverrveien i syd, og
nedkjøringen kreves integrert i bygget. Det legges ikke opp til gateparkering i
prosjektet.
Parkeringsdekning følger fastsatte parkeringsbestemmelser i områdeplanen, som
fastsetter maksbestemmelser for bil og minimumsbestemmelser for sykkel
differensiert etter leilighetsstørrelse.
Det er utarbeidet en trafikkanalyse som har vurdert trafikkonsekvenser ved full
utbygging, se vedlegg 14. Analysen konkluderer med en beskjeden trafikkøkning
som forventes å gi ubetydelige problemer knyttet til trafikksikkerhet. Det legges
også til grunn at kontorarealer vil erstattes med boliger, som vil gi mindre
biltrafikk på hverdager
Sol- og skyggeforhold
Det er produsert sol- og skyggediagrammer som viser foreslått solforhold i
området med foreslått bebyggelse, i planbeskrivelsens kapittel 4.17. Videre
opprettholdes områdeplanens krav om at halvparten av uteoppholdsarealet skal
ha sol ved vår- og høstjevndøgn.
Støy
Planområdet er utsatt for støy fra jernbanen. Foreslått ny bebyggelse langs
Brekkeveien vil være utsatt for støy over grenseverdi for deler av fasaden og
takterrassen. Vedlagte støyutredning (vedlegg 17) anbefaler tiltak på støyutsatte
deler av takterrassen og støyutsatte balkonger. Dette er fastsatt som krav i
reguleringsbestemmelse § 3.4.
Vann, avløp og overvannshåndtering
Flere tiltak er foreslått for å sikre overvannshåndteringen i området, herunder
åpne overvannsløsninger, permeable overflater, tilstrekkelige jorddybder og bruk
av vegetasjon på tak og utearealer.
Tverrforbindelsen i nord skal fungere som flomvei for overvann fra Brekkeveien.
Planforslaget legger derfor opp til å omregulere fortau og kjørebane i nord til
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gatetun. Arealformålet gatetun muliggjør etablering av nødvendig
overvannstiltak langs tverrforbindelsen. Gatetunet skal utformes som en åpen
tilgjengelig passasje. Planbeskrivelsen kap. 4.23 redegjør i detalj for
overvannshåndtering.
Det stilles krav om fremlagt VAO-rammeplan ved søknad om rammetillatelse
som skal redegjøre for foreslåtte løsninger. Dette er utarbeidet som del av
planforslaget, se vedlegg 9. Det stilles et krav om bruk av blågrønn faktor ved
valg av løsninger for overvannshåndtering, med en faktor på 0.7.
Grunnforhold
Planområdet er i sin helhet under marin grense. Det er utarbeidet en vurdering
av områdestabiliteten ihht NVEs veileder som vurderer sikkerheten mot
områdeskred som tilfredsstillende for planlagte tiltak på tomten. Denne
vurdering kan leses i vedlegg 15.
Det er i tillegg utarbeidet et notat (vedlegg 16) som vurderer grunnforholdene på
selve byggetomten. Basert på tidligere grunnundersøkelser i området foreligger
det en det sterk mistanke om forekomst av kvikkleire for hele tomten.
Tilstrekkelig stabilitet skal dokumenteres med supplerende grunnundersøkelser
før det gis rammetillatelse, jmf. reguleringsbestemmelse § 6.5.
Avfallshåndtering.
Avfallshåndtering løses i nedgravde avfallsbrønner langs tverrveien i syd,
innenfor bestemmelsesområde #2 på plankartet. Kommunedirektøren har
igangsatt en utredning av ulike renovasjonsløsninger for Ås sentrum som helhet,
som også skal vurdere ulike løsninger for avfallssug. Utredningen skal
ferdigstilles og behandles politisk i mai. Resultatene fra denne behandlingen kan
føre til endringer i planforslaget før andregangsbehandling.
Rekkefølgebestemmelser
Foreslåtte rekkefølgekrav følger rekkefølgekrav stilt i områdereguleringen, og
omfatter vei- og kryssløsninger utenfor planområdet samt overordnede
overvannshåndteringstiltak og tiltak knyttet til vannledningsnettet.
Kommunedirektøren har i tillegg vurdert det nødvendig med et prosjektspesifikt
rekkefølgekrav om oppgradering av en vannledning.
Oppfølging av kvalitetsprogrammet
Planområdet omfattes av delområde 2 (Nordre Moer) i kvalitetsprogram for Ås
sentralområde. I delområdet er to prinsipper og tiltak vurdert som sentrale:
1. Særpreg og tilpasning, spesielt utsyn/gløtt mot Dysterjordet.
2. Arkitektur og uterom, spesielt ut mot sentrumsgatene som bør ha åpne
fasader i førsteetasje og mulighet for publikumsrettede funksjoner på
gateplan. Uteoppholdsarealer må ha god skjerming mot støy fra
jernbanen.
Planbeskrivelsen kapittel 5 redegjør for hvordan kvalitetsprogrammet skal følges
opp. For videre oppfølging stilles krav om kvalitetsoppfølgingsplan som skal
redegjøre for hvordan tiltakene er fulgt opp ved søknad om rammetillatelse.
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Uttalelser til varsel om oppstart:
Kommunen avholdt oppstartsmøte 23.03.2020. Varsel om oppstart av
planarbeidet ble kunngjort i Østlandets Bland og på kommunens hjemmesider
24.04.2020, og til berørte naboer, organisasjoner og myndigheter.
Det ble mottatt 9 uttalelser til oppstartsvarselet. Forslagsstiller har oppsummert
og kommentert uttalelsene i planbeskrivelsens kap. 7. Under følger en kort
oppsummering.
Viken fylkeskommune ber om at det utarbeides en trafikkanalyse, og opplyser
om at planforslaget ikke kan vedtas før innsigelsen på kryssløsningene på fv. 152
er avklart og områdeplanen endelig vedtatt. Fylkeskommunen anbefaler en
maksbestemmelse til parkeringsplasser, og at planforslaget innarbeider gode
gangtraseer for gående. Planlagt bebyggelse må illustreres godt, spesielt
forholdet til den eldre bebyggelsen vest for planområdet.
Statsforvalteren i Oslo og Viken vurderer at forslaget er i tråd med overordnete
planer, og anbefaler høy arealutnyttelse og ber om at reguleringsbestemmelsene
fastsetter konkrete støytiltak.
BaneNor er positiv til høy arealutnyttelse rundt jernbaneknutepunktet.
Fortidsminneforeningen ønsker at prosjektet nedskaleres, og i stor grad
hensyntar omkringliggende bebyggelse. FolloRen påpeker at nye utbygginger
skal benytte seg av nedgravde avfallsbrønner. Elvia AS påpeker at det kan bli
behov for arealer til ny nettstasjon innenfor planavgrensningen.
Grunneier på Moerveien 10 ved Hathon AS og Hille Melbye Arkitekter er kritiske
til at planavgrensningen ved varsel om oppstart inkluderer deler av eiendommen
til Moerveien 10. De ønsker ikke at planforslaget regulerer noe som kan endre på
forutsetningene i detaljregulering for Moerveien 10, og anmoder om at
planavgrensningen settes på eiendomsgrensa mellom Moerveien 10 og
Moerveien 12. E‐verkshagen boligsameie mener antallet leiligheter må reduseres
betydelig, og at byggehøydene ikke settes høyere enn byggehøydene i Moerveien
14 og 16. De anbefaler videre egen parkeringsplass til hver leilighet, og gode
utearealer for alle aldersgrupper.
Vurdering
Tema som vurderes å være vesentlig i vurderingen av forslaget er gjennomgått
enkeltvis under.
Forholdet til kvalitetsprogrammet
Tema i kvalitetsprogrammet som følger områdeplanen er fulgt opp på en
tilfredsstillende måte, med gjennomgang og vurdering av enkelttema i
planbeskrivelsen. Kvaliteter som er særlige viktige for delområdet er sikret i
planbestemmelsene, herunder høye førsteetasjer og publikumsrettet næring,
nedtrapping av byggehøyder mot Moerveien, og krav om tre som
fasademateriale. Bebyggelsen langs Moerveien er trukket tilbake to meter fra
fortauet, og åpner dermed opp for etablering av en grønn forsone.
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Bebyggelse
Kommunedirektøren er positiv til hovedgrepet om to boligblokker i åpen
kvartalsstruktur med et indre gårdsrom på bakkeplan, som vil komplettere og
styrke eksisterende kvartalsbebyggelse i Ås sentrum.
Planforslaget legger opp til en åpen og allment tilgjengelig tverrforbindelse
gjennom kvartalet, fra tverrveien i syd til gatetunet i nord. Kommunedirektøren
er positiv til forslagets grep om åpenhet og gjennomtrengelighet i kvartalet, men
er usikker på om beboerne vil oppleve denne åpenheten på samme måte. Særlig
i møtet med et fremtidig nytt kontorbygg på Moerveien 10 kan beboerne oppleve
gårdsrommet som lite privat. Kommunedirektøren mener forslaget vil være tjent
med å synliggjøre og tydeliggjøre skillet mellom offentlig og privat rom. Nøysom
utforming av uterommet kan forsterke dette skillet. Aktuelle virkemidler som kan
brukes er beplanting, møblering, eller et gjerde.
Kommunedirektøren er videre skeptisk til antallet og omfanget av takoppbygg på
bygget langs Brekkeveien. Illustrasjonene viser at takoppbyggene gir en uheldig
og dominerende virkning som forsterkes av at takoppbyggene er plassert langs
fasadelivet mot Brekkeveien. Forslagsstiller anfører at optimal planløsning krever
at leiligheter vender mot gårdsrommet og stille side, hvor også solforholdene er
best. Trapperommene må derfor plasseres i støyutsatt fasade mot Brekkeveien,
og må følge fasadelivet helt over taket. I bygget mot Moerveien er
takoppbyggene integrert i den tilbaketrukne 5. etasje, mens i bygget mot
Brekkeveien må takoppbyggene stikke over taket for å sikre adkomst til felles
takterrasse fra hver heis- og trappoppgang. Dette sikrer likeverdig tilgang til
felles takterrasse fra hvert trapperom. Kommunedirektøren mener det vil være
en fordel om det i den videre bearbeidingen av planforslaget jobbes med hvordan
takoppbyggene kan minskes til det absolutt minimum som kreves, og at det
jobbes videre med detaljering, materialbruk, m.m. for å redusere virkningen av
dem.
Samlet sett vurderer kommunedirekten bebyggelsens hovedgrep som kurant, og
et godt utgangspunkt for utvikling av et velfungerende boligområde som blir et
godt supplement til den øvrige sentrumsbebyggelsen i Ås.
Byggehøyder
Planforslaget legger opp til varierte byggehøyder tilsvarende 4-6 etasjer, i tråd
med føringene i områdeplanen. Langs Brekkeveien tillates bebyggelse i 6.
etasjer, og langs Moerveien tillates bebyggelse i 4 etasjer med en tilbaketrukket
5. etasje. Bygget langs Brekkeveien vil også skjerme mot støy fra jernbanen.
Samlet sett vurderer kommunedirektøren nedtrappingen mot vest som godt løst.
Imidlertid er kommunedirektøren kritisk til manglende nedtrapping mot syd på
foreslått bygg langs Brekkeveien. Det er ikke fastsatt i områdeplanen hvor
byggegrensene mellom fire og seks etasjer skal gå, dermed kan det sies at
byggehøydene i planforslaget er i tråd med områdeplanen. Det er til gjengjeld
diskutabelt om intensjonen om nedtrapping og tilpasning til tilgrensende
bebyggelse er godt nok fulgt opp. Kommunedirektøren mener møtet mellom ny
bebyggelse langs Brekkeveien, og eksisterende bebyggelse i Brekkeveien 13 er
for dårlig løst. Høydeforskjellen på 8,5 meter kan oppleves som ruvende og
dårlig tilpasset overgangen mellom byggene. Lengdesnittet under viser
høydeforskjellen i bebyggelsen langs Brekkeveien.
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Figur 1 Lengdesnitt fra Brekkeveien. Hentet fra vedlegg 7 Illustrasjonshefte. Eksisterende
bebyggelse på Brekkeveien 13 på venstre side.

Kommunedirektøren innstiller derfor på å redusere antall etasjer på fløyen langs
tverrveier til maks kotehøyde +113.5 meter tilsvarende fem etasjer. Dette vil
sikre en tydeligere nedtrapping mot syd. Plankartet under til venstre viser
forslagsstillers plankart, og plankartet under til høyre viser kommunedirektøren
innstilling.

Figur 2 Kartet til venstre viser forslagsstillers plankart. Kartet til høyre viser kommunedirektørens
forslag plankart, med nedtrapping mot syd,
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Figur 3 Kommunaldirektørens innstilling innebærer at volumene markert med rødt ikke kan bygges.

Uteoppholdsareal
Forslaget følger opp områdeplanens krav til uteoppholdsareal på en
tilfredsstillende måte. Arealkrevende bruk av gårdsrommet til renovasjon (med
tilhørende snuplass), brannoppstillingsplass, og sykkelparkering er med hell lagt
utenom gårdsrommet, et grep som frigjør verdifullt areal til uteoppholdsareal.
Landskapsplanen i vedlegg 4 viser hvordan uterommene kan utformes.
Videre planlegges det tilrettelagt for et kafélokale med tilhørende uteplass på det
sørvestre hjørne. Dette vil bli en enkel plass i betong for kafemøblement. Det
eksisterende treet, som står i hjørnet innenfor fortauet planlegges bevart. Treet
er ikke sikret på plankartet eller i bestemmelsene.
Leilighetsfordeling
Leilighetsfordelingen i prosjektet er foreslått med at maksimalt 40 % av
leilighetene skal være under 40 kvm, minimum 15 % skal være over 70 kvm
BRA, og ingen skal være under 26 kvm BRA. Forslagsstiller redegjør for
leilighetsfordelingen i planbeskrivelsen kap. 4.5.
Foreslått leilighetsfordeling legger opp til et kurant spenn i størrelser, men legger
også opp til en stor andel små leiligheter. Kommunedirektøren kan være positiv
til at det etableres en andel små leiligheter da det er stor etterspørsel etter slike
leiligheter. Små leiligheter kan også være særlig egnet til å møte kommunens
boligpolitiske mål om flere boliger for førstegangsetablerere, lavinntektsgrupper,
små husholdninger og studenter. Imidlertid kan en stor andel små leiligheter
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også føre til negative virkninger ved at området blir preget av stor utskifting og
et mindre stabilt bomiljø.
Kommunedirektøren mener forslaget legger opp til en uforholdsmessig stor andel
små leiligheter som kan gå på bekostning av et stabilt bomiljø. Eksempelvis
åpner forslagets leilighetsnorm opp for at 40 % av leilighetene bygges 26 kvm
BRA. Minimumsstørrelsen på 26 kvm BRA bør som et minimum økes for å sikre
de minste leilighetene bedre bokvalitet innenfor egne arealer.
Kommunedirektøren innstiller derfor på følgende leilighetsfordeling:
Maksimum 40 % av leilighetene innenfor kvartalet kan være under 45 kvm
BRA.
Minimum 20 % av leilighetene skal være større enn 70 kvm BRA.
Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 36 kvm BRA.
Kommunedirektørens innstilling øker minimumsstørrelsen på leiligheter, og øker
størrelsen på mellomstore leiligheter, samtidig som det tillates en stor andel små
leiligheter. Kommunedirektørens forslag er sammenlignbar med lelighetsnormen
i justert forslag til detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5), et
byggeprosjekt kommunedirektøren mener er sammenlignbart.
Næringsandel
Planforslaget legger opp til å erstatte eksisterende næringsarealer med
hovedsakelig leiligheter. Tilgangen på kontorlokaler i Ås sentrum vil samlet sett
bli redusert, men det legges samtidig til rette for minimum 600 kvm til
publikumsrettet virksomhet eller fellesarealer i bebyggelsens første etasje. Det er
videre krav om at første etasje skal ha en fri høyde på 3,9 meter.
Planforslaget har ikke vurdert alternative plangrep som ikke er basert på næring
i førsteetasje og boliger i øvrige etasjer. Alternative plangrep kan for eksempel
være to etasjer med næring, eller et rent næringsbygg. Kommunedirektøren har
forståelse for forslagsstillers utgangspunkt, gitt nåværende lav etterspørsel etter
næringslokaler som gjør en stor næringsandel, eller eget næringsbygg mer
risikabelt å bygge. Etterspørselen etter næringsarealer kan imidlertid øke i
framtiden, og det kan tenkes at ferdigstillelsen av større prosjekter i Ås,
eksempelvis på NMBU og Follobanen, kan påvirke attraktiviteten i framtiden.
Kommunedirektøren mener det er prinsipielt viktig å sikre tilstrekkelige arealer
for næring- og kontorvirksomhet.
Kommunedirektøren er likevel i tvil om en større næringsandel bør anbefales i
planforslaget. Kommunedirektøren velger derfor å anbefale planforslaget for
offentlig ettersyn slik det er foreslått. Dersom det er ønskelig å tilrettelegge for
en større næringsandel, anbefaler kommunedirektøren at det stilles krav om et
rent næringsbygg innenfor områdeplanens felt BS1 eller BS3.
Samferdselsanlegg og trafikk
Planforslaget avviker fra områdeplanens grep om kjørevei og fortau i nord
mellom Moerveien 10 og Moerveien 12. I stedet for kjørevei og fortau foreslås
det tilrettelagt for et allment tilgjengelig gatetun (o_SGT) med 8 meters samlet
bredde. Gatetun vil muliggjøre en mer bymessig utforming av gaterommet med
mulighet for etablering av benker, sykkelparkering, beplanting, overvannstiltak,
m.m. Dette avviket bør ikke ha vesentlige konsekvenser for trafikkavviklingen i
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området, men det er ikke spesifikt utredet. Samlet sett mener
kommunedirektøren at gatetun er en klar forbedring, og anbefaler dette avviket
fra områdeplanen.
Gatetunet i planforslaget omfatter imidlertid kun arealer som forslagsstiller
disponerer, og bredden på gatetunet er derfor kun satt til 4 meter på plankartet.
Gjenværende gatetun må reguleres i en separat planprosess som omfatter
eiendom i Moerveien 10. Kommunedirektøren har mottatt et planforslag for
endring av detaljregulering for Moerveien 10 som blant annet legger opp til 4
meters gatetun i sammenheng med dette planforslaget. Eksisterende
nedkjøringsrampe i Moerveien 10 kreves også fjernet. Planforslaget har ikke
redegjort for hvordan gatetunet planlegges opparbeidet i sammenheng med
Moerveien 10. Kommunedirektøren forventer at dette redegjøres for før
andregangsbehandling av planforslaget. Samlet sett vurderer
kommunedirektøren dette forholdet som tilstrekkelig sikret.
Langs kjørebanen i syd legger forslaget opp til et 2 meter bredt fortau (o_SF3 på
plankartet). Dette er i tråd med områdeplanen. Kommunedirektøren vurderer
imidlertid at fortausbredden er for smalt for å fungere som et attraktivt
fotgjengerområde som også sikrer god fremkommelighet. Av hensyn til
fotgjengere alene bør fortausbredden vurderes økt. Kommunedirektøren er også
gjort oppmerksom på at 2 meters bredde er for smalt for maskinell drift og
vedlikehold av fortauet. Kommunen har ikke tilstrekkelig små maskiner som
trygt kan kjøre på 2 meters fortau. Minimumskravet for maskinell rydding av
fortau er 2,5 meter, men anbefalt bredde er 3 meter. Kommunedirektøren mener
det derfor er nødvendig å øke bredden på fortauet, og legger til grunn anbefalt
bredde på 3 meter. Dette vil sikre optimale forhold for drift og vedlikehold, men
også best utgangspunkt for å kunne opparbeide et attraktivt fortau. Denne
utvidelsen vil imidlertid redusere byggeområdet, og dermed tillatt
utnyttelsesgrad. Forslagsstiller anfører at områdeplanens fortausbredde bør
legges til grunn, og anbefaler heller å utvide fortauet mot veien, og innsnevre
fortauet på den andre siden. Dette fraråder kommunedirektøren, da eksisterende
fortau er 2,5 meter bredt, og bør ikke reduseres ytterligere.
Hva gjelder trafikk, så ligger planområdet svært godt til rette for at daglige reiser
kan gjennomføres uten bruk av bil. Kommunedirektøren mener derfor
belastningen på veinettet vil være minimal, slik trafikkanalysen også konkluderer
med. Planforslaget følger opp områdeplanens bestemmelser om lav
parkeringsdekning for bil og høy parkeringsdekning for sykkel.
Rekkefølgebestemmelsene sikrer også at det opparbeides nødvendig
infrastruktur for syklende og gående, i tråd med områdeplanens bestemmelser.
Renovasjon
Renovasjon er foreslått løst som nedgravde avfallsbrønner plassert innenfor
bestemmelsesområde #2. Kommunedirektøren mener beliggenheten er mindre
optimal fordi den er plassert i adkomsten til et allment tilgjengelig
uteoppholdsareal, og fordi den er lokalisert i nærheten av et sted som er tiltenkt
servering.
Kommunedirektøren finner det til gjengjeld krevende å foreslå bedre
plasseringsalterniver. Plassering i selve bakgården bør unngås av hensyn til
beboerne som skal bruke gårdsrommet som felles uteoppholdsareal. Renovasjon
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i bakgården er også særdeles arealkrevende gitt krav om snuplass for
renovasjonskjøretøy. Plassering langs gatetunet i nord gir også en rekke uheldige
virkninger ved at gatetunet må utformes for gjennomkjøring med
renovasjonskjøretøy. Dette kan vanskeliggjøre etablering av overvannstiltak og
andre bymessige tiltak.
Det gjenstår få andre egnede plasseringer, og kommunedirektøren vurderer
derfor at foreslått plassering gir færrest negative virkninger.
Fossilfri byggeplass
I henhold til kommunestyrets vedtak i behandlingen av handlingsprogram 20212024, skal det stilles krav om fossilfri anleggsplass i nye reguleringsplaner fra og
med januar 2021. Et mindretall i kommunestyret sendte inn krav om
lovlighetskontroll av vedtaket. Kommunestyret opprettholdt vedtaket som nå er
oversendt statsforvalteren for vurdering. Inntil dette er endelig avklart er krav
om fossilfri byggeplass lagt inn som en bestemmelse.
VAO
Forslaget legger opp til åpen overvannshåndtering innenfor området, med lokal
fordrøyning med åpne vannveier og regnbed. Det stilles krav om blågrønn faktor
på 0,7 i tråd med kommunens norm for overvannshåndtering.
Kommunedirektøren vurderer at foreslåtte tiltak for vann, avløp og
overvannshåndtering samlet sett er tilfredsstillende.
Klimagassregnskap
Det er utarbeidet et klimagassregnskap som skal synliggjøre forventede
klimagassutslipp for prosjektet. Resultatene i vedlegg 11 viser klimagassutslipp
på 5356 tonn CO2-ekvivalenter over livsløpet for det prosjekterte bygget, dette
inkluderer utslipp fra byggeplass, materialer og energi. Dette er 27% lavere enn
referansebygget, i all hovedsak grunnet energiforsyningen som er lagt til grunn i
referansebygget og fjernvarme i planforslaget. Dersom man ser bort fra
energiforbruk har det prosjekterte bygget 3% lavere klimagassutslipp enn
referansebygget.
Ettersom det er krevende å fastsette nøyaktig klimagassregnskap forutfor
ytterligere detaljprosjektering av ny bebyggelse i området, vurderer
kommunedirektøren foreslåtte tiltak, med krav om klimagassregnskap ved
byggesøknad og målsetting om å oppnå nullutslippsbygg som tilstrekkelig.
Alternativer:
Kommunedirektøren har formulert to alternative innstillinger som kan benyttes
dersom HTP ønsker en høyere næringsandel i prosjektet, eller om 2,5 meters
bredde på fortau o_SF3 vurderes som tilstrekkelig.
1. Det skal legges til rette for en høyere næringsandel bestående av […]
2. Bredden på fortau o_SF3 økes til 2,5 meter.
Konklusjon med begrunnelse:
Planforslaget vurderes i all hovedsak å være i tråd med områdereguleringen for
Ås sentralområde. Kommunedirektøren vurderer forslagets hovedgrep om åpen
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kvartalsstruktur som vellykket og vil videreføre og styrke kvartalsbebyggelsen i
Ås sentrum. Krav om publikumsrettet virksomhet i bebyggelsens første etasje vil
bidra positivt til aktivitet i sentrum.
Kommunedirektøren anbefaler at forslaget legges ut på offentlig ettersyn med
foreslåtte endringer.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HTP-36/21
R-334 Detaljregulering for Moerjordet (BKB2) førstegangsbehandling
Saksbehandler:
Mari Olimstad
Saksgang
1 Hovedutvalg for næring og miljø
2 Hovedutvalg for teknikk og plan

Saksnr.:

20/01149-23
Møtedato

36/21

22.06.2021

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

Det skal fremvises flere alternativer for hvordan solforholdene på bakkenivå
kan forbedres 21. mars kl. 15. Alternativene kan innebære at byggehøyder,
tetthet og utnyttelse reduseres. Hovedstrukturen med bymessig
kvartalsbebyggelse på 4-5 etasjer bør legges til grunn.

Ås, 11.06.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang 22.06.2021
Offentlig ettersyn
Hovedutvalg for teknikk og plan, andre gang
Kommunestyret
Vedlegg:
1. Plankart, datert 10.06.2021
2. Planbestemmelser, datert 08.06.2021
3. Planbeskrivelse, datert 06.06.2021
4. Illustrasjonsvedlegg, del 1
5. Illustrasjonsvedlegg, del 2
6. Matjordplan
7. Trafikk og mobilitet
8. Støyutredning
9. Risiko- og sårbarhetsanalyse
10. Naturmangfold
11. Miljøprogram
12. Oppsummering av merknader til oppstart
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Oppstartsvarsel

Hovedutvalg for teknikk og plan 22.06.2021

Side 21 av 43

Ås kommune
Merknader til varsel om oppstart
Håndteringsplan for overvann
Geoteknisk datarapport og vurdering av områdestabilitet
Saksbehandler sender vedtaket til:
Egen liste
Saksutredning:
Sammendrag:
Planforslaget følger opp områderegulering for Ås sentralområde, og omfatter hele
delområde BKB2 i områdereguleringen, samt tilgrensende gangveier og
grøntareal. Forslaget legger til rette for ny bolig- og næringsbebyggelse, med
tilhørende utearealer, torg og områdelekeplass.
Forslagsstiller er Ås utviklingsselskap. Fagkyndig plankonsulent er A-lab AS.
Planområdet er på ca. 29,2 daa og består av eiendommen gnr./bnr. 54/3, som
eies av forslagsstiller. Hele planområdet består i dag av dyrka mark.
Det er ikke satt av møte i Hovedutvalg for næring og miljø i juni. Planforslaget
behandles derfor kun i Hovedutvalg for teknikk og plan. Dersom HTP sender
planforslaget tilbake for videre bearbeiding, vil planen bli fremmet til ny
førstegangsbehandling i både HNM og HTP.
Beskrivelse av planforslaget:
Om planområdet
Felt BKB2 i områderegulering for Ås sentralområde er regulert til kombinert
bebyggelse bolig, forretning, kontor, med en utnyttelsesgrad på maks 200 %
BRA, og høyder mellom 4-6 etg.
Hele Moerjordet omfatter ca. 42 mål matjord, hvorav ca. 22 mål omdisponeres
for felt BKB2. Det er utarbeidet en matjordplan for reguleringsplanen. I
matjordplanen er det vurdert at jorda har stor verdi og bør brukes som matjord
også i fremtiden. Prioritering for ombruk av matjord er 1. etablere nye jorder, 2.
nydyrking og 3. heve fremtidig avlingspotensial på eksisterende landbruksareal.
Planområdet er beskrevet i detalj på side 13-25 i planbeskrivelsen.
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Figur 4. Utsnitt fra områdeplan for Ås sentralområde til venstre, med varslet planavgrensning.
Flyfoto til høyre.

Hovedgrep i planforslaget
Planforslaget deler opp byggeområdet i fem byggefelt. Det tillates kombinert
bebyggelse med boliger, forretning og kontor langs Brekkeveien i vest, mens
feltene i øst forbeholdes ren boligbebyggelse. Det stilles krav om en andel
publikumsrettet næring langs Brekkeveien.
Mellom kvartalene etableres det gatetun, torg og områdelekeplass, som til
sammen danner en nord-sør-akse og to øst-vest-akser gjennom planområdet.
Områdelekeplassen skal være på minimum 2000 m², med minimum 20 meters
bredde, og skal opparbeides i feltet som er avsatt til friområde2. Innenfor
gatetun1 skal det opparbeides et torg på minimum 500 m2.
Oppfølging av kvalitetsprogrammet
Planforslagets oppfølging av temaene i kvalitetsprogram for Ås sentralområde er
redegjort for i planbeskrivelsen, fra side 41.
Utnyttelse og høyder
Totalt tillatt BRA innenfor planområdet er 42 850 m². Dette er i tråd med
områdereguleringens maksimale utnyttelse for området på 200 % BRA.
Planforslaget legger opp til bygg på 4-5 etasjer, tre bygg på 6 etasjer og fem
bygg på 8 etasjer. De høyeste byggene avviker fra høydene satt i områdeplanen.
Områdeplanens bestemmelser åpner opp for at 15 % av byggene kan vurderes å
være over de regulerte makshøydene.
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Fordelingen av byggehøyder i planområdet er regulert med detaljerte
byggegrenser i plankartet, som også fastsetter maks høyde på terrenget i
gårdsrommet. Dette sikrer at planområdet vil bli bygget ut med strukturen og
høydene som er illustrert på side 29 i planbeskrivelsen.
Antall boliger, leilighetsfordeling og næringsarealer
Det tilrettelegges for ca. 420 boliger innenfor planområdet. Fordeling av
leilighetsstørrelser per felt er regulert i bestemmelsene, og oppsummert på s. 27
i planbeskrivelsen. Minste boligstørrelse for alle feltene er regulert til 35 m2. I
tillegg åpnes det for etablering av studentboliger og leilighetshotell med mindre
enheter i felt 1.
Plassering av nærings- og fellesarealer er vist på s. 7 i illustrasjonsvedlegget.
Planforslaget legger opp til service og utadrettet virksomhet rundt torget i nord,
og på utvalgte hjørner langs Brekkeveien. I felt 1 åpnes det for etablering av et
rent næringsbygg. Størrelsen på næringsarealene i hvert felt er regulert i
bestemmelsene. Felleslokaler og møtesteder for nabolaget foreslås plassert langs
gatetunene internt i området.
Utearealer og solforhold
Det er satt av arealer til en områdelekeplass og torg i tråd med kravene i
områdeplanen. Resten av utearealet i planforslaget er fordelt på gatetun,
takterrasser og gårdsrom, med krav om nærlekeplasser i alle gårdsrommene.
Størrelsen på samlet uteareal skal minimum utgjøre 20 % av BRA for
bebyggelsen.
Solforholdene er vist med diagrammer i illustrasjonsvedlegget s. 9-11 og s. 29.
Områdeplanen stiller krav om at minst halvparten av felles uteoppholdsareal skal
være solbelyst 21. mars kl. 15. Lekeplasser som oppfyller solkravet kan inngå i
beregningen, i tillegg til private balkonger som er minimum 10 m2 store.
Tiltakshaver foreslår å revidere kravet i detaljplanen, slik at det stilles krav om at
halvparten av uteoppholdsarealet skal være solbelyst 1. mai kl.16.
Nærlekeplasser kan regnes som uteoppholdsareal, selv om de ikke er solbelyst.
Tiltakshaver begrunner endringen med at områdeplanens bestemmelser vil være
vanskelig å oppnå innenfor planområdet, på grunn av tomtens orientering,
helning og utnyttelse:
- Tomten har støykilder på tre sider (øst, syd og vest). Støyutsatt areal kan
ikke regnes som uteoppholdsareal. I planforslaget foreslås det å bygge
relativt tett mot støykildene for å kunne etablere skjermede gårdsrom,
lekeplasser og gatetun. En slik bebyggelsesstruktur vil gi en del skygge på
utearealene når solen står lavt.
- Tomten heller 7 meter fra vest til øst. Dette gjør at solen treffer mindre av
terrenget. I dagens ubebygde situasjon skyggelegges bakken helt av
terrenget fra kl. 17.00 ved jevndøgn.
- Tomten er i områdeplanen avsatt til kombinert formål med en utnyttelse på
200%. Dette taler for en høyde og tetthet som gjør det vanskelig å få sol inn
fra en lav vinkel.
Dersom områdeplanens krav om 50 % solbelyst uteareal ved jevndøgn skal
videreføres i detaljplanen, foreslår tiltakshaver at kravet kan løses ved å legge
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en større andel av utearealet til private balkonger. I det fremlagte planforslaget
foreslås det at private balkonger ikke kan medregnes som uteoppholdsareal.
Grønnstruktur
Det skal etableres grønne utearealer på bakkeplan og tak innenfor planområdet.
Bestemmelsene stiller krav om beplantning, jorddybde og dyrkemuligheter.
Områdeplanen avsetter areal til grønnstruktur langs jernbanen, øst i
planområdet. Grønnstrukturen ligger i sin helhet innenfor jernbanens
byggegrenser, og er videreført som offentlig friområde i detaljplanen. Det tillates
dyrking i form av nyttehager, frukttrær og bærbusker i friområdet.
Adkomst og parkering
Det skal etableres bilparkering i kjeller under planområdet, med adkomst fra
Brekkeveien i nord, og Askeveien i syd. Adkomsten i nord vil betjene de første
byggefeltene, mens adkomsten i syd kan etableres på et senere tidspunkt, når
de sydligste byggefeltene oppføres.
Parkeringsbestemmelsene for bil følger maksbestemmelsen i områdeplanen.
Maksbestemmelsen vil innebære rundt 358 parkeringsplasser for bolig- og
næringsbebyggelsen samlet. Muligheten for å redusere antall parkeringsplasser
er vurdert i vedlagte trafikk- og mobilitetsanalyse, kapittel 3.6. Forslagsstiller
anslår at de vil etablere rundt 191 plasser, og har lagt inn dette som et
minimumskrav. De ønsker videre å satse på en fleksibel ordning der plassene
ikke eies av den enkelte boligkjøper. Dette gjør det mulig å få til
sambruksløsninger mellom boligparkering og næringsparkering.
Sykkelparkering skal opparbeides i henhold til kravene i
områdereguleringsplanen. Det er i tillegg lagt inn en bestemmelse om at 5 % av
sykkelparkeringsplassene skal tilrettelegges for lastesykler.
Trafikk og mobilitet
Trafikk- og mobilitetsanalysen anslår at prosjektet vil kunne generere ca. 1100
bilturer i døgnet. Dette inkluderer varelevering, renovasjon og besøk. Dagens
trafikkmengder i Brekkeveien og Askeveien ved planområdet er små. Analysen
konkluderer med at utviklingen av planområdet trolig ikke vil føre til
avviklingsproblemer rundt adkomstene eller rundkjøringen mellom Brekkeveien
og Askeveien.
Analysen beskriver flere tiltak for å bidra til økt sykling og gange, som også er
sikret i planforslaget, inkludert bilfrie gatetun, krav om belysningsplan og krav til
antall, plassering og utforming av sykkelparkeringsplasser. Planforslaget har
rekkefølgekrav om opparbeiding av sykkelvei med fortau langs Brekkeveien, i
henhold til områdeplanen.
Støy
Planområdet er utsatt for støy fra vei og jernbane. Støyutredningen viser at
bebyggelsen langs støykildene vil få fasader i gul støysone. Det vil være mulig å
oppnå stille side for alle boenheter. Det stilles krav om at minimum 50 % av
antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot stille
side. Herunder skal minimum ett soverom ligge mot stille side.
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Områdestabilitet
Løvlien Georåd har vurdert stabiliteten i området. Planområdet ligger delvis i
allerede kartlagte utløpsområder for skred. Basert på de utførte undersøkelsene,
mener Løvlien Georåd at områdestabiliteten er tilfredsstillende uten ytterligere
vurderinger eller tiltak. Lokalstabiliteten i forbindelse med utgravning på tomten
må ivaretas ved geoteknisk detaljprosjektering. God lokalstabilitet skal
dokumenteres før rammetillatelse.
Konsekvenser for nabobebyggelsen
Utbygging i tråd med planforslaget gir noe skyggevirkning på eiendommer vest
for Brekkeveien tidlig på dagen, og mot nord midt på dagen.
Eiendommene nord for planområdet er sikret adkomst via gatetun 4.
Utbyggingsrekkefølge
Forslagsstiller har skissert en trinnvis utbygging, som starter med felt 1 i nord.
Utbyggingsrekkefølgen er vist i illustrasjonsvedlegget på side 33.
Områdelekeplassen foreslås oppført samtidig med felt 2 og 4.
Materialbruk og karakter
Det er ikke satt krav om en bestemt arkitektonisk utforming i planforslaget, men
bestemmelsene sikrer at materialbruk, fasadeutforming eller fargepalett skal
illustreres og begrunnes ved å henvise til Ås sin eksisterende estetikk,
materialbruk og fargepalett. Det skal også være variasjon i takform innenfor
hvert kvartal.
Varsel om oppstart:
Oppstart av planarbeidet ble varslet gjennom brev til berørte parter 05.06.2020
og annonse i Østlandets Blad 09.06.2020. Det ble mottatt 11 høringsinnspill.
Uttalelsene er redegjort for i vedlegg 12, med forslagsstillers kommentarer.
Kommunedirektørens vurdering:
Hovedgrep
Kommunedirektøren mener hovedgrepet i planforslaget er godt. Ved å etablere
fem nye kvartaler, med kombinert bebyggelse i nord og langs Brekkeveien, vil
planområdet bli en tydelig bymessig utvidelse av sentrum.
Det legges opp til et nytt torg og en ny områdelekeplass, som plasseres med god
synlighet og tilgjengelighet fra det omkringliggende gatenettet. Torget og
lekeplassen legges i tverraksene i planforslaget, som også vil fungere som
siktlinjer fra Moerveien til Dysterjordet. Når feltene B12-B14 i områdeplanen
bygges ut, skal det etableres to nye gatetun mellom Moerveien og Brekkeveien,
som samsvarer med tverraksene. Kommunedirektøren mener dette er et godt
grep.
Kommunedirektøren mener videre at det er en god løsning å plassere torget nord
i planområdet, hvor det også legges opp til en større næringsandel og flere små
leiligheter. Rundt områdelekeplassen i syd planlegges det større leiligheter, som
legger godt til rette for at familier kan etablere seg i området.
Den foreslåtte fordelingen mellom private og offentlige utearealer vurderes som
god. Kommunedirektøren mener det er positivt at kvartalene har
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sammenhengende fasader langs Brekkeveien, slik at det skapes et tydelig skille
mellom det offentlige gaterommet og de private indre gårdsrommene. Internt i
planområdet kan kvartalene ha flere åpninger mot midtaksen, som vil få en mer
privat karakter med fellesfunksjoner for beboerne.
Høyder og utnyttelse
Kommunedirektøren mener det er mange gode grep i planforslaget som er lagt
frem. Det vurderes som positivt at byggehøydene reguleres til 4 og 5 etasjer
langs Brekkeveien, som kan gi en fin menneskelig skala mot fortauet og
sykkelveien. Kommunedirektøren er også åpen for at det kan etableres noen
høyere bygg internt i planområdet og mot jernbanen. Høyhusene vurderes å
være godt plassert, slik at de ikke medfører vesentlige skyggevirkninger på de
viktigste fellesarealene. Det vurderes også som positivt at fasaden langs
jernbanen er brutt opp med varierte byggehøyder, slik at planområdet ikke
oppfattes som en høy mur fra øst.
Dersom planområdet skal bygges ut med den maksimale utnyttelsesgraden som
er regulert i områdeplanen, mener kommunedirektøren at planforslaget er et
godt svar på dette. Ved å etablere noen få høyhus på strategiske punkter, får
planområdet større variasjon, høy utnyttelse og lavere høyder jevnt over.
Planforslaget er dermed et godt eksempel på hvordan unntaksbestemmelsen for
høyder i områdeplanen kan benyttes. Kommunedirektøren mener likevel at
antallet bygg på 6 og 8 etasjer kan bli for dominerende, og bør reduseres noe.
Kommunedirektøren er også bekymret for at den høye utnyttelsesgraden fører til
for høy tetthet i noen av gårdsrommene og langs gatetunet internt i
planområdet. Bredden på gårdsrommene er illustrert på side 13 i
illustrasjonsvedlegget, og varierer fra 16 til 50 meter i retning øst-vest. Til
sammenligning er bredden på gårdsrommene i Hotellkvartalet og
Nylundskvartalet i sentrum rundt 22 meter fra øst til vest, mens borggården
mellom rådhuset og kulturhuset er om lag 47 meter fra nord til syd.
Særlig i felt 4 i planområdet vurderes gårdsrommet som trangt.
Kommunedirektøren mener det bør vurderes grep for å åpne opp dette kvartalet,
dersom solforholdene skal vurderes på nytt. Kvartalene i nord og syd vurderes
stort sett å ha gode dimensjoner i gårdsrommene, som gir plass til lekeplasser
og utearealer, i tillegg til å sikre tilstrekkelig avstand mellom byggene for å
redusere innsyn.
Utearealer og solforhold
Områdeplanen stiller krav om at 50 % av utearealet skal være solbelyst ved
jevndøgn. Kommunedirektøren er skeptisk til å endre på dette kravet i
detaljplanen, før det er vist flere alternativer for hvordan kravet kan løses.
Kommunedirektøren innstiller derfor på at planforslaget sendes tilbake, slik at
solforholdene på bakkeplan kan utredes bedre. Det bør vurderes å redusere
byggehøyder, tetthet og utnyttelse for å oppnå bedre solforhold.
Det er ikke mulig å si hvor store endringer i byggehøyder og bygningsstruktur
som må til for å nå solkravet i områdeplanen. Kommunedirektøren vil ikke legge
føringer for hvilke enkeltbygg som skal fjernes eller reduseres i høyden, ettersom
dette må ses helhetlig på. Det er ingen automatikk i at de høyeste byggene har
de største virkningene på solforholdene. Kommunedirektøren mener samtidig at
det er mange kvaliteter ved kvartalsstrukturen i planforslaget, blant annet et
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tydelig skille mellom offentlige og private arealer. Kommunedirektøren foreslår
derfor at kvartalsstrukturen beholdes, med 4-5 etasjer som hovedregel, men at
det ses på tilpasninger som gir mer sol inn på utearealene. Det bør åpnes for at
utnyttelsesgraden kan bli lavere enn det som er maks utnyttelse for feltet i
områdeplanen.
I områdeplanen åpnes det for at både takterrasser og store balkonger kan
medregnes i kravet om uteoppholdsareal, i tillegg til areal på bakken. I teorien
kan utbygger dermed oppnå kravet om solbelyst uteareal i mars, hvis de regner
med private balkonger. Kommunedirektøren mener at dette alternativet ikke vil
være det beste for planområdet, fordi man da binder seg opp til en svært stor
andel store balkonger. Dette kan begrense hvilke arkitektoniske løsninger som er
mulig å oppføre, i tillegg til at utearealene i større grad privatiseres.
Kommunedirektøren mener derfor at det er solforholdene på bakken som bør
utredes bedre.
Etter at flere alternativer er utredet, kan det spesifiseres i bestemmelsene hvor
stor andel av utearealene som skal være på bakken, på takterrasser og på
private balkonger. Kommunen må også vurdere hvilke krav som skal stilles til sol
på nærlekeplassene. Det kan fortsatt bli behov for noen tilpasninger av
solkravet, bl.a. fordi helningen i terrenget gjør solforholdene spesielt
utfordrende. Behovet for gode solforhold må også veies opp mot andre
kvaliteter, bl.a. behovet for å skjerme utearealene fra veitrafikkstøy.
Næringsandel
Kommunedirektøren mener den foreslåtte plasseringen av næringsarealene er
god, og vil kunne bidra til aktivisering av torget og utvalgte hjørner langs
Brekkeveien. Kommunedirektøren er også positiv til at planforslaget åpner for
etablering av et rent næringsbygg i felt 1, i tillegg til en blokk for studentboliger
eller utleieleiligheter. Dette gjør at felt 1 vil kunne preges av et større mangfold
av boligtyper og næringstilbud, som passer godt til den sentrale beliggenheten.
På kort sikt mener kommunedirektøren det er viktig at publikumsrettet næring
etableres ved torget i nord, og på ett eller to hjørner mot områdelekeplassen og
tverrforbindelser. Dette er sikret i bestemmelsene. Dersom det på lang sikt blir
et større grunnlag for handel i denne delen av sentrum, er det regulert høye
førsteetasjer mot Brekkeveien, slik at disse kan konverteres til næringsarealer.
Kommunedirektøren er positiv til at det interne gatetunet får en mer privat
karakter enn tverrpassasjene og Brekkeveien, og at det ikke legges opp til
publikumsrettet næring i denne aksen.
Leilighetsfordeling
Kommunedirektøren mener den foreslåtte leilighetsfordelingen er god. Det
vurderes som positivt at det legges til rette for en betydelig andel store
leiligheter i planområdet, som kan supplere tilbudet av små leiligheter som
planlegges nærmere sentrum. Kommunedirektøren vil samtidig påpeke at det er
særlig viktig å sikre gode og romslige utearealer i planforslaget, dersom det skal
etableres familieboliger.
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Trafikk og parkering
Det vurderes som positivt at atkomstene til parkeringskjeller er lagt helt nord og
syd i planområdet, slik at de sentrale delene av planområdet kan bygges ut med
bilfrie gatetun og utearealer.
Kommunedirektøren vurderer at planområdet ligger godt til rette for å kunne ha
en restriktiv parkeringsdekning, og støtter derfor den foreslåtte reduksjonen av
bilparkeringsplasser. Vedlagte trafikk- og mobilitetsanalyse inneholder mange
gode forslag til hvordan mobilitetsbehovet kan dekkes på en bærekraftig måte,
blant annet ved å tilrettelegge for bildelingsordninger, parkering for lastesykler,
bilfrie internveier og gode forbindelser til hovedtraséer for gående og syklende.
Brekkeveien skal i henhold til områdeplanen opparbeides med ny infrastruktur
for syklende og gående langs veiens østside, noe som vil gi god tilrettelegging
inn til sentrum og togstasjonen.
En lav parkeringsdekning vil dermed kunne bidra til å redusere biltrafikken fra
planområdet. Kommunedirektøren mener likevel det bør settes et minimumstall
for bilparkering, i tillegg til maksimumsbestemmelsen, slik at det sikres plasser
for de som har behov, og man unngår parkering i omkringliggende gater. Et
forslag om minimum 191 plasser er lagt inn i bestemmelsene. Dette betyr at litt
under halvparten av boligene vil kunne ha parkeringsplass til enhver tid.
Kommunedirektøren mener dette er svært restriktivt, men kan fungere dersom
man lykkes med å tilby delebilordninger.
Planforslaget har også en maksbestemmelse for bilparkering, i tråd med
områdereguleringsplanen, som åpner for at det kan etableres flere plasser enn
minimumstallet ved behov. Kommunedirektøren gjør samtidig oppmerksom på at
den regulerte parkeringskjelleren ikke nødvendigvis er dimensjonert for en
høyere andel plasser enn minimumstallet.
Kravene til sykkelparkering følger minimumsbestemmelsene i områdeplanen. I
tillegg er det lagt inn et krav om at minimum 5 % av plassene skal tilrettelegges
for lastesykler. Dette vurderes som et godt bidrag til at det blir attraktivt å velge
sykkel på daglige reiser.
Grønnstruktur
Kommunedirektøren er positiv til at det åpnes for dyrking av nyttehager,
frukttrær og bærbusker innenfor friområdet langs jernbanen, i tillegg til
vegetasjon som bidrar til overvannshåndtering. Dette kan gjøre at friområdet blir
en ekstra kvalitet for beboerne i området, i tillegg til de ordinære
uteoppholdsarealene som skal opparbeides. Ved utarbeidelse av skjøtselsplanen
vil det kunne åpnes for involvering av naboer og nærmiljø når driftsansvar og
eventuelle tiltak skal fastsettes.
Oppfølging av kvalitetsprogrammet
Planforslaget vurderes å følge opp kvalitetsprogrammet på en god måte.
Kvaliteter som er særlig viktige for delområdet er sikret i planbestemmelsene,
bl.a. høye førsteetasjer og publikumsrettet næring mot Brekkeveien.
Planbestemmelsene stiller detaljerte krav om opparbeiding av trær og spiselig
beplantning, grønne kantsoner i utearealene og grønne tak med
dyrkingsmuligheter.
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Kommunedirektøren mener også at det er vist mange gode intensjoner i
planbeskrivelsen og illustrasjonsvedlegget, blant annet tilrettelegging for
fleksible næringslokaler for startup-bedrifter og kontorfellesskap. Dette kan ikke
reguleres i bestemmelsene, men vil være et godt tilskudd til eksisterende
næringslokaler i Ås, dersom intensjonen følges opp.
Kommunedirektøren er positiv til at det åpnes for utleieleiligheter og
studentboliger innenfor planområdet, som kan bidra til et større mangfold av
boligtyper.
Materialbruk og karakter
Kommunedirektøren mener det er gjort en god jobb med å utrede ulike
alternativer for materialitet og fasadeuttrykk, både for enkeltbygg og
planområdet som helhet. Fasadestudiene på side 30-33 i planbeskrivelsen, tar
utgangspunkt i materialbruk som finnes i Ås sentrum i dag, og viser hvordan
ulike materialer kan kombineres i enkeltbygg, kvartaler eller planområdet som
helhet. Kommunedirektøren mener dette legger gode føringer for hvordan
planbestemmelsen om arkitektonisk utforming skal tolkes i byggefasen. Det er
mulig å legge mer detaljerte føringer om hvilke fasadeuttrykk som skal velges,
dersom dette er politisk ønskelig.
Matjordplan
Kommunedirektøren mener at vedlagte matjordplan er grundig og god. Hensynet
til matjord vurderes å være godt ivaretatt i planbestemmelsene, gjennom krav
om at matjorda skal brukes til erstatning for eller forbedring av matjord på
nærliggende jorder eller andre steder i kommunen.
Områdelekeplass
Kommunedirektøren har igangsatt et arbeid for å konkretisere innholdet i
områdelekeplassene i Ås sentralområde. Dette kan føre til endringer i
bestemmelsene for områdelekeplassen senere i planprosessen. På nåværende
tidspunkt, mener kommunedirektøren at det viktigste er å sikre tilstrekkelig areal
til lekeplassen, og at lekeplassen sikres allmenn tilgjengelighet gjennom
arealformålet friområde.
Alternativ innstilling:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-334 for
Moerjordet (BKB2), som vist på kart datert 10.06.2021, bestemmelser datert
08.06.2021 og planbeskrivelse datert 06.06.2021.
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til
uttalelse etter at endringene er innarbeidet.
Konklusjon:
Kommunedirektøren mener planforslaget bør sendes tilbake til tiltakshaver for
videre bearbeiding og utredning av solforholdene på bakkenivå.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HTP-37/21
Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås sentrum
Saksbehandler:
Saksgang
1 Hovedutvalg for
2 Hovedutvalg for
3 Formannskapet
4 Formannskapet
5 Hovedutvalg for

Magnus Ohren

Saksnr.:

næring og miljø
teknikk og plan

18/21
28/21
40/21

teknikk og plan

37/21

21/01518-2
Møtedato
25.05.2021
26.05.2021
02.06.2021
03.06.2021
22.06.2021

Tidligere behandlinger:
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021:
Utvalgets leder foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker.
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021:
Saken utsettes av tidsmessige årsaker.
------Formannskapets behandling 02.06.2021:
Ordfører foreslo at saken utsettes i påvente av innstilling fra HTP.
Votering: Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 02.06.2021:
Saken utsettes i påvente av innstilling fra hovedutvalg for teknikk og plan.
------Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 25.05.2021:
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 8-1 (V)
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 25.05.2021:
1. Bruk av nedgravde avfallsbrønner legges til grunn som renovasjonsløsning
for nye utbyggingsområder i Ås sentralområde.
2. Kartleggingen følges opp med utarbeidelse av temakart med oversikt over
aktuelle plasseringer av nedgravde avfallsbrønner knyttet til alle aktuelle
utbyggingsområder.
3. Hensiktsmessig kjøremønster for renovasjonskjøretøy i Ås sentrum skal
avklares.
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Saksfremlegg
Kommunedirektørens innstilling:
1. Bruk av nedgravde avfallsbrønner legges til grunn som renovasjonsløsning
for nye utbyggingsområder i Ås sentralområde.
2. Kartleggingen følges opp med utarbeidelse av temakart med oversikt over
aktuelle plasseringer av nedgravde avfallsbrønner knyttet til alle aktuelle
utbyggingsområder.
3. Hensiktsmessig kjøremønster for renovasjonskjøretøy i Ås sentrum skal
avklares.
Ås, 07.05.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for næring og miljø
Hovedutvalg for teknikk og plan
Formannskapet
Vedlegg:
1. Renovasjonsteknisk plan for Ås sentralområde 26.03.2021_01
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Ingen
Saksbehandler sender vedtaket til:
Intern oppfølging
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Saksutredning:
Fakta i saken:
Kommunedirektøren har gjennomført kartlegging av mulige renovasjonsløsninger
i Ås sentrum, for byggeområdene innenfor områdeplan for Ås sentralområde
samt dagens sentrumsbebyggelse.
Kartleggingen følger opp områdeplan for Ås sentralområdes krav om at det skal
utarbeides renovasjonsteknisk plan for delområder innenfor områdeplanen, for å
avklare hensiktsmessig renovasjonsløsning på et overordnet nivå. Ettersom det
har vist seg vanskelig å få gjennomført renovasjonsteknisk plan på et overordnet
nivå utover de enkelte detaljplanene, har kommunen selv gjennomført arbeidet
med denne oversikten.
Sweco AS ble engasjert til å vurdere alle aktuelle renovasjonsløsninger. Det er
som følge utarbeidet egen rapport som vurderer tre alternative
renovasjonsløsninger for Ås sentralområde. Rapporten er vedlagt saken som
vedlegg 1.
De alternative renovasjonsløsningene som er vurdert er mobilt avfallssug,
stasjonært avfallssug og nedgravde avfallsbrønner. Det er vurdert virkninger av
de ulike alternativene, og sammenlignet fordeler og ulemper. Videre er det
gjennomført overordnede kostnadsberegninger for hvert alternativ, samt vurdert
virkninger for klima og nærmiljøet.
Kartleggingen er gjort på oppfordring av Follo Ren IKS, som er renholdsoperatør
i Ås. Follo Ren og aktuelle kommunale virksomheter har vært bidragsytere i
arbeidet.
Vurdering:
Kommunedirektøren vurderer at kartleggingen gir god oversikt over de aktuelle
renovasjonsløsningene for Ås sentralområde. Fordeler og ulemper for hvert
alternativ gir god oversikt og vurderes å være tilstrekkelig til å foreta et valg av
retning for videre planlegging av renovasjonssystemet. De tre alternativene er
beskrevet i egne avsnitt i rapporten, og de mest vesentlige funnene er redegjort
for nedenfor.
Mobilt avfallssug
I korte trekk består mobilt avfallssug av lokale nedkast for avfall, med
mellomlagring på stedet. En spesialbygget renovasjonsbil henter mellomlagret
avfall ved faste tidspunkt, og knytter seg til ett dokkingpunkt i hvert delområde
som gjør det mulig å hente opp avfall gjennom blåsemaskiner med undertrykk.
Det er mulig å etablere ulike kamre for kildesortering.
Alternativet er vurdert å være kostnadskrevende. Behovet for mellomlagring,
nedkastpunkter og dokkingpunkt per byggeområde gjør at løsningen også er
arealkrevende sammenlignet med andre alternativer. Per i dag har Follo Ren
heller ikke utstyr til å drifte mobile avfallssug. Kommunedirektøren anbefaler
som følge at det i videre planlegging ikke legges til grunn bruk av mobilt
avfallsug for Ås sentralområde. Alternativet er likevel vurdert i arbeidet for å
sikre et uttømmende kunnskapsgrunnlag ved valg av løsning.
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Stasjonært avfallssug
I korte trekk består stasjonært avfallssug av et sentralisert system for
avfallshåndtering, der det i de enkelte byggeområdene etableres nedkastpunkter
som kobles til et system av rør under bakken med en sentral terminal innenfor 2
km fra byggeområdene. Terminalen er utstyrt med vifte som sikrer nok trykk til
at avfall mellomlagret i byggeområdene hentes til terminalen. Dette kan skje på
fastsatte tidspunkt, eller når avfallsmengden har nådd et visst nivå. Det kan
etableres flere innkast, som sikrer både publikumsavfall, næringsavfall og
mulighet for kildesortering. Fire aktuelle lokaliseringer av en slik terminal er
vurdert i rapporten, for å gi et relevant grunnlag til å vurdere
gjennomførbarheten til systemet i Ås. Av disse er en lokalisering syd i
delområdet Langbakken vurdert som mest hensiktsmessig.
Blant de tre alternativene, er stasjonært avfallssug vurdert å være mest
kostnadskrevende, ettersom behov for ny infrastruktur er omfattende både i
form av rørledninger og etablering av sentral terminal. Løsningen vil føre til
vesentlig økte byggekostnadene i sentrumsområdet dersom en
gjennomføringsmodell med fordeling av kostnader mellom kommunen og
eiendomsutviklere i området legges til grunn. Samtidig er alternativet vurdert å
gi flest fordeler med tanke på klimapåvirkning, redusert transport, lavest
arealbehov samlet sett og minst sjenanse i drift.
Nedgravde avfallsbrønner
Nedgravde avfallsbrønner består av lokalt etablerte oppsamlingsenheter som er
helt nedgravd under bakkeplan med et tilhørende innkast over bakkenivå. Disse
oppsamlingsenhetene er kjent som avfallsbrønner, og består av vanntette
ytterkonteiner i betong, innerkonteiner i stål med bunntømming og et innkasthus
for avfall montert på plattform over bakkenivå. Tilgang til innkastene kan styres
enten gjennom elektronisk adgangskontroll, eller andre fysiske nøkkelløsninger.
Konteinerne tømmes ved bruk av kranbil, som tømmer konteinerne ved gitte
tidspunkt.
Nedgravde avfallsbrønner er i en viss utstrekning allerede tatt i bruk som
renovasjonsløsning i sentralområdet, og er en veletablert løsning for
renholdsoperatøren i Ås med alt nødvendig utstyr for drift allerede etablert.
Løsningen er således det mest kostnadseffektive alternativet, der alle
etableringskostnader er knyttet til de enkelte byggeområdene. Løsningen er også
den mest arealkrevende, der areal til nedgravde konteinere må settes av lokalt i
de enkelte byggeområdene, inklusive oppstillingsplass for kranbil. Selve
tømmingen er også vurdert som minst sikker, og mest sjenerende, ettersom
konteinere løftes godt over bakkenivå, som også medfører noe støy. Løsningen
gir også høyeste klimagassutslipp, ettersom avfallspunkter etableres i alle
byggeområder og gir størst behov for transport ved henting av avfall.
Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske konsekvensene for kommunen er vurdert å utvilsomt være størst
ved valg av stasjonært avfallssug. En løsning med avfallssug vil utgjøre en
omfattende endring av renovasjonsløsningen i sentrumsområdet, med stort
behov for ny infrastruktur. Det er imidlertid slik at kostnader knyttet til
etablering ikke utelukkende behøver bæres av kommunen, og det finnes flere
modeller for gjennomføring hvor store deler av kostnadene kan fordeles mellom
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kommunen og utbyggere av utviklingsområder. De ulike modellene for
gjennomføring og eierskap er redegjort for i rapporten side 42, avsnitt 7.4.
Uavhengig av valg av gjennomføringsmodell, er det svært sannsynlig at
kommunen selv er nødt til å dekke en forholdsmessig del av kostnadene ved
etablering.
Av særlig betydning for de økonomiske konsekvensene for kommunen er behov
for etablering av det sentrale anlegget for stasjonært avfallssug. Av alle vurderte
lokaliseringer av en sentral, er deler av byggeområdet BAA1 syd i Langbakken
vurdert som mest hensiktsmessig. Etablering av sentral på grunn kommunen
allerede eier er vurdert, men ingen av disse alternativene vil dekke behovet en
slik sentral har med tanke på dekningsgrad for sentrumsområdet. Skal det
etableres sentral for stasjonært avfallssug vil det derfor måtte inngås
forhandlinger om etableringen tidlig, enten ved at kommunen erverver grunn,
eller at det inngås annen avtale for å sikre etableringen. I den forbindelse er det
relevant at etablering av sentral kan kombineres med annen arealbruk, som
bolig- eller næringsbebyggelse. Det vurderes til gjengjeld som en vesentlig
utfordring at det bør tilrettelegges for at denne sentralen kan etableres tidlig for
å imøtekomme den videre utviklingen av Ås sentrum for øvrig, og midlertidige
løsninger for avfallshåndtering kan være aktuelle på kort til mellomlang sikt.
For nedgravde avfallsbrønner vil etablering, drift og vedlikehold følge dagens
etablerte rutiner. De økonomiske konsekvensene for kommunen er derfor
vurdert å være minimale ved å velge nedgravde avfallsbrønner.
Etableringskostnader dekkes utelukkende av det enkelte utbyggingsprosjekt i
sentrumsområdet. Dette vil være tilsvarende nyere byggeprosjekter i Ås sentrum
og andre steder i kommunen, som ved Hotellkvartalet hvor nedgravde
avfallsbrønner allerede er etablert og i drift.
Miljømessige konsekvenser:
Både klimapåvirkning og virkninger på nærmiljøet vil klart være best ved
etablering av stasjonsnært avfallssug. Løsningen medfører minimalt med lokal
transport av avfall, og henting av avfall er sentralisert til ett område ved gitte
tidspunkter. Som følge gir løsningen minimalt med sjenanse knyttet til
renovasjonsløsninger for sentrumsområdet sett under ett.
For nedgravde avfallsbrønner er de miljømessige konsekvensene vurdert å være
tilsvarende som i dag. Løsningen gir først og fremst virkninger for nærmiljøet
ved henting av avfall, både i form av sjenanse for naboer og forbipasserende,
men også fordi det vil måtte settes av relativt omfattende, sentrumsnære og
attraktive arealer til renovasjonsløsninger fremfor andre formål. Videre vil
løsningen medføre mer trafikk, og gir som følge høyere klimapåvirkning enn ved
stasjonært avfallssug.
Konklusjon med begrunnelse:
Kommunedirektøren vurderer at ulike renovasjonsløsninger i sentrumsområdet
er grundig vurdert i den vedlagte rapporten. Alle de aktuelle fremtidige
renovasjonsløsningene er tilfredsstillende redegjort for, og det er vurdert fordeler
og ulemper for alle alternativene både med tanke på kostnader, gjennomføring,
og virkninger for trafikk og nærmiljø. Rapporten vurderes å være et tilstrekkelig
grunnlag til å kunne foreta et begrunnet valg av fremtidig renovasjonsløsning for
Ås sentrum.
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Kommunedirektøren er av den oppfatning at valg av renovasjonsløsning står
mellom stasjonært avfallssug, og videre bruk av nedgravde avfallsbrønner i
sentrumsområdet. Mobilt avfallssug vil være svært krevende å gjennomføre,
særlig med tanke på at renovasjonsoperatøren ikke selv har redskaper til å drifte
et slikt system, og er dyrt sett opp mot arealbehovet. Bruk av mobilt avfallssug
er derfor vurdert som et uaktuelt alternativ.
Av de to aktuelle alternativene, fremstår etablering av stasjonært avfallssug som
en tiltalende mulighet, og er vurdert å gi svært gode virkninger for nærmiljø og
klimapåvirkning. Systemet vil medføre minimalt med trafikk knyttet til
renovasjon, gi bedre bymiljø i næromgivelsene, og lavere klimapåvirkning enn de
øvrige renovasjonsløsningene. Stasjonært avfallssug vurderes videre å være et
fremtidsrettet renovasjonssystem, med mulighet for utvidelse av systemet på
sikt.
Til gjengjeld vurderes stasjonært avfallssug som svært kostnadskrevende,
ettersom behov for ny infrastruktur er omfattende og kostbart. Det vurderes som
spesielt utfordrende å etablere selve sentralen for stasjonært avfallssug, særlig
med tanke på at kommunen selv ikke eier arealer aktuelle for formålet på
nåværende tidspunkt.
Selv om store deler av etableringskostnadene kan fordeles mellom kommunen
og aktuelle eiendomsutviklere i sentrumsområdet, vurderes kostnadene ved
etablering å være så høye at det kan få uheldige virkninger for utviklingen av Ås
sentrum. Svært høye kostnader til avfallsløsninger, i tillegg til allerede avklart
behov for oppgradering av øvrig infrastruktur i sentrumsområdet, kan føre til
svært høye byggekostnader i sentrum.
Som følge av utfordringene knyttet til gjennomføring av stasjonært avfallssug, vil
kommunedirektøren derfor anbefale at dagens renovasjonsløsning med bruk av
nedgravde avfallsbrønner knyttet til det enkelte utviklingsområde fortsatt legges
til grunn som renovasjonsløsning i Ås sentralområde. Kommunedirektøren
anbefaler videre at arbeidet med renovasjonsløsning i sentrumsområdet følges
opp med videre utredning av anbefalte plasseringer av de enkelte
avfallspunktene i aktuelle byggeområder, samt anbefalt kjøremønster for
renovasjonskjøretøy i sentrum sett under ett. Funn skal redegjøres for som
temakart og legges til grunn for vurdering av avfallspunkter i nye detaljplaner i
sentrumsområdet.
Alternativer:
Stasjonært avfallssug legges til grunn for fremtidig renovasjonsløsning i Ås
sentrum. Den innledende kartleggingen som er gjennomført, følges opp med mer
detaljert planlegging av stasjonært avfallssug med særlig fokus på
gjennomføring, herunder detaljerte kostnadsberegninger, detaljplanlegging av
foretrukne rørtraséer og øvrig infrastruktur, samt avklaring av muligheten for
etablering av sentral.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HTP-38/21
Rullering av tiltaksplaner for gang og sykkel og
trafikksikkerhet
Saksbehandler:
Saksgang
1 Hovedutvalg for
2 Hovedutvalg for
3 Hovedutvalg for
4 Kommunestyret

Helene Oma

Saksnr.:

næring og miljø
teknikk og plan
teknikk og plan

14/21
31/21
38/21

20/01116-9
Møtedato
25.05.2021
26.05.2021
22.06.2021

Tidligere behandlinger:
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021:
Utvalgets leder foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker.
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021:
Saken utsettes av tidsmessige årsaker.
-----Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 25.05.2021:
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 25.05.2021:
1. Tiltaksplan for sykling og gange og Tiltaksplan for trafikksikkerhet rulleres
ikke i 2021.
2. Tiltaksplanene slås sammen til én temaplan som vil omfatte
trafikksikkerhet, sykling og gange.
3. Temaplanen legges frem for politisk behandling våren 2022.
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Saksfremlegg
Kommunedirektørens innstilling:
1. Tiltaksplan for sykling og gange og Tiltaksplan for trafikksikkerhet rulleres
ikke i 2021.
2. Tiltaksplanene slås sammen til én temaplan som vil omfatte
trafikksikkerhet, sykling og gange.
3. Temaplanen legges frem for politisk behandling våren 2022.
Ås, 05.05.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for næring og miljø
Hovedutvalg for teknikk og plan
Kommunestyret
Saksutredning:
Sammendrag:
Det foreslås at tiltaksplan for sykling og gange og tiltaksplan for trafikksikkerhet
ikke rulleres i 2021. Tiltaksplanene anbefales slått sammen til én temaplan som
vil omfatte trafikksikkerhet, sykling og gange, og som legges frem for politisk
behandling våren 2022. En ny temaplan skal bidra til et mer langsiktig,
systematisk og målrettet arbeid innen trafikksikkerhet, holdningsskapende arbeid
og bedre tilrettelegging for gående og syklende i Ås kommune.
For å benytte ressursene i inneværende år knyttet til tiltaksplanene på en mest
mulig effektiv måte bør man i 2021 prioritere å få gjennomført tiltak som
allerede er vedtatt i stedet for å rullere tiltaksplanene. Dette fristiller også
ressurser slik at man kan begynne arbeidet med å samle de to tiltaksplanene,
noe som gir bedre oversikt over hvilke tiltak som henger sammen og som har
innvirkning på hverandre.
Fakta i saken:
Gjeldende tiltaksplan for sykling og gange ble vedtatt i kommunestyret
19.06.2019, mens gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet ble vedtatt i
kommunestyret 17.06.2020.
Tiltakene i de to tiltaksplanene er ofte sammenfiltret på tvers av tiltaksplanene,
og en oppdeling i to tiltaksplaner gjør at det er vanskelig å få oversikt over hvilke
tiltak som henger sammen og som har innvirkning på hverandre. Det foreslås
derfor at de to tiltaksplanene samles i én tiltaksplan. Arbeidet med en samlet
tiltaksplan for trafikksikkerhet, sykling og gange planlegges med oppstart høsten
2021 og politisk behandling våren 2022.
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En rullering av tiltaksplanene i år vil kreve ressurser som vurderes å være mer
nyttig å bruke til å få gjennomført allerede vedtatte tiltak og til arbeidet med å
samle de to tiltaksplanene. På grunn av begrensede personalressurser har man
ikke siden forrige rullering kunnet gjennomføre flere vedtatte tiltak som har fått
tildelt midler.
Tiltaksplanen for trafikksikkerhet har tidligere hatt fokus på prioritering av midler
fra «Aksjon skolevei», en tiltaksordning fra Akershus fylkeskommune. Disse
midlene er ikke videreført inn i Viken fylkeskommune og det er behov for å se på
kommunens trafikksikkerhetsarbeid under nye forutsetninger og
rammebetingelser. Det er dermed viktig at trafikksikkerhet, sykkel og gange
sees under ett.
Vurdering:
Administrative ressurser benyttes til å gjennomføre allerede vedtatte planer i
stedet for å benytte ressursene til en rullering av planene.
Økonomiske konsekvenser:
Arbeidstiden til personalressursene benyttes til gjennomføring av allerede
vedtatte tiltak som pr nå ikke er gjennomført, men som har fått tildelt midler.
Miljømessige konsekvenser:
Gjennomføring av tiltakene motiverer til økt bruk av miljøvennlige
transportmidler som sykling og gange. Trafikksikkerhetstiltak kan bidra til
redusert behov for å hente/bringe skolebarn på grunn av trafikkfarlig skolevei.
Alternativer:
Planene rulleres i år.
De vil da først kunne behandles i løpet av høsten. Dette medfører mindre
ressurser til å gjennomføre tiltak som er vedtatt og det blir mer krevende å få en
effektiv samordning mellom de to tiltaksplanene.
Konklusjon med begrunnelse:
Kommunedirektøren mener at de administrative ressursene bør prioriteres for
gjennomføring av tiltak som er allerede er vedtatt i gjeldende tiltaksplaner og
arbeide for en bedre samkjøring mellom de ulike tiltaksplanene. Gjennomføring
av tiltak vil fremme kommunens omdømme og vise at kommunen prioriterer
trafikksikkerhet og myke trafikanter. Planene rulleres ikke i 2021, og de to
planene samles til én temaplan som behandles våren 2022.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HTP-39/21
Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv
2021
Saksbehandler:
Saksgang
1 Hovedutvalg for
2 Hovedutvalg for
3 Formannskapet
4 Hovedutvalg for
5 Kommunestyret

Linda Beate Øye

Saksnr.:

næring og miljø
teknikk og plan

13/21
32/21
42/21
39/21

teknikk og plan

21/00849-24
Møtedato
25.05.2021
26.05.2021
02.06.2021
22.06.2021

Tidligere behandlinger:
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021:
Utvalgets leder foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker.
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021:
Saken utsettes av tidsmessige årsaker.
-----Formannskapets behandling 02.06.2021:
Ordfører foreslo at saken utsettes i påvente av innstilling fra HTP og HNM.
Votering: Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling 02.06.2021:
Saken utsettes i påvente av innstilling fra HTP og HNM.
-----Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 25.05.2021:
Tor Malnes Grobstok fremmet følgende forslag:
Under tiltak 34: «Parkeringsplasser utenfor breivoll» og «Veibom til
breivoll» strykes, da det ikke er tilskudsberettiget jf. Bestemmelser om
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2020
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag:
Tabell 4: tiltak 20 – 22, 24, og 33 flyttes foran dagens punkt 17.
Tabell 4: Nytt tiltak «Lys grønnslett treningsarena bakke»; - Bør sees i
sammenheng med lys langs i sykkelvei/lysløype jernbanen-fv152. Viktig
med «tilstrekkelig men lav lystetthet» mht naboer, så det ikke blir et nytt
«Ås stadion».
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Ta inn igjen tiltak nr. 19, planens side 14: "Ombygging av vannkummer
for at de skal kunne brukes til uttak av vann for å lage skøytebaner." i
tabell 4.
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:
Saken tas opp til ny behandling med en tydeligere prioritering av de
foreslåtte tiltakene.
Votering:
 MDGs forslag ble vedtatt 8-1 (SV)
 Vs forslag ble vedtatt 6-3 (2Ap, 1R)
 SVs forslag ble vedtatt 6-3 (2Ap, 1MDG)
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 25.05.2021:
 Under tiltak 34: «Parkeringsplasser utenfor breivoll» og «Veibom til breivoll»
strykes, da det ikke er tilskudsberettiget jf. Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2020


Tabell 4: tiltak 20 – 22, 24, og 33 flyttes foran dagens punkt 17.



Tabell 4: Nytt tiltak «Lys grønnslett treningsarena bakke»; - Bør sees i
sammenheng med lys langs i sykkelvei/lysløype jernbanen-fv152. Viktig med
«tilstrekkelig men lav lystetthet» mht naboer, så det ikke blir et nytt «Ås
stadion».



Ta inn igjen tiltak nr. 19, planens side 14: "Ombygging av vannkummer for at
de skal kunne brukes til uttak av vann for å lage skøytebaner." i tabell 4.



Saken tas opp til ny behandling med en tydeligere prioritering av de foreslåtte
tiltakene.
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Saksfremlegg
Kommunedirektørens innstilling:
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025 vedtas.
2. Økonomisk konsekvens vurderes i forbindelse med kommunens
handlingsprogram for 2022-2025 og budsjett for 2022
Ås, 07.05.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for næring og miljø
Hovedutvalg for teknikk og plan
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025
Saksutredning:
Fakta i saken:
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal rulleres hvert år. For å kunne
søke spillemidler fra Kulturdepartementet er det et krav at tiltaket er vedtatt i en
kommunal plan. Det kan søkes om spillemidler etter at tiltak er gjennomført.
Forespørsel om innspill til planen ble lagt ut på internett og delt videre i sosiale
medier. Totalt kom det inn 23 innspill fra organisasjoner og private. 11 innspill
ble tatt med inn i planen, 2 innspill var kommentarer til prosessen og de 10 siste
ble ikke tatt med i planen. De som ikke ble tatt med er kommentert i planens
vedlegg. Innspill fra privatpersoner og innspill til selve prosessen med
tiltaksplanen oppfyller ikke kriteriene for å bli tatt med i planen.
20 tiltak er fjernet fra årets plan da er ferdig behandlet og fått utbetalt
spillemidler, ikke er realiserbare på grunn av manglende finansiering,
grunneieravtaler eller på andre måter ikke er gjennomførbare. Tiltakene må
«eies» av en organisasjon for å kunne søke spillemidler.
Nærmiljøanlegg med kostnadsramme under kr 600 000 er ikke omfattet av
vilkåret om at de må stå i kommunalt vedtatt plan for å kunne søke spillemidler
og behøver dermed ikke å tas med.
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Vurdering:
Planen rulleres årlig der man legger opp til en utlysning på våren med tanke på
innspill og politisk behandling rett før eller rett etter sommeren.
Tiltakene som spilles inn til planen kan være ordinære idrettsanlegg eller
nærmiljøanlegg, det kan være nyanlegg eller rehabilitering av eksisterende
anlegg. Prosjektene skal være realistiske.
I forbindelse med dette bør kommunen vurdere å endre utlysningen slik at
tiltakene som spilles inn er mer i tråd med planens formål. Det kommer en del
private innspill og gode ideer til planen. Denne idemyldringen bør tas vare på,
men hører ikke hjemme i denne type plan da det ikke er konkrete tiltak med en
organisasjon som eier eller er berettiget spillemidler.
Økonomiske konsekvenser:
Se tabell i vedlegg for antatt finansieringsbehov. Basert på vedtatt plan vil
kommunedirektøren vurdere de ulike tiltakene og fremme forslag til kommunal
finansiering i forbindelse med HP 2022-25.
Konklusjon med begrunnelse:
For å imøtekomme kommunens satsning på folkehelse og muliggjøre søknader
om spillemidler, bør «Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025»
vedtas. Økonomisk konsekvens skal vurderes i forbindelse med behandling av
kommunens handlingsprogram for 2022-2025 og budsjett for 2022.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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