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Ås, 12.05.2021 

 

 

Martin Løken 

leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 

eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no. 

Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 

svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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20/03129-4 Gnr 107 bnr 539 - Sjøskogenveien 54 – Tilbygg til 
enebolig – Dispensasjon - Tillatelse til tiltak i ett-trinn 

16.04.2021 HSD Innvilget 
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21/01037-3 Gnr 42 bnr 1 - NMBU - Kajaveien 9 - Fasadeendring - 
Tillatelse til tiltak 

20.04.2021 ACG Innvilget 

19/03122-6 Gnr 102 bnr 87 - Skovlyveien 14 – Tilbygg - Ferdigattest 21.04.2021 HSD Innvilget 

21/01219-4 Gnr 42 bnr 154 - Ekornveien 16 - Bruksendring - 
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

21.04.2021 HSD Innvilget 

13/04131-43 Gnr 39 Bnr 26 - Syverudveien 140 – Riving av fritidsbolig 
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20/01180-12 Gnr 73 bnr 30 - Solveien 6 - Endring av bygg - 
Midlertidig brukstillatelse 

23.04.2021 ACG Innvilget 

19/02814-16 Gnr 108 bnr 127 - Homannskollen 6 - Enebolig med 
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- Midlertidig brukstillatelse 
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19/03644-10 Gnr 108 bnr 454 - Homannskollen 6A - Enebolig og 
støyskjerm  
- Ferdigattest 

23.04.2021 ACG Innvilget 

20/03338-2 Gnr 54 bnr 73 og 85 - Brekkeveien 17 - 19 - Boligblokk - 
Bygg E – Rammetillatelse 

23.04.2021 ACG Innvilget 

18/03308-4 Gnr 75 bnr 106 - Bråtenveien 26 - Bruksendring - 
Ferdigattest 

26.04.2021 HKH Innvilget 

16/00657-6 Gnr 104 Bnr 46 - Kveldroveien 49 - Fasadeskilt - 
Ferdigattest 

26.04.2021 HKH Innvilget 

19/03776-6 Gnr 55 bnr 546 - Sørbråtan 5 - Garasje B - 
Igangsettingstillatelse 

26.04.2021 BSH Innvilget 

21/00880-6 Gnr 35 bnr 15 - Herumveien 159 - Dispensasjon fra 
arealformål LNF a 

26.04.2021 HSD Innvilget 

21/01196-4 Gnr 87 Bnr 1 - Bjørnstadveien 354 - Nytt ammekufjøs - 
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

26.04.2021 ACG Innvilget 

20/03245-17 Gnr 55 bnr 366 - Grunnfjellsveien - Dispensasjon fra 
rekkefølgebestemmelse 

26.04.2021 HSD Innvilget 

20/03245-12 Gnr 55 bnr 366 - Grunnfjellsveien - 
Igangsettingstillatelse 

26.04.2021 HSD Innvilget 

20/01431-5 Gnr 110 bnr 65 - Polleveien 10 - Tomannsbolig - 
Tillatelse til tiltak 

27.04.2021 HKH Innvilget 

18/01280-5 Gnr 113  bnr 3 - Markusløkka - Tomannsbolig - Hus 4  
- Igangsettingstillatelse 

28.04.2021 ACG Innvilget 
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18/01278-6 Gnr 113  bnr 3 - Markusløkka - Firemannsbolig hus 2  
- Igangsettingstillatelse 

28.04.2021 ACG Innvilget 

18/01279-8 Gnr 113  bnr 3 - Markusløkka - Firemannsbolig hus 1  
- Igangsettingstillatelse 

28.04.2021 ACG Innvilget 

20/03337-2 Gnr 54 bnr 73 og 85 - Brekkeveien 17 - 19 - Boligblokk - 
Bygg D  
- Rammetillatelse 

28.04.2021 ACG Innvilget 

20/03336-2 Gnr 54 bnr 73 og 85 - Brekkeveien 17 - 19 - Boligblokk - 
Bygg C  
- Rammetillatelse 

28.04.2021 ACG Innvilget 

20/03334-2 Gnr 54 bnr 73 og 85 - Brekkeveien 17 - 19 - Boligblokk - 
Bygg B  
- Rammetillatelse 

28.04.2021 ACG Innvilget 

19/03799-16 Gnr 75 bnr 142 - Kjetterudveien 1 A og B - Tomannsbolig 
- Ferdigattest 

30.04.2021 HKH Innvilget 

18/01276-7 Gnr 113  bnr 3 - Markusløkka - Firemannsbolig - HUS 3   
- Igangsettingstillatelse 

03.05.2021 ACG Innvilget 

20/01948-4 Gnr 54 bnr 432 - Hogstvedtveien 21 – Enebolig med 
sekundærleilighet - Tillatelse til tiltak 

03.05.2021 ACG Innvilget 

20/03333-2 Gnr 54 bnr 73 og 85 - Brekkeveien 17 - 19 - Boligblokk - 
Bygg A               - Rammetillatelse 

04.05.2021 ACG Innvilget 
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Saker til behandling  

HTP-24/21 
R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem 
og Askehaugåsen - Avklaring om videre planprosess 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/01995-166 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 24/21 26.05.2021 

2 Formannskapet 39/21 02.06.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Fremtidig arealbruk for området underlagt hensynssone H810_3 ved Tømrernes 

Feriehjem avklares gjennom rullering av kommuneplanens arealdel. Området 
foreslås som fremtidig boligområde. 

 
Ås, 07.05.2021 
 

Trine Christensen                                 Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør                                Kommunalsjef  

  teknikk, samfunn og kultur 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 
 

 
Vedlegg: 

1. Statsforvalteren i Oslo og Viken - Uttalelse til offentlig ettersyn, datert 
23.06.2020 
2. Referat fra møte mellom Statsforvalteren og Ås kommune 19.02.2021 

3. Viken fylkeskommune - Uttalelse til offentlig ettersyn, datert 30.06.2020 
4. Stiftelsen byggfag - Brev til Ås kommune, datert 20.04.2021 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Plandokumenter for R-307 Områdeplan for Tømrernes Feriehjem og 

Askehaugåsen 
Øvrige høringsuttalelser 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Intern oppfølging  
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Kommunen har vært engasjert i områdeplanlegging av området Tømrernes 
Feriehjem og Askehaugåsen siden 2016. Området er avsatt i kommuneplanens 

arealdel til fritidsbebyggelse ved Tømrernes Feriehjem og kombinert fritids- og 
boligområde ved Askehaug. I 2011 ble området underlagt hensynssone H810_3 

for omforming i behandlingen av kommuneplanens arealdel. Hensynssonen 
innebærer at området er underlagt krav om felles planlegging, med følgende 
hensikt: For Askehaugåsen og Tømrernes feriehjem skal det foreligge en 

reguleringsplan for hele området før omgjøring av fritidsbolig til helårsbolig. 
 

Hensynssonen for omforming ble videreført ved rullering av kommuneplanens 
arealdel i 2015. 

 
Arbeid med områdeplan for området ble igangsatt 2016, initiert av Stiftelsen 
Byggfag som er største grunneier i området. Et planprogram ble vedtatt i februar 

2017, og planområdet omfatter hele området som er underlagt hensynssone, 
samt enkelte tilgrensende områder som del av Askehaug gård i øst og enkelte 

tilgrensende eiendommer og veikryss for å sikre best mulig helhetlig planlegging 
av området. Et forslag til områdeplan ble behandlet første gang i Hovedutvalg for 
teknikk og plan i møte 04.03.2020, sak 9/20, og sendt til offentlig ettersyn våren 

2020. Kommunen har mottatt over 70 høringsuttalelser til saken. 
  

Høringen av planforslaget vitner om stort engasjement blant berørte hytteeiere i 
området. En grov oversikt over uttalelsene som er mottatt gir inntrykk av at 
berørte parter i området er svært splittet i saken, der flere hytteeiere er ivrige 

motstandere av områdeplanen, mens mange er ivrige tilhengere og ønsker 
muligheten for å etablere helårsbolig velkommen. Uttalelsene er enten preget av 

kraftig prinsipiell motstand mot endring av området som sådan, eller protester 
mot og ønsker om justering av detaljer i planforslaget. Det er videre gjennom 
planprosessen oppstått stor usikkerhet om de økonomiske konsekvensene for 

hytteeiere i området dersom områdeplanen gjennomføres. De aller fleste virker 
oppgitt over denne usikkerheten, som også gir lite forutsigbarhet for videre 

utvikling av eiendommene i området, særlig ettersom det også er nedlagt bygge- 
og deleforbud i området. 
 

Fra overordnede myndigheter har kommunen mottatt høringsuttalelser fra Viken 
fylkeskommune, Ruter AS og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Fylkeskommunen 

fraråder videre planlegging av området, særlig ettersom det foreslås rett før ny 
rullering av kommuneplanens arealdel, og har behov for å ytterligere avklare 
forhold knyttet til utgraving av arkeologiske funn i området. Fylkeskommunen 

fremmer likevel ikke innsigelse til planforslaget. Dette er ikke tilfelle hos 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, som i brev per 23.06.2020 fremmer innsigelse 

til planen med følgende begrunnelse: 
 

Planforslaget er i strid med kommuneplanen, Regional plan for areal og transport 

i Oslo og Akershus og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og 
transportplanlegging. Planområdet ligger utenfor prioriterte vekstområder og 

bygger ikke opp under kollektiv, sykkel og gange som transportformer. På denne 
bakgrunn fremmer Fylkesmannen innsigelse til planforslaget. 
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Vi fremmer innsigelse til områdeplanens konvertering av fritidsboliger til 

helårsboliger og ytterligere ny bebyggelse i området da planen er i strid med 
regional plan for areal og transport og statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging. Vi fremmer ikke innsigelse til utbygging på 

B1 (B14 i kommuneplanen) da utbyggingsområdet ble godkjent av 
departementet 19.12.2016. 

 
Kommunedirektøren har etter høringen holdt et innledende møte med 
Statsforvalteren den 19.02.2021 for å få klarhet i punktene det fremmes 

innsigelse til. Særlig har kommunedirektøren vært undrende til Statsforvalterens 
forståelse av kommuneplanens arealdel, ettersom området har vært underlagt 

hensynssone for omforming over to kommuneplanperioder som begge er 
rettskraftige. Statsforvalteren ga i møtet utrykk for at de fremmer innsigelse på 

tross av områdets status i kommuneplanens arealdel, og er svært bekymret for 
at innholdet i planforslaget i så stor grad bryter med retningslinjer i regional plan 
for areal og transport. Statsforvalteren ønsker derfor at området vurderes på 

nytt gjennom rullering av kommuneplanens arealdel, og ses i sammenheng med 
øvrig arealutvikling i kommunen. 

 
Byggeområdet B14 i kommuneplanens arealdel er også omfattet av 
planavgrensningen til områdeplanen, men Statsforvalteren er tydelige på at 

innsigelsen ikke gjelder for utvikling av dette området. Kommunedirektøren har 
derfor vurdert at grunneier for området kan fremme et privat innsendt 

detaljplanforslag for delområdet om det er ønskelig for å få fremdrift i utviklingen 
av dette området. Området har vært under planlegging som del av 
områdeplanen for Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen, men er ikke underlagt 

kommuneplanens hensynssone for omforming, og var gjenstand for mekling i 
forbindelse med kommuneplanens arealdel i 2016. Dersom det fremmes et privat 

forslag for delområdet, bør vurderingen av et planforslag også omfatte mulige 
virkninger for gjennomføring av områdeplanen for øvrig. 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren er bekymret for muligheten for videre fremdrift i 

planleggingen av Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen. Statsforvalteren var i 
møtet 19.02.2021 svært tydelige på at det ikke er rom for justeringer eller større 
endringer i planforslaget slik det foreligger, som kan gi et annet syn på saken og 

føre til at de vil trekke innsigelsen. Kommunedirektøren vurderer det derfor slik 
at det er tre muligheter for videre fremdrift i saken. 

 
1. Området vurderes på nytt gjennom rullering av kommuneplanens arealdel. 
Kommunen er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel. Gjennom 

kommuneplanprosessen skal fremtidig arealutvikling i Ås kommune sett under 
ett vurderes, og overordnede myndigheter legger til grunn regional plan for areal 

og transport i vurderingen av nye utviklingsområder. Kommunedirektøren 
vurderer at det vil være heldig om området blir vurdert på nytt gjennom 
kommuneplanprosessen, slik at utviklingen kan ses i sammenheng med øvrig 

planlagt arealutvikling i kommunen. I den forbindelse vil særlig den regionale 
planens retningslinjer for vedlikeholdsvekst utenfor utpekte vekstområder være 

sentral for å få forståelse for betydningen av utvikling av Tømrernes Feriehjem 
og Askehaugåsen. Etter at en avklaring av arealbruken er gitt gjennom 

rettskraftig ny kommuneplan, kan planarbeidet videreføres og sluttbehandles. 
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2. Formell mekling med Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Det inngås mekling med Statsforvalteren. Å vedta en områdeplan slik den 
foreligger vil ikke ha rettsvirkning. Det er innsigelsesmyndigheten selv som må 
beslutte å trekke en innsigelse, og Statsforvalteren forventer at eventuelle 

innsigelser trekkes forutfor sluttbehandling av plansaker. Forutfor et vedtak av 
planen, må det derfor gjennomføres mekling med Statsforvalteren for å avklare 

om det kan vedtas en reguleringsplan for boligbebyggelse i området. Om det 
ikke oppnås enighet, kan kommunen be om å få saken vurdert av kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Dersom kommunen ønsker å inngå en 

meklingsprosess, vil kommunedirektøren begynne arbeidet med å forberede en 
slik prosess. Det må også nedsettes et eget forhandlingsutvalg, som kan 

gjennomføre meklingsmøter med Statsforvalteren på vegne av kommunen. 
 

3. Områdeplanarbeidet avsluttes 
Dersom det vurderes slik at det ikke lar seg gjøre å ferdigstille en områdeplan 
som kan gis rettsvirkning, vurderer kommunedirektøren det slik at området bør 

opprettholdes til fritidsbebyggelse som i dag. Kommuneplanens arealdel som er 
under rullering bør i så tilfelle endres slik at området opprettholdes som 

fritidsbebyggelse, uten hensynssone for omforming, og eventuelt med nye 
generelle bestemmelser for forvaltning av bebyggelsen i området. Eventuelle 
reguleringsplaner som fremmes i området vil i så fall kun kunne angi tydeligere 

føringer for forvaltning av fritidsbebyggelse i området. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Kommunen har ikke avsatt eller forpliktet økonomiske midler til planlegging av 
området per i dag. All planlegging av området er finansiert av Stiftelsen Byggfag 

som er største grunneier i området. Kommunedirektøren vurderer det slik at det 
fortsatt vil være behov for ressurser for å gjøre utbedringer i forslaget som var til 

ettersyn våren 2020. Høringsprosessen har avdekket behov for utbedring av 
planforslaget på flere punkter, herunder justeringer av internveier, atkomst til 
området og for enkelteiendommer, og å avklare føringer for utgraving av 

avdekkede kulturminner i området. Dersom det ikke kan legges til grunn at 
videre planarbeid bekostes av forslagsstiller Stiftelsen Byggfag, vil det kunne gi 

vesentlige utfordringer dersom kommunen ønsker å fortsette planleggingen av 
området. Stiftelsen gir utrykk for i brev per 20.04.2021 at de er innstilt på å 
innarbeide enkelte endringer i planforslaget, og at de ønsker snarest mulig 

fremdrift i plansaken. 
 

Utover kostnader for selve arealplanleggingen er det gjennom planarbeidet 
avdekket vesentlige behov for oppgradering av infrastrukturen i området for at 
området skal kunne fungere som et boligområde til helårsbruk. Blant de mest 

vesentlige funnene er behovet for å etablere nytt vannledningsnett som har 
kapasitet til å sikre brannvannsdekning, flere pumpestasjoner i området med 

behov for oppgradering, det er behov for ny hovedvannledning inn til området, 
samt ny hovedatkomstvei til området fra øst med kommunal standard.  
 

Kommunen har ikke lagt til grunn å bidra til etablering av disse tiltakene utover 
en forholdsmessig andel for infrastruktur som også kommer innbyggere utenfor 

området til gode. For all øvrig infrastruktur er det lagt til grunn at dette 
finansieres gjennom utvikling av området til boligformål. Det forventes at dette 

også skal legges til grunn i den videre prosessen. Det vurderes derfor slik at 
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økonomiske konsekvenser for kommunen kun omfatter en forholdsmessig andel 
ved oppgradering av nødvendig infrastruktur i området.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener situasjonen er uheldig. Planarbeidet er igangsatt 

både fra kommunen og forslagsstiller Stiftelsen Byggfags side i god tro om at 
hensynssonen nedfelt i kommuneplanens arealdel er en gyldig og tydelig føring 

om kommunens ønskede utvikling for området. Planlegging av et såpass stort 
planområde er i utgangspunktet omfattende, kostbart og tidkrevende både for 
kommunen selv og berørte grunneiere og naboer. Kommunedirektøren forventer 

at det selv med de alternativene som er forelagt fortsatt vil ta lang tid å få 
endelig avklaring om fremtidig arealbruk ved Tømrernes Feriehjem og 

Askehaugåsen.  
 

Av de aktuelle alternativene for fremdrift i saken, vurderer kommunedirektøren 
at kommunen er best tjent med å avklare fremtidig arealbruk for området 
gjennom pågående rullering av kommuneplanens arealdel. Ettersom 

Statsforvalteren er tydelige i sitt syn på at området bør vurderes på nytt i 
kommuneplanens arealdel, vurderes det som lite hensiktsmessig å inngå mekling 

om plansaken direkte. Etter all sannsynlighet vil Statsforvalteren opprettholde 
dette synet i en eventuell mekling. Dersom det ikke legges opp til en avklaring 
av forutsetningene for et planarbeid i området gjennom rulleringen av 

kommuneplanens arealdel nå, vil det kunne ta svært lang tid å få en avklaring 
om det ikke lykkes å komme til enighet gjennom meklingsprosessen. 

 
Kommunedirektøren vurderer det derfor som mest gunstig at området vurderes 
gjennom rullering av kommuneplanprosessen som er i gang, ettersom det kan ta 

lang tid å endelig avklare spørsmålet om det først blir aktuelt ved neste rullering. 
 

Alternativer: 
1. Det inngås mekling med Statsforvalteren 
Kommunedirektøren forbereder prosess for mekling med Statsforvalteren. Det 

nedsettes et eget forhandlingsutvalg, som kan gjennomføre meklingsmøter med 
Statsforvalteren på vegne av kommunen. 

 
2. Områdeplanarbeidet avsluttes 
Kommuneplanens arealdel som er under rullering tilpasses slik at området 

opprettholdes som fritidsbebyggelse, uten hensynssone for omforming. Det 
vurderes innført nye generelle bestemmelser for forvaltning av fritidsbebyggelsen 

i området.  
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-25/21 
R-324 Detaljregulering for del av Solbakken - 
førstegangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  18/02348-27 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 10/21 25.05.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 25/21 26.05.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Planforslaget sendes tilbake for videre bearbeiding. Følgende endringer må 

innarbeides før planforslaget kan fremmes på nytt: 
 

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

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

og åpninger inn til utearealet på lokk over parkering.  
- Høyeste punkt innenfor felt B2 (k +121) og felt B3 (k +122) flyttes lenger 

syd. Utstrekningen som er vist i plankartet kan beholdes. 

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

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

- Varelevering må løses på en mer trafikksikker måte som ikke krever 

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

overstige 1250 m2 BRA, inkludert salgsareal, lagerlokale, spiserom/kantine 
og kontorareal. 

 

Ås, 07.05.2021 
 

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

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

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

Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og plan, andre gang 

Kommunestyret  
 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 20.04.2020 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 06.05.2020 

3. Planbeskrivelse, datert  20.04.2021 
4. Illustrasjonsplan 
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5. Terrengsnitt 
6. Støyutredning 

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

10. ROS-analyse 
11. Trafikkutredning 

12. Miljøprogram 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Uttalelser til varsel om oppstart  
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
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Saksutredning: 
 

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

parkeringsbygg.  
 

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

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

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS. 
 

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

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

 
Beskrivelse av planforslaget: 
Planområdets størrelse og beliggenhet 

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

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

 
Figur 1. Flyfoto av planområdet, med planavgrensning. Tilgrensende veier er Idrettsveien i vest, 
Solbakken i nord og fv. 152 i sør. 

Forholdet til overordnede planer 
Planområdet er lokalisert like utenfor avgrensningen av områdeplan for Ås 

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

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

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

maksimumsstørrelse på 1250 m2 BRA for butikkarealet alene. 
 
 

 
Figur 2. Varslet plangrense vist med rød stiplet strek på utsnitt av kommuneplan for Ås 2015-2027, 
vedtatt 03.02.2016 

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

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

varelevering og parkering, mens etasjene over planlegges for boliger. 
Planforslaget legger opp til varierte byggehøyder innenfor felt BAA, fra 3 til 6 
etasjer. De laveste foreslåtte høydene er mot utearealet BUT2 i øst, hvor det skal 

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

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

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

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

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

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

planbestemmelsene.  
 

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

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

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

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

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

per bolig under 34,9 m2. 

 

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

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

sykkelverksted o.l.  
 
Utearealer og grønnstruktur 

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

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

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

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

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

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

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

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

planområdet er utbygd.  
 

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

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

 
Parkering 

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

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

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

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

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

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

foreslås også en egen adkomst for varelevering parallelt med Solbakken.  
 

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

 
På gatetunet tillates oppføring av sykkelparkering, bilparkering tilrettelagt for 

forflytningshemmede, gjesteparkering, oppstillingsplass for brannbil og 
renovasjonsanlegg. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

etablert. 
 

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

 
Rekkefølgebestemmelser 

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

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

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

 
Oppfølging av kvalitetsprogram for Ås sentralområde 

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

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

 
Tidligere behandling: 
HTP-vedtak 04.03.2020 

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

Solbakken 7b. 
 
Varsel om oppstart 

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

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

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

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

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

ansvarsområder. 
 

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

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

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

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

reduseres kraftig. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 

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

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

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

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

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

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

 
Helhetlig utvikling 

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

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

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

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

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

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

B3. 
 

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

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

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

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

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

ny bebyggelse. 
 

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

 
Planens hovedkonsept 

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

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

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

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

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

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

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

Kommunedirektøren er også skeptisk til at parkeringsarealet får en så 
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fremtredende plass i bygget. For at dette skal fungere, må bygningen få et 
helhetlig fasadeuttrykk, slik at det ikke framstår som et parkeringshus med 

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

 
Byggehøyder 

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

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

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

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

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

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

 
Kommunedirektørens innstilling vil kreve en betydelig omprosjektering av bygget 

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

åpninger inn til uterommet. Gode sol- og siktforhold for nabobebyggelsen i nord 
bør være førende for endelig utforming. 
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Figur 3. Utsnitt av forslag til plankart. Kommunedirektøren anbefaler at maks kotehøyde i nord 
reduseres fra kote 123 til kote 120 (blått omriss) og til kote 117 (lilla omriss). Maks kotehøyde i 

vest (rødt omriss) foreslås redusert fra kote 120 til kote 117. Områdene er omtrentlig markert, og 
må avgrenses mer nøyaktig ved bearbeiding av planforslaget.  

 
Figur 4. Kommunedirektørens innstilling innebærer at de markerte etasjene ikke kan bygges. 
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Fasaden langs fylkesveien i BAA vurderes å kunne tåle byggehøyder opp mot fire 
etasjer i øst og fem etasjer i vest, som foreslått. På sikt vil denne fasaden kunne 

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

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

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

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

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

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

vurderes før andregangsbehandling. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Planforslaget muliggjør også at det etableres flere bilparkeringsplasser på felt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Idrettsveien og bruke fortauet på vestsiden. 
 

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

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

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

være en del av boligtilbudet i Ås. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Støy 

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

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

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

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

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

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

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

 
Kommunedirektøren mener den støyfaglige utredningen for reguleringsforslaget, 

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

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

problemstillingen er løst godt i dette planforslaget. 
 
Rekkefølgekrav 

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

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

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

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

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

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

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

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

og planbeskrivelse datert 20.04.2020. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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HTP-26/21 
R-331 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for 
sentrum syd, nordre del (BS5) 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  18/00268-37 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 26/21 26.05.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-331 for 

sentrum syd, nordre del (BS5), som vist på kart datert 26.04.2021, 
bestemmelser datert 06.05.2021 og planbeskrivelse datert 26.04.2021, med 
følgende endringer: 

 
1. Byggehøyder innenfor felt BS2 reduseres til maks fem etg, tilsvarende kote 

113,1. 
2. Det tillates etablert delvis inntrukne balkonger. Balkonger tillates utkraget 

maks 1 meter over byggegrense/formålsgrense mot Moerveien og Skoleveien. 

 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 

uttalelse. 
 
Ås, 07.05.2021 

 
Trine Christensen                                Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør                               Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 02.03.2020 
Hovedutvalg for teknikk og plan  03.03.2020 
Hovedutvalg for næring og miljø  25.05.2020 

Hovedutvalg for teknikk og plan  26.05.2020 
Offentlig ettersyn 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Plankart, datert 26.04.2021 

2. Reguleringsbestemmelser, datert 06.05.2021 
3. Planbeskrivelse, datert 26.04.2021 
4. ROS-analyse 

5. Trafikkanalyse 
6. Støyutredning 

7. Miljøprogram 
8. Illustrasjonsplan - utomhusplan 
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9. Illustrasjonsplan - takplan 
10. Perspektiver 

11. Nær- og fjernvirkninger 
12. Blågrønn faktor 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Forhåndsuttalelser 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 

 
 

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Planforslaget følger opp områderegulering for Ås sentralområde, og omfatter hele 
delområde BS5 i områdereguleringen. Forslaget legger til rette for ny bolig- og 

sentrumsbebyggelse i en kvartalsstruktur. 
 
Forslagsstiller er Skoleveien 2 AS, v/ NRE Norway AS. Fagkyndig plankonsulent 

er DARK Arkitekter AS. 
 

Forslagsstiller er eier av Skoleveien 2 (gnr 55, bnr 56) samt Sagaveien 2B (gnr 
42, bnr 68). Forslagsstiller har også inngått kjøpekontrakt med Sagaveien 2A 
(gnr 42, bnr 308) og Sagaveien 2D (gnr 42, bnr 299). Planområdet består i 

tillegg av Skoleveien 4 (55/82), som eies av Ås kommune, og Moerveien 5 
(55/59), som eies av Vektergården Ås AS. 

 
Planforslaget ble behandlet i Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) i møte 
02.03.2021, sak 3/21, og i Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) i møte 

03.03.2021, sak 12/21. HTP vedtok å sende planforslaget tilbake til forslagsstiller 
for å vurdere innspill til endringer. 

 
Fakta i saken: 
Beskrivelse av planforslaget 

Planområdet foreslås regulert til sentrumsformål og boligbebyggelse i en 
oppbrutt kvartalsstruktur, med bygningene plassert langs kvartalets 

yttergrenser. Det reguleres et felles uteareal i midten av planområdet, som vil 
være tilgjengelig fra det omkringliggende gatenettet. Bygningshøydene trappes 
ned fra øst til vest, for å tilpasses omkringliggende bebyggelse. Bebyggelsen 

foreslås delt opp i fem delfelt, som tillater en trinnvis utbygging av kvartalet. 
 

Forslagsstillers planbeskrivelse redegjør for planforslaget i sin helhet, og er 
vedlagt som vedlegg 3. Videre vises det til en omfattende beskrivelse av 
planforslaget i HTP-sak 12/21, til behandling 03.03.2021. 

 
 

Varsel om oppstart 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort 17.04.2020 med frist for 

forhåndsuttalelser satt til 06.04.2020. Det ble mottatt 10 uttalelser. 
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Forslagsstillers oppsummering og kommentarer til mottatte uttalelser er vedlagt 
saken. 

 
Behandling første gang 
Reguleringsplanen ble lagt frem til behandling i HTP 03.03.2021. HTP 

fattet vedtak om at planen avvises, og at alle framlagte forslag fra partiene, 
samt HNMs innstilling i sak 3/21, behandlet 02.03.2021, følger som innspill til 

endringer. 
 
Planforslaget er revidert i etterkant av vedtaket. Vedtaket er gjengitt nedenfor, 

med kommunedirektørens kommentarer til hvordan punktene er fulgt opp. 
Kommunedirektørens vurdering av endringene er redegjort for under vurdering 

av planforslaget.  
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 03.03.2021 
Planen avvises. Framlagte forslag og HNMs innstilling i sak 3/21 av 02.03.2021 
følger som innspill til endringer. 

 
Zara Berg (H) fremmet følgende forslag: 

1. Planen avvises. 
 
2. Før ny detaljreguleringsplan fremmes skal det være enighet blant 

grunneiere på området. 
 

Kommentar: Forslagsstiller er eier av Skoleveien 2 og Sagaveien 2B, og har 
inngått kjøpekontrakt om Sagaveien 2A og 2D. 
 

3. Før planen kommer til ny behandling skal følgende være innarbeidet: 
a. Forpliktelse til opparbeidelse av uteområder 

 
Kommentar: Opparbeidelse av uteområdene er sikret gjennom planbestemmelse 
4.1.1. d, som angir størrelsen på utearealet som skal opparbeides. 

 
b. Realistisk parkeringsdekning for prosjektet 

 
Kommentar: Parkeringsdekningen er i henhold til parkeringsbestemmelsene i 
områdeplanen. Det er ikke gjort endringer i planforslaget. 

 
c. Helhetlig og varig plan for renovasjon- og avfallsløsninger 

 
Kommentar: Etappevis utvikling av utearealer og renovasjonsløsninger er 
redegjort for i planbeskrivelsen, side 28-29.  

 
Rekkefølgebestemmelser endring/tillegg: 

4. Før brukstillatelse 
Nytt pkt. 7.3.4 før brukstillatelse gis innenfor byggeområdene skal BUT være 
ferdig opparbeidet. 

 
Kommentar: Ikke innarbeidet. Planforslaget legger opp til en trinnvis utvikling, 

der tilstrekkelig uteoppholdsareal etableres per byggetrinn. 
 

5. Pkt. 3.10 Fossilfri byggeplass 
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Punktet mangler lovhjemmel og strykes 
 

Kommentar: Bestemmelsen er beholdt i henhold til kommunestyrets vedtak. Kan 
bli endret som følge av lovlighetskontroll.  
 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
1. Til 4.1. e. tillegg: 

Leilighetsfordeling Maksimum 40 % og minimum 20% av leilighetene innenfor 
kvartalet kan være under 40 m² BRA. Minimum 20 % av leilighetene skal være 
større enn 70 m² BRA. Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 34 m² BRA. 

 
Kommentar: Leilighetsfordelingen i planforslaget er endret til følgende:      

Maksimum 40 % av leilighetene innenfor kvartalet kan være under 45 m² 
BRA. Minimum 20 % av leilighetene skal være større enn 70 m² BRA. 

Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 36 m² BRA. 
 
2. Til 7.3.3. Endring: 

Før brukstillatelse gis for boligenheter innenfor reguleringsområdet skal o_SGT 
være opparbeidet. 

 
Kommentar: Ikke innarbeidet. Planforslaget legger opp til en trinnvis utvikling, 
der gatetunet etableres samtidig med tilgrensende byggetrinn BBB2. 

 
3. Nytt 7.4.: 

Før brukstillatelse gis for boligenheter innenfor reguleringsområdet skal 
BUT med tilhørende adkomster være opparbeidet. 
 

Kommentar: Ikke innarbeidet. Planforslaget legger opp til en trinnvis utvikling, 
der tilstrekkelig uteoppholdsareal etableres per byggetrinn. 

 
4. Nytt 7.3.5: 
Før brukstillatelse gis for boligenheter innenfor BBB2 eller BB1 skal G91, 

G91 og G93 være opparbeidet. 
 

Kommentar: Ikke innarbeidet. Planforslaget legger opp til en trinnvis utvikling, 
der grønnstrukturen etableres samtidig med tilgrensende byggetrinn. 
 

Separat forslag: 
5. Nødvendige tekniske krav for etablering av beskrevne grønne kvaliteter og 

vannhåndtering – også på tak, må følges opp nøye i byggesaka. 
 
Kommentar: Tekniske krav skal følges opp i behandling av byggesøknad. 

 
6. Eksisterende trær skal så langt mulig bevares. 

 
Kommentar: Eksisterende trær innenfor planområdet er kartlagt og redegjort for 
på s. 9-10 i planbeskrivelsen. Trærne er i stor grad innenfor arealer som er 

regulert til fortau og gatetun, og er derfor ikke foreslått bevart. 
 

7. Tiltak beskrevet i miljøprogrammet skal i større grad innarbeides i 
planbestemmelser for detaljreguleringsplanen. 
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Kommentar: Flere av tiltakene i miljøprogrammet er allerede innarbeid, blant 
annet grønne tak, sikring av overvannshåndtering og bruk av holdbare materialer 

i uteområdene. Miljøprogrammet skal primært sette overordnede mål for miljø i 
prosjektet, og skal følges opp av en miljøoppfølgingsplan med konkrete tiltak i 
byggefasen. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Veggen mot krysset Moerveien/Skoleveien skal delvis begros med 
klatreplanter, for å danne et grønt hjørne som fanger blikket fra øst og 
nord. Klatreplantene skal gro inn fra balkongene på siden og strekke seg 

opp fra alle etasjene (2.-5. etasje). Plantene skal sikres tilstrekkelig 
vekstgrunnlag gjennom å utarbeide hensiktsmessige bestemmelser til 

jorddekke, vanning og gripefeste (espalier). Den bevokste veggen skal 
sikres høy arkitektonisk kvalitet. 

 
Kommentar: Dyrkingsmuligheter kan integreres i fasade-/balkongutformingen 
mot Skoleveien. Det er lagt inn et tillegg til bestemmelse 4.1.2.d. om at 

balkonger innenfor BS2 mot Skoleveien skal utformes med en dyrkemulighet. 
 

2. Før det gis brukstillatelse skal nærlekeplassen være sikret opparbeidet. 
 
Kommentar: Ny rekkefølgebestemmelse 7.3.1. sikrer at lekeareal innenfor BUT 

skal opparbeides før brukstillatelse for boliger. 
 

3. Passasjer skal ha krav om minimum 4 meter bredde, ikke 6 meter, likevel 
slik at atkomstmulighet for stigebil er sikret. 
 

Kommentar: Endringen er ikke innarbeidet i planforslaget. Endringen vil ikke 
være i konflikt med adkomstmulighet for brannbil, og kan innarbeides dersom 

forslaget får politisk flertall. 
 
4. Det tillates en inntrukket 6. etasje i BS6. Maksimal høyde justeres tilsvarende. 

 
Kommentar: Endringen er innarbeidet i planforslaget 

 
5. Maksimum 40 % av leilighetene innenfor kvartalet kan være under 40 m2 
BRA. Minimum 20 % av leilighetene skal være større enn 70 m2 BRA. 

Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 34 m2 BRA. 
 

Kommentar: Leilighetsfordelingen i planforslaget er endret til følgende:      
Maksimum 40 % av leilighetene innenfor kvartalet kan være under 45 m² 
BRA. Minimum 20 % av leilighetene skal være større enn 70 m² BRA. 

Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 36 m² BRA. 
 

Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet følgende forslag: 
1. Leilighetsfordelingen endres slik at maksimum 30 pst av leilighetene 
innenfor kvartalet kan være under 50 m2 BRA. Minimum 30 pst av 

leilighetene skal være større enn 70 m2 BRA. Leiligheten skal ha en 
minimumstørrelse på 38 m2 BRA. 

 
Kommentar: Se forrige kommentar. 
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2. Utomhusareal skal være opparbeidet før ferdigattest utstedes. 
 

Kommentar: Opparbeidelse av uteareal er sikret gjennom bestemmelse 4.1.1.d. 
om minste uteareal.  
 

3. Byggegrensene skal tydeliggjøres og vise oppstykking av bygningskroppen 
(Jfr. Slik illustrasjonsfoto viser) 

 
Kommentar: Nøyaktig plassering av bygningskroppene er ikke regulert i 
plankartet. Passasjene inn til uteområdet er sikret i bestemmelsene, som stiller 

krav om tre passasjer med minimum 6 meter bredde.  
 

4. Under 4.11 d i bestemmelsene ta inn: 
a. Avstanden mellom felles uteoppholdsarealer og boligfasader med vindu eller 

private uteoppholdsarealer skal være minimum 2 m og ha visuell skjerming. 
 
Kommentar: Ny formulering er lagt inn i bestemmelse 4.1.1.d: Avstanden 

mellom felles uteoppholdsareal i gårdsrom og tilliggende boligfasader med vindu 
eller private uteoppholdsarealer skal være minimum 2 m. Private 

uteoppholdsarealer på terreng skal i utforming markeres som adskilt fra felles 
uteoppholdsareal.   
 

b. Hvert enkelt 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. 
 
Kommentar: Bestemmelsen sikrer at halvparten av samlet uteareal skal ha sol 

ved vår og høstjevn. En strengere tolkning av solkravet kan føre til at området 
blir vanskelig å bebygge på en god måte. 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 02.03.2021: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-331 for 
sentrum syd, nordre del (BS5), som vist på kart datert 03.02.2021, 

bestemmelser datert 10.02.2021 og planbeskrivelse datert 04.02.2021, med 
følgende endringer og tillegg: 
 

1. Byggehøyder innenfor felt BS2 reduseres til maks fem etg, tilsvarende 
kote 113,1. 

 
Kommentar: Byggehøydene er endret til maks seks etasjer av forslagsstiller. 
Kommunedirektøren opprettholder HNMs innstilling. 

 
2. Byggegrensen mellom kote 108 (tre etg) og kote 112 (fire etg) flyttes 5 

meter mot øst innenfor felt BBB1 og BBB2. 
 
Kommentar: Byggegrensen er flyttet 3 meter mot øst.  

 
3. Det tillates etablert delvis inntrukne balkonger. Balkonger tillates utkraget 

maks 1 meter over byggegrense/formålsgrense mot Moerveien og 
Skoleveien. 
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Kommentar: Planforslaget er ikke endret. Kommunedirektøren opprettholder 
HNMs innstilling. 

 
4. Leilighetsfordelingen endres slik at maksimum 40 % av leilighetene 
innenfor kvartalet kan være under 50 m² BRA. Minimum 20 % av 

leilighetene skal være større enn 70 m² BRA. Leilighetene skal ha en 
minimumsstørrelse på 38 m² BRA. 

 
Kommentar: Leilighetsfordelingen i planforslaget er endret til følgende: 

Maksimum 40 % av leilighetene innenfor kvartalet kan være under 45 m² 

BRA. Minimum 20 % av leilighetene skal være større enn 70 m² BRA. 
Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 36 m² BRA. 

 
5. Planforslaget suppleres med dokumentasjon av leilighetssammensetningen 

per bygg og for hele kvartalet. 
 
Kommentar: En mulig leilighetsfordeling innenfor kvartalet er innarbeidet i 

planbeskrivelsen, s. 16. 
 

6. Endring under 3.2: Blågrønn faktor (BGF) for utbyggingsområder og 
utearealer endres fra 0,7 til 0,8 i tråd med brukerveileder for BGF 
 

Kommentar: 0,7 er i tråd med veilederens anbefalte minimumskrav i tett 
by/sentrumsområder. 

 
7. Tillegg under 3.4: «Det skal etableres ladepunkter på minimum 50% av 
biloppstillingsplassene.» 

 
Kommentar: Ikke innarbeidet. Bestemmelsene sikrer at det skal legges til rette 

for etablering av ladestasjoner til el-biler og sikres mulighet for lading for 
samtlige biloppstillingsplasser. Ladepunkter kan dermed etableres i takt med 
behovet. 

 
8. Endring under 4: Parkeringsnorm bil (kolonne 4) for «2-roms» og «3-roms 

og mer» endres til hhv 0,5 og 0,7. Det legges til en ny kolonne med 
overskrift «Parkering bildeling (maksimum)» og tillates 0,1 slik parkering 
per «2-roms» og 0,1 per «3-roms og mer». Tabellen blir seende slik ut: 

 

 
 
Kommentar: Endringen er ikke innarbeidet. Bestemmelsen i planforslaget er i 

tråd med overordnet områdeplan. Bildelingsordninger kan etableres på ordinære 
parkeringsplasser som opparbeides i henhold til parkeringsbestemmelsen. 

 
9. Tillegg under 3: «3.11 Beplantning. Ved beplantning skal stedegne, 
pollinatorvennlige og allergivennlige planter benyttes. Arter oppført på 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 26.05.2021  Side 33 av 82 

 

Fremmedartslista skal unngås.» 
 

Kommentar: Forslaget er lagt inn i bestemmelsene. 
 
10.Endring under 4.2.2: Endres til å lyde: 

«Gangvei, o_SGT. 
a) Gangveien skal være offentlig. 

 
Kommentar: Arealer med formålsbenevnelse o_ er alltid offentlige.  
 

11.Tillegg under 7. Rekkefølgebestemmelser: «7.3.4 Før brukstillatelse gis 
skal påkrevde ladepunkter på biloppstillingsplasser være etablert.» 

 
Kommentar: Bestemmelse 3.4. fastsetter antall parkeringsplasser som skal 

opparbeides, samt krav om å tilrettelegge for lading. Det er ikke nødvendig å 
formulere dette som rekkefølgebestemmelse. 
 

12. I Plankart - detaljregulering for Sentrum Syd, nordre del (BS5) gjøres 
følgende endringer: o_SGT endres fra gatetun til gangvei 

 
Kommentar: Endringen vil ha liten betydning, og er ikke innarbeidet. Nærmere 
bestemmelser til arealformålet og evt. endring av formålet kan vurderes til 

andregangsbehandling.  
 

13.Innenfor felt BS3 tillates forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning. 
Førsteetasjer i bebyggelsen skal mot gater ha brutto etasjehøyde på 
minimum 4,5 m og benyttes til publikumsrettet virksomhet som 

forretninger, tjenesteyting og bevertning. 
 

Kommentar: Forslaget er lagt inn som alternativ innstilling i saksframlegget. 
 
14.Tiltak beskrevet i miljøprogrammet skal i større grad innarbeides i 

planbestemmelser for detaljreguleringsplanen. 
 

Kommentar: Se kommentar til samme punkt under HTPs vedtak. 
 
15.Nødvendige tekniske krav for etablering av beskrevne grønne kvaliteter og 

vannhåndtering – også på tak, må følges opp nøye i byggesaka. 
 

Kommentar: Se kommentar til samme punkt under HTPs vedtak. 
 
16.Eksisterende trær skal så langt mulig bevares. 

 
Kommentar: Se kommentar til samme punkt under HTPs vedtak. 

 
17.Det skal sikres tilgjengelighet for allmennheten på uteområdet BUT. 
 

Kommentar: Planbestemmelsene sikrer minimum tre passasjer inn til uteområdet 
fra gatenettet. Kommunen har ikke anledning til å lage bestemmelser om at 

felles uteoppholdsareal skal være allment tilgjengelige. 
 

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

Forslag fra Olav Fjeld Kraugerud (V) som følger saken: 
Næringsarealet skal utgjøre minst 24% av hele planen, tilsvarende 3000 
kvm BRA. Innenfor hele BS5 tillates forretninger, tjenesteyting, kontor og 

bevertning. Førsteetasjer i bebyggelsen skal mot gater ha brutto 
etasjehøyde på minimum 4,5 m og benyttes til publikumsrettet virksomhet 

som forretninger, tjenesteyting og bevertning. Det tillates kontorer i 2. 
etasjer. For å oppnå andelen næring foreslås at BS3 forbeholdes som rent 
næringsbygg. 

 
Kommentar: Det er lagt inn alternativ innstilling i saksframlegget om at BS3 

forbeholdes næring, med utadrettet virksomhet i første etasje. Dette vil gi i 
underkant av 4000 m2 BRA næring, ca 30 % av samlet BRA. 

 
Kommunedirektørens vurdering: 
Vurdering av endringer etter HTPs behandling 

Kommunedirektøren mener at det reviderte planforslaget stort sett følger opp 
forslagene fra de politiske partiene på en god måte. Ettersom forslagene ikke ble 

stemt over i HTP, er det usikkert hvilke forslag som har et politisk flertall bak 
seg. Forslagsstiller har derfor gjort en selvstendig vurdering av hvilke punkter de 
mener er hensiktsmessig å innarbeide i planforslaget. Endringene er redegjort for 

tidligere i saksframlegget. Kommunedirektørens innstilling inneholder ytterligere 
to forslag til endringer.  

 
Byggehøyder 
Høydene i felt BS2 er redusert med én etasje fra forrige behandling, og er nå satt 

til maks seks etasjer, med nedtrapping til fem etasjer mot vest. 
Kommunedirektøren opprettholder innstillingen fra forrige behandling, om å 

tillate maks fem etasjer på dette feltet. Basert på vedlagte studier av nær- og 
fjernvirkninger, mener kommunedirektøren at seks etasjer vil virke for 
dominerende i hjørnet mellom Moerveien og Skoleveien, sett opp mot den lavere 

bebyggelsen rundt. Planområdet ligger også høyere i terrenget enn tilgrensende 
bebyggelse mot øst, noe som forsterker høydeforskjellen i denne retningen.  

 
Mot Sagaveien i vest er det foreslått maks tre etasjer, med en inntrukket 
fjerdeetasje 8 meter fra formålsgrensen. Dette er en endring fra forrige utgave 

av planforslaget, hvor grensen mellom tredje og fjerde etasje var lagt 5 meter 
inn i felt BBB1-2 og 10 meter inn i BS1. Kommunedirektøren mener det er en 

fordel at byggegrensen er lagt på samme sted gjennom de tre feltene, for å gi et 
mer enhetlig uttrykk mot Sagaveien. Endringen vurderes å ivareta ønsket om 
nedtrapping av høyder til trehusbebyggelsen på vestsiden av Sagaveien, 

samtidig som det fortsatt vil være mulig å etablere en begrenset 4. etasje med 
tilgang til takterrasser. 

 
 
Helhetlig utvikling 

Illustrasjonsprosjektet viser et kvartal som er brutt opp i seks bygninger, rundt 
et sentralt uterom. I etterkant av HTPs vedtak har tiltakshaver sikret seg 

eierskap til Sagaveien 2a, og har bearbeidet illustrasjonsprosjektet til å vise 
bygninger som går mer på tvers av eiendomsgrensene i vest, samtidig som 

antall bygninger er uendret. Kommunedirektøren mener dette fremstår som en 
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god løsning. Det vurderes som positivt at kvartalet brytes opp i mindre 
bygningsvolumer mot vest, som kan gi en fin tilpasning til eneboligene i 

Sagaveien. Samtidig ønsker kommunedirektøren å se et alternativ med mer 
sammenhengende bebyggelse og færre enkeltbygg, for eksempel ved å koble 
sammen ett eller flere hjørner. En mer sammenhengende bygningsstruktur vil 

trolig kunne etableres innenfor den foreslåtte reguleringen, ettersom 
bestemmelsene ikke fastsetter nøyaktig plassering av bygninger og passasjer. 

Kommunedirektøren vurderer at dette kan utforskes før andregangsbehandling. 
 
Den reviderte planbeskrivelsen redegjør for hvordan utearealene kan oppføres 

trinnvis, og likevel ivareta behovet for lekearealer, overvannshåndtering og 
oppholdsarealer fra første byggetrinn (s. 28-29). Kommunedirektøren mener 

dette sikrer en helhetlig utvikling av kvartalet på en god måte, når alle 
byggetrinnene er på plass.  

 
Kommunedirektøren mener det vil være uheldig å stille krav om at hele 
utearealet skal opparbeides før brukstillatelse for første byggetrinn. Med tanke 

på kvartalets størrelse vil det trolig være lite gjennomførbart å oppføre hele 
kvartalet i ett trinn, selv om forslagsstiller eier størsteparten av eiendommene. 

Et slikt krav vurderes også som uforholdsmessig høyt, med tanke på at behovet 
for utearealer vanligvis beregnes utfra boligarealet som faktisk bygges. 
Kommunedirektøren anbefaler derfor ingen endringer i 

rekkefølgebestemmelsene, utover et krav om at lekearealet skal opparbeides ved 
første byggetrinn. Planbestemmelsen om at uteoppholdsarealet skal utgjøre 20 

% av samlet BRA for boligbebyggelse, sikrer at hele utearealet oppføres når alle 
byggetrinn er ferdigstilt. Hoveddelen av det sentrale utearealet ligger innenfor 
eiendommer som eies av forslagsstiller, slik at det ikke er noen 

interessekonflikter knyttet til opparbeiding. Gatetunet reguleres som offentlig, 
noe som gir kommunen større kontroll over når og hvordan dette skal 

opparbeides. 
 
Leilighetsfordeling 

Kommunedirektøren mener den justerte leilighetsfordelingen er et akseptabelt 
kompromiss mellom de ulike forslagene fra de politiske partiene. Revidert forslag 

ivaretar kommunedirektørens hovedintensjon, om å begrense andelen små 
leiligheter, og sikre en minstestørrelse på leilighetene som gir mulighet for gode 
planløsninger og variasjon i bruk og møblering. Foreslått minstestørrelse på 36 

m2 er i tråd med normene i omkringliggende kommuner, som Nordre Follo og 
Oslo.  

 
Planforslaget er supplert med illustrasjon av en mulig leilighetsfordeling innenfor 
kvartalet (s. 16 i planbeskrivelsen). Kommunedirektøren mener det virker 

fornuftig med en hovedvekt av mindre leiligheter mot bygatene i nordøst, og 
større leiligheter som også kan passe for barnefamilier mot villaområdet i 

Sagaveien. Selv om det kan være gunstig å tilrettelegge for små boliger til 
førstegangsetablerere og små husholdninger i et så sentralt område, er det 
samtidig viktig å sikre et mangfold av boligtyper og leilighetsstørrelser i sentrum 

som helhet. Dersom kommunestyret går inn for den foreslåtte 
leilighetsfordelingen i dette prosjektet, blir det viktigere å sikre en tilstrekkelig 

andel større leiligheter i andre prosjekter.  
 

Grønne kvaliteter 
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Kommunedirektøren mener at grønne kvaliteter er godt sikret i planforslaget.  
Bestemmelse 4.1.2.c sikrer at balkonger innenfor BS2 mot Skoleveien skal 

utformes med en dyrkemulighet, slik at fasaden får et grønt preg mot 
Skoleveien. Bestemmelsene sikrer også at byggene utformes med grønne tak. 
 

Eksisterende trær står i stor grad innenfor arealer som er regulert til fortau og 
gatetun. Kommunedirektøren foreslår at ingen av trærne reguleres til bevaring, 

fordi det kan komplisere opparbeidingen av ny infrastruktur. Bevaring av 
bjørketrær er også i strid med bestemmelsen om at beplantning skal være 
allergivennlig. 

 
Vurdering av planforslaget 

Under følger en vurdering av øvrige tema i planforslaget som ikke er endret etter 
første HTP-behandling. 

 
Hovedgrep 
Kommunedirektøren mener den foreslåtte kvartalsstrukturen er i tråd med 

områdeplanen slik den foreligger. Foreslått bebyggelse vurderes å passe godt inn 
i den etablerte sentrumsstrukturen, og vil bidra positivt til aktivitet i sentrum ved 

å etablere publikumsfunksjoner mot Skoleveien og Moerveien, og et sentralt 
plassert uterom som er allment tilgjengelig. Bygningene skal utformes med 
variasjon i høyder, fasadeutforming og materialbruk, som kan bidra positivt til 

den estetiske opplevelsen av området. 
 

Selv om det overordnede grepet vurderes som godt, savner kommunedirektøren 
en redegjørelse i planbeskrivelsen for alternative plangrep som ikke er basert på 
frittstående blokker i kvartalsstruktur. Det kan for eksempel være plangrep som 

bevarer mer av småhusbebyggelsen eller en mer bymessig og sammenhengende 
bebyggelse på tvers av eiendomsgrensene.  

 
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 Moerveien og Skoleveien, 

nedtrapping av byggehøyder mot Sagaveien, grønne tak og dyrkeparseller. 
 
Bestemmelsene sikrer at materialbruken skal ha hovedvekt på tre og tegl, som 

gir en god overgang mellom trehusbebyggelsen i Sagaveien og den mer 
bymessige bebyggelsen i Moerveien. Oppføring av en felles områdelekeplass syd 

for planområdet er sikret med en rekkefølgebestemmelse som gir grunnlag for 
utbyggingsavtale. Det stilles også krav om kvalitetsoppfølgingsplan som skal 
redegjøre for hvordan tiltakene er fulgt opp ved søknad om rammetillatelse. 

 
Balkonger og fasader 

Kommunedirektøren anbefaler at det ikke tillates balkonger som krager mer enn 
én meter ut over formålsgrensen mot Moerveien og Skoleveien. 
Kommunedirektøren vurderer det som negativt med store, private balkonger 

som strekker seg ut over gaterommet, fordi det kan begrense den opplevde 
gatebredden og svekke opplevelsen av gaten som offentlig rom. Selv om 

utkragingen begrenses til én meter, vil det fortsatt være mulig å etablere 
balkonger av god størrelse, enten som delvis inntrukne balkonger, eller ved å 

trekke bygningskroppen tilbake fra formålsgrensen, slik det er gjort i felt BS2 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 26.05.2021  Side 37 av 82 

 

mot Skoleveien. 
 

I vedlagte perspektivskisser er fasadene mot Skoleveien brutt opp i vertikale 
elementer som skråner mot vest fra 2. etasje og oppover. Kommunedirektøren 
mener dette fasadekonseptet kan gi bygget et variert og interessant uttrykk mot 

Skoleveien, og en bedre orientering av leilighetene i nord-vestlig retning. 
Foreslått fasadekonsept vil være gjennomførbart selv om det settes 

begrensninger for utkragede balkonger, ettersom bygningskroppen er trukket 
noe inn fra formålsgrensen i vest. 
 

Mot Sagaveien er utkraging av balkonger regulert til maks 1 meter over 
formålsgrensen, dette for å sikre at det er rom for å plante trær i grøntarealet 

G9. 
 

Nordvendte leiligheter langs Skoleveien 
Foreslått bebyggelse innenfor felt BS2 vil få lange fasader mot nord og øst. Med 
foreslått leilighetsfordeling vil det etableres en stor andel små, ensidige 

leiligheter, også mot nord. Disse leilighetene kan få mindre dagslys enn det som 
er tilfredsstillende. Små, sydvendte leiligheter kan samtidig ha motsatt 

utfordring, og vil kreve mye solskjerming. 
 
Kommunedirektøren mener det er illustrert gode grep for å orientere fasaden 

mer mot nordvest, og dermed bringe sollyset inn i leilighetene på kveldstid, som 
vist i planbeskrivelsen på side 19. Kommunedirektøren vurderer dermed at 

ensidige leiligheter mot Skoleveien kan aksepteres.  
 
Sentrumsformål 

Førsteetasjene innenfor feltene BS1-3 skal ha publikumsrettede funksjoner. Det 
tillates også etablering av næringsarealer fra andre etasje og oppover, men 

ingen av feltene har krav om næringsarealer utover første etasje. Trolig vil disse 
etasjene utvikles med boliger, slik forslagsstiller har signalisert at de ønsker for 
felt BS2. Dersom kommunen ønsker næringsarealer utover førsteetasjene bør 

det stilles krav om dette i planbestemmelsene. Kravet kan formuleres slik at det 
skal etableres kontorarealer i andre etasje for én eller flere av bygningene. 

Alternativt kan det kreves rene næringsbygg på ett eller flere av delfeltene. 
 
Kommunedirektøren anbefaler en fleksibel regulering av disse feltene, for å 

unngå å komplisere gjennomføringen av planen unødig. Det foreligger per i dag 
ingen konkrete planer fra noen av grunneierne om å etablere nye næringsbygg. 

Bygningsvolumene som reguleres er også relativt små, og er dermed mindre 
egnet for kombinert bebyggelse med både butikkarealer, kontor og bolig, som vil 
kreve ulike løsninger for adkomster, brannkrav o.l. 

 
Dersom det skal tilrettelegges for en større kontorandel, anbefaler 

kommunedirektøren at det stilles krav om et rent næringsbygg innenfor felt  
BS3, hvor det ligger et næringsbygg i dag.  
 

Gatetun og gangpassasjer 
Kommunedirektøren har ingen innvendinger til forslaget om å justere gatetunet 

o_SGT, slik at det ligger noe syd for den regulerte traseen i områdeplanen. 
Kommunedirektøren ser det som fordelaktig at den justerte traseen vil danne en 

mer direkte siktlinje mot gateløpet i øst, og at den blir liggende med senterlinje i 
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eiendomsgrensene i sørvest. 
 

Det er regulert tre gangpassasjer inn til uterommet, fra nord, syd og 
vest. Mot Moerveien i øst åpner planforslaget for at det kan bygges en 
sammenhengende fasade, selv om dette ikke er vist i illustrasjonene. 

Kommunedirektøren mener dette er fornuftig, med tanke på at strekningen er 
kort, ca 60 meter, og det kan være ønskelig med en mer bymessig og 

sammenhengende fasade mot Moerveien. Forbindelsen til utearealet fra 
Moerveien vil være godt sikret gjennom gatetunet syd i planområdet. 
 

Sol og skygge 
Planbestemmelsene stiller krav om at 50% av arealet som regnes som felles 

uteoppholdsareal skal være solbelyst kl. 15 ved jevndøgn. Planforslaget oppnår 
solkravet ved å regne med uteareal på tak og balkonger, i henhold til 

bestemmelsene i områdeplanen. Litt over halvparten av kravet til solbelyst areal 
dekkes på bakkeplan. Kommunedirektøren mener dette er en god måte å løse 
solkravet på i et så sentralt område, der kommunen ønsker en bymessig 

utvikling. I sommermånedene vil større deler av gårdsrommet ha gode solforhold 
gjennom dagen. Dersom det skal sikres mer solbelyst areal i gårdsrommet ved 

jevndøgn, kan det vurderes å senke byggehøydene i øst, innenfor felt BBB2. 
 
Gjennomføring av planforslaget vil få konsekvenser for solforholdene for 

omkringliggende bebyggelse, særlig øst for Moerveien. Flere av boligene øst for 
Moerveien har balkonger som vender mot planområdet, og disse vil bli 

skyggelagt på ettermiddagene. Kommunedirektøren foreslår noe lavere 
byggehøyder mot øst, men det vil likevel bli dårligere solforhold enn i dagens 
situasjon. Kommunedirektøren vurderer dette som en nødvendig konsekvens av 

ønsket om å bygge tett i sentrum, selv om det kan oppleves som en ulempe for 
den enkelte. 

 
Trafikk og mobilitet 
Planområdet ligger svært godt til rette for at daglige reiser kan gjennomføres 

uten bruk av bil, både for de som skal bo og de som skal jobbe innenfor 
planområdet. Kommunedirektøren vurderer det derfor som sannsynlig at 

utbyggingen ikke vil medføre en stor belastning på veinettet, slik trafikkanalysen 
også konkluderer med. Planforslaget følger opp områdeplanens bestemmelser 
om lav parkeringsdekning for bil og høy parkeringsdekning for sykkel, som vil 

bidra til å gjøre sykkel og gange til mer aktuelle transportmidler. 
Rekkefølgebestemmelsene sikrer også at det opparbeides nødvendig 

infrastruktur for syklende og gående i Moerveien, i tråd med områdeplanens 
bestemmelser. 
 

Bevaring av dagens bebyggelse 
Spørsmålet om bevaring av enkeltbygg og bygningsmiljøer ble vurdert i 

behandlingen av områderegulering for Ås sentralområde. Områdene mellom 
Sagaveien og Moerveien er vurdert å ha høy kulturhistorisk verdi i kommunens 
egen kulturhistoriske stedsanalyse, som lå til grunn for planleggingen. Det ble 

likevel ikke innarbeidet hensynssoner for bevaring av denne bebyggelsen i 
områdeplanen. Bestemmelsene krever at bevaring av enkeltbygg vurderes i 

detaljplan. 
 

Innenfor planområdet er det i hovedsak Skoleveien 2 som kan ha bevaringsverdi 
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som enkeltbygg. Eneboligbebyggelsen kan samtidig ha verdi som en del av et 
større hagebymiljø, som er typisk for Ås sentrum. 

Kommunedirektøren vurderer at dagens bebyggelse har en lite hensiktsmessig 
utforming for denne delen av sentrum. Skoleveien 2 oppleves i dag som et lukket 
bygg mot Moerveien, som gir lite liv og aktivitet til sentrum. Mot Skoleveien har 

bygget publikumsrettede funksjoner, men både inngangspartiene og 
næringslokalene har store mangler når det gjelder universell utforming. 

 
Bevaringsverdien vurderes å være svekket av nyere tids ombygninger og 
fasadeendring, selv om enkelte originale detaljer fortsatt er lesbare i bygget. 

Bygget er også i svært dårlig forfatning, og har et betydelig oppgraderingsbehov. 
Kommunedirektøren vurderer at bevaringsverdien av Skoleveien 2 ikke er høy 

nok til at dette bør gå på bekostning av en ønsket utvikling av kvartalet i tråd 
med områdeplanen. Planområdet er ett av de mest sentrale utbyggingsområdene 

i Ås sentrum, og det er derfor lagt opp til høy utnyttelse i områdeplanen. 
 
Alternativer: 

Dersom det skal sikres et rent næringsbygg innenfor felt BS3, med 
publikumsrettet virksomhet i førsteetasjene, kan følgende formulering benyttes: 

 
Innenfor felt BS3 tillates forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning. 
Førsteetasjer i bebyggelsen skal mot gater ha brutto etasjehøyde på 

minimum 4,5 m og benyttes til publikumsrettet virksomhet som 
forretninger, tjenesteyting og bevertning. 

 
Konklusjon: 
Planforslaget vurderes i all hovedsak som en god oppfølging av områdeplan for 

Ås sentralområde og tilhørende kvalitetsprogram. Kommunedirektøren anbefaler 
at planforslaget sendes på høring, med mindre justeringer av tillatte 

byggehøyder og balkongutforming. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
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HTP-27/21 
R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) - 
Førstegangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  20/00539-36 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 11/21 25.05.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 27/21 26.05.2021 

 

 

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

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

 
1) Følgende leilighetsfordeling legges til grunn: 

- Maksimum 40 % av leilighetene innenfor kvartalet kan være under 

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

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

til maks fem etg, tilsvarende kote +113.5. 

3) Bredden på fortau o_SF3 økes til 3 meter. 
 

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

 
Ås, 07.05.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef  
 Teknikk, samfunn og kultur 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 
 
Behandlingsrekkefølge: 

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

 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 19.04.2021 

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

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

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

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

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

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

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Oppstartsvarsel 
Merknader til varsel om oppstart 

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

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste  
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Saksutredning: 
 

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

områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

overflateparkering. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

tilsvarende 6-8 etasjer.  
 

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

eiendomsareal i Moerveien, og tverrveien i syd.  
 

Beskrivelse av planforslaget. 
Hovedgrep 

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

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

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

 
Bebyggelse, utnyttelse og høyder 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kapittel 4.7.  
 

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

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

Minst 15 % leiligheter skal være over 70 kvm BRA.  

Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 26 kvm BRA.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 
Parkeringsdekning følger fastsatte parkeringsbestemmelser i områdeplanen, som 

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

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

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

 
Sol- og skyggeforhold 

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

ha sol ved vår- og høstjevndøgn. 
 

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

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

reguleringsbestemmelse § 3.4.  
 
Vann, avløp og overvannshåndtering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Avfallshåndtering. 

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

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

føre til endringer i planforslaget før andregangsbehandling. 
 
Rekkefølgebestemmelser 

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

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

 
Oppfølging av kvalitetsprogrammet 

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

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

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

 
Planbeskrivelsen kapittel 5 redegjør for hvordan kvalitetsprogrammet skal følges 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
BaneNor er positiv til høy arealutnyttelse rundt jernbaneknutepunktet.  
 

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

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

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

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

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

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

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

enkeltvis under.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

høydeforskjellen i bebyggelsen langs Brekkeveien.  
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Figur 5 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 6 Kartet til venstre viser forslagsstillers plankart. Kartet til høyre viser kommunedirektørens 
forslag plankart, med nedtrapping mot syd,  
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Figur 7 Kommunaldirektørens innstilling innebærer at volumene markert med rødt ikke kan bygges.  

 
Uteoppholdsareal 

Forslaget følger opp områdeplanens krav til uteoppholdsareal på en 
tilfredsstillende måte. Arealkrevende bruk av gårdsrommet til renovasjon (med 
tilhørende snuplass), brannoppstillingsplass, og sykkelparkering er med hell lagt 

utenom gårdsrommet, et grep som frigjør verdifullt areal til uteoppholdsareal. 
Landskapsplanen i vedlegg 4 viser hvordan uterommene kan utformes.  

 
Videre planlegges det tilrettelagt for et kafélokale med tilhørende uteplass på det 
sørvestre hjørne. Dette vil bli en enkel plass i betong for kafemøblement. Det 

eksisterende treet, som står i hjørnet innenfor fortauet planlegges bevart. Treet 
er ikke sikret på plankartet eller i bestemmelsene.  

 
Leilighetsfordeling 
Leilighetsfordelingen i prosjektet er foreslått med at maksimalt 40 % av 

leilighetene skal være under 40 kvm, minimum 15 % skal være over 70 kvm 
BRA, og ingen skal være under 26 kvm BRA. Forslagsstiller redegjør for 

leilighetsfordelingen i planbeskrivelsen kap. 4.5.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

byggeprosjekt kommunedirektøren mener er sammenlignbart.  
 
Næringsandel 

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

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

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

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

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

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

for næring- og kontorvirksomhet.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Renovasjon 
Renovasjon er foreslått løst som nedgravde avfallsbrønner plassert innenfor 

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

servering.  
 

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

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

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

 
Det gjenstår få andre egnede plasseringer, og kommunedirektøren vurderer 

derfor at foreslått plassering gir færrest negative virkninger.  
 
Fossilfri byggeplass 

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

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

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

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

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

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

 
Klimagassregnskap 
Det er utarbeidet et klimagassregnskap som skal synliggjøre forventede 

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

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

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

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

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

 
Alternativer: 
Kommunedirektøren har formulert to alternative innstillinger som kan benyttes 

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

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

 
 

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

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

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

foreslåtte endringer.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-28/21 
Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås sentrum 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  21/01518-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 18/21 25.05.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 28/21 26.05.2021 

3 Formannskapet 40/21 02.06.2021 

 

 

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

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

aktuelle plasseringer av nedgravde avfallsbrønner knyttet til alle aktuelle 
utbyggingsområder.  

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

 

Ås, 07.05.2021 
 

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

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Formannskapet 
 
Vedlegg: 

1. Renovasjonsteknisk plan for Ås sentralområde 26.03.2021_01 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Intern oppfølging 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Kommunedirektøren har gjennomført kartlegging av mulige renovasjonsløsninger 
i Ås sentrum, for byggeområdene innenfor områdeplan for Ås sentralområde 

samt dagens sentrumsbebyggelse. 
 

Kartleggingen følger opp områdeplan for Ås sentralområdes krav om at det skal 
utarbeides renovasjonsteknisk plan for delområder innenfor områdeplanen, for å 
avklare hensiktsmessig renovasjonsløsning på et overordnet nivå. Ettersom det 

har vist seg vanskelig å få gjennomført renovasjonsteknisk plan på et overordnet 
nivå utover de enkelte detaljplanene, har kommunen selv gjennomført arbeidet 

med denne oversikten. 
 

Sweco AS ble engasjert til å vurdere alle aktuelle renovasjonsløsninger. Det er 
som følge utarbeidet egen rapport som vurderer tre alternative 
renovasjonsløsninger for Ås sentralområde. Rapporten er vedlagt saken som 

vedlegg 1. 
 

De alternative renovasjonsløsningene som er vurdert er mobilt avfallssug, 
stasjonært avfallssug og nedgravde avfallsbrønner. Det er vurdert virkninger av 
de ulike alternativene, og sammenlignet fordeler og ulemper. Videre er det 

gjennomført overordnede kostnadsberegninger for hvert alternativ, samt vurdert 
virkninger for klima og nærmiljøet.  

 
Kartleggingen er gjort på oppfordring av Follo Ren IKS, som er renholdsoperatør 
i Ås. Follo Ren og aktuelle kommunale virksomheter har vært bidragsytere i 

arbeidet. 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer at kartleggingen gir god oversikt over de aktuelle 
renovasjonsløsningene for Ås sentralområde. Fordeler og ulemper for hvert 

alternativ gir god oversikt og vurderes å være tilstrekkelig til å foreta et valg av 
retning for videre planlegging av renovasjonssystemet. De tre alternativene er 

beskrevet i egne avsnitt i rapporten, og de mest vesentlige funnene er redegjort 
for nedenfor.  
 

Mobilt avfallssug 
I korte trekk består mobilt avfallssug av lokale nedkast for avfall, med 

mellomlagring på stedet. En spesialbygget renovasjonsbil henter mellomlagret 
avfall ved faste tidspunkt, og knytter seg til ett dokkingpunkt i hvert delområde 
som gjør det mulig å hente opp avfall gjennom blåsemaskiner med undertrykk. 

Det er mulig å etablere ulike kamre for kildesortering.  
 

Alternativet er vurdert å være kostnadskrevende. Behovet for mellomlagring, 
nedkastpunkter og dokkingpunkt per byggeområde gjør at løsningen også er 
arealkrevende sammenlignet med andre alternativer. Per i dag har Follo Ren 

heller ikke utstyr til å drifte mobile avfallssug. Kommunedirektøren anbefaler 
som følge at det i videre planlegging ikke legges til grunn bruk av mobilt 

avfallsug for Ås sentralområde. Alternativet er likevel vurdert i arbeidet for å 
sikre et uttømmende kunnskapsgrunnlag ved valg av løsning.  
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Stasjonært avfallssug 

I korte trekk består stasjonært avfallssug av et sentralisert system for 
avfallshåndtering, der det i de enkelte byggeområdene etableres nedkastpunkter 
som kobles til et system av rør under bakken med en sentral terminal innenfor 2 

km fra byggeområdene. Terminalen er utstyrt med vifte som sikrer nok trykk til 
at avfall mellomlagret i byggeområdene hentes til terminalen. Dette kan skje på 

fastsatte tidspunkt, eller når avfallsmengden har nådd et visst nivå. Det kan 
etableres flere innkast, som sikrer både publikumsavfall, næringsavfall og 
mulighet for kildesortering. Fire aktuelle lokaliseringer av en slik terminal er 

vurdert i rapporten, for å gi et relevant grunnlag til å vurdere 
gjennomførbarheten til systemet i Ås. Av disse er en lokalisering syd i 

delområdet Langbakken vurdert som mest hensiktsmessig. 
 

Blant de tre alternativene, er stasjonært avfallssug vurdert å være mest 
kostnadskrevende, ettersom behov for ny infrastruktur er omfattende både i 
form av rørledninger og etablering av sentral terminal. Løsningen vil føre til 

vesentlig økte byggekostnadene i sentrumsområdet dersom en 
gjennomføringsmodell med fordeling av kostnader mellom kommunen og 

eiendomsutviklere i området legges til grunn. Samtidig er alternativet vurdert å 
gi flest fordeler med tanke på klimapåvirkning, redusert transport, lavest 
arealbehov samlet sett og minst sjenanse i drift.  

 
Nedgravde avfallsbrønner 

Nedgravde avfallsbrønner består av lokalt etablerte oppsamlingsenheter som er 
helt nedgravd under bakkeplan med et tilhørende innkast over bakkenivå. Disse 
oppsamlingsenhetene er kjent som avfallsbrønner, og består av vanntette 

ytterkonteiner i betong, innerkonteiner i stål med bunntømming og et innkasthus 
for avfall montert på plattform over bakkenivå. Tilgang til innkastene kan styres 

enten gjennom elektronisk adgangskontroll, eller andre fysiske nøkkelløsninger. 
Konteinerne tømmes ved bruk av kranbil, som tømmer konteinerne ved gitte 
tidspunkt.  

 
Nedgravde avfallsbrønner er i en viss utstrekning allerede tatt i bruk som 

renovasjonsløsning i sentralområdet, og er en veletablert løsning for 
renholdsoperatøren i Ås med alt nødvendig utstyr for drift allerede etablert. 
Løsningen er således det mest kostnadseffektive alternativet, der alle 

etableringskostnader er knyttet til de enkelte byggeområdene. Løsningen er også 
den mest arealkrevende, der areal til nedgravde konteinere må settes av lokalt i 

de enkelte byggeområdene, inklusive oppstillingsplass for kranbil. Selve 
tømmingen er også vurdert som minst sikker, og mest sjenerende, ettersom 
konteinere løftes godt over bakkenivå, som også medfører noe støy. Løsningen 

gir også høyeste klimagassutslipp, ettersom avfallspunkter etableres i alle 
byggeområder og gir størst behov for transport ved henting av avfall.  
 
Økonomiske konsekvenser: 

De økonomiske konsekvensene for kommunen er vurdert å utvilsomt være størst 
ved valg av stasjonært avfallssug. En løsning med avfallssug vil utgjøre en 

omfattende endring av renovasjonsløsningen i sentrumsområdet, med stort 
behov for ny infrastruktur. Det er imidlertid slik at kostnader knyttet til 

etablering ikke utelukkende behøver bæres av kommunen, og det finnes flere 
modeller for gjennomføring hvor store deler av kostnadene kan fordeles mellom 
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kommunen og utbyggere av utviklingsområder. De ulike modellene for 
gjennomføring og eierskap er redegjort for i rapporten side 42, avsnitt 7.4. 

 
Uavhengig av valg av gjennomføringsmodell, er det svært sannsynlig at 
kommunen selv er nødt til å dekke en forholdsmessig del av kostnadene ved 

etablering. 
 

Av særlig betydning for de økonomiske konsekvensene for kommunen er behov 
for etablering av det sentrale anlegget for stasjonært avfallssug. Av alle vurderte 
lokaliseringer av en sentral, er deler av byggeområdet BAA1 syd i Langbakken 

vurdert som mest hensiktsmessig. Etablering av sentral på grunn kommunen 
allerede eier er vurdert, men ingen av disse alternativene vil dekke behovet en 

slik sentral har med tanke på dekningsgrad for sentrumsområdet. Skal det 
etableres sentral for stasjonært avfallssug vil det derfor måtte inngås 

forhandlinger om etableringen tidlig, enten ved at kommunen erverver grunn, 
eller at det inngås annen avtale for å sikre etableringen. I den forbindelse er det 
relevant at etablering av sentral kan kombineres med annen arealbruk, som 

bolig- eller næringsbebyggelse. Det vurderes til gjengjeld som en vesentlig 
utfordring at det bør tilrettelegges for at denne sentralen kan etableres tidlig for 

å imøtekomme den videre utviklingen av Ås sentrum for øvrig, og midlertidige 
løsninger for avfallshåndtering kan være aktuelle på kort til mellomlang sikt. 
 

For nedgravde avfallsbrønner vil etablering, drift og vedlikehold følge dagens 
etablerte rutiner. De økonomiske konsekvensene for kommunen er derfor 

vurdert å være minimale ved å velge nedgravde avfallsbrønner. 
Etableringskostnader dekkes utelukkende av det enkelte utbyggingsprosjekt i 
sentrumsområdet. Dette vil være tilsvarende nyere byggeprosjekter i Ås sentrum 

og andre steder i kommunen, som ved Hotellkvartalet hvor nedgravde 
avfallsbrønner allerede er etablert og i drift. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Både klimapåvirkning og virkninger på nærmiljøet vil klart være best ved 
etablering av stasjonsnært avfallssug. Løsningen medfører minimalt med lokal 

transport av avfall, og henting av avfall er sentralisert til ett område ved gitte 
tidspunkter. Som følge gir løsningen minimalt med sjenanse knyttet til 

renovasjonsløsninger for sentrumsområdet sett under ett. 
 

For nedgravde avfallsbrønner er de miljømessige konsekvensene vurdert å være 
tilsvarende som i dag. Løsningen gir først og fremst virkninger for nærmiljøet 

ved henting av avfall, både i form av sjenanse for naboer og forbipasserende, 
men også fordi det vil måtte settes av relativt omfattende, sentrumsnære og 

attraktive arealer til renovasjonsløsninger fremfor andre formål. Videre vil 
løsningen medføre mer trafikk, og gir som følge høyere klimapåvirkning enn ved 
stasjonært avfallssug. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren vurderer at ulike renovasjonsløsninger i sentrumsområdet 

er grundig vurdert i den vedlagte rapporten. Alle de aktuelle fremtidige 
renovasjonsløsningene er tilfredsstillende redegjort for, og det er vurdert fordeler 

og ulemper for alle alternativene både med tanke på kostnader, gjennomføring, 
og virkninger for trafikk og nærmiljø. Rapporten vurderes å være et tilstrekkelig 
grunnlag til å kunne foreta et begrunnet valg av fremtidig renovasjonsløsning for 

Ås sentrum. 
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Kommunedirektøren er av den oppfatning at valg av renovasjonsløsning står 

mellom stasjonært avfallssug, og videre bruk av nedgravde avfallsbrønner i 
sentrumsområdet. Mobilt avfallssug vil være svært krevende å gjennomføre, 
særlig med tanke på at renovasjonsoperatøren ikke selv har redskaper til å drifte 

et slikt system, og er dyrt sett opp mot arealbehovet. Bruk av mobilt avfallssug 
er derfor vurdert som et uaktuelt alternativ. 
 

Av de to aktuelle alternativene, fremstår etablering av stasjonært avfallssug som 
en tiltalende mulighet, og er vurdert å gi svært gode virkninger for nærmiljø og 

klimapåvirkning. Systemet vil medføre minimalt med trafikk knyttet til 
renovasjon, gi bedre bymiljø i næromgivelsene, og lavere klimapåvirkning enn de 
øvrige renovasjonsløsningene. Stasjonært avfallssug vurderes videre å være et 

fremtidsrettet renovasjonssystem, med mulighet for utvidelse av systemet på 
sikt.  
 

Til gjengjeld vurderes stasjonært avfallssug som svært kostnadskrevende, 
ettersom behov for ny infrastruktur er omfattende og kostbart. Det vurderes som 
spesielt utfordrende å etablere selve sentralen for stasjonært avfallssug, særlig 

med tanke på at kommunen selv ikke eier arealer aktuelle for formålet på 
nåværende tidspunkt. 
 

Selv om store deler av etableringskostnadene kan fordeles mellom kommunen 
og aktuelle eiendomsutviklere i sentrumsområdet, vurderes kostnadene ved 
etablering å være så høye at det kan få uheldige virkninger for utviklingen av Ås 

sentrum. Svært høye kostnader til avfallsløsninger, i tillegg til allerede avklart 
behov for oppgradering av øvrig infrastruktur i sentrumsområdet, kan føre til 

svært høye byggekostnader i sentrum.  
 

Som følge av utfordringene knyttet til gjennomføring av stasjonært avfallssug, vil 
kommunedirektøren derfor anbefale at dagens renovasjonsløsning med bruk av 

nedgravde avfallsbrønner knyttet til det enkelte utviklingsområde fortsatt legges 
til grunn som renovasjonsløsning i Ås sentralområde. Kommunedirektøren 

anbefaler videre at arbeidet med renovasjonsløsning i sentrumsområdet følges 
opp med videre utredning av anbefalte plasseringer av de enkelte 
avfallspunktene i aktuelle byggeområder, samt anbefalt kjøremønster for 

renovasjonskjøretøy i sentrum sett under ett. Funn skal redegjøres for som 
temakart og legges til grunn for vurdering av avfallspunkter i nye detaljplaner i 

sentrumsområdet. 
 

Alternativer: 

Stasjonært avfallssug legges til grunn for fremtidig renovasjonsløsning i Ås 
sentrum. Den innledende kartleggingen som er gjennomført, følges opp med mer 
detaljert planlegging av stasjonært avfallssug med særlig fokus på 

gjennomføring, herunder detaljerte kostnadsberegninger, detaljplanlegging av 
foretrukne rørtraséer og øvrig infrastruktur, samt avklaring av muligheten for 

etablering av sentral. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-29/21 
Gnr 55 bnr 246 - Liaveien 38 - Søknad om særskilt 
tillatelse til 
å dele opp boenhet til hybler, søknad om bruksendring 
og dispensasjon fra tillatt bygningstype 
 
Saksbehandler:  Hedda Sørheim Dybvik Saksnr.:  21/00766-13 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 29/21 26.05.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 18.4 jf. pbl. § 31-6 innvilger 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) søknad om særskilt tillatelse til å dele opp 
boenhet til hybler. Begrunnelsen følger av saksutredningen. 

 
Med hjemmel i pbl. § 19-3 jf. § 19-2 gis det midlertidig dispensasjon for 
ubestemt tid fra kommuneplanens arealdel § 18.1 vedrørende tillatt 

bygningstype.  
Det gis tillatelse til bruksendring fra enebolig til annen bygning for bofellesskap, 

jf. saksutredningen.  
 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår: 

 Videre oppdeling av boligen tillates ikke uten forutgående søknad og 
tillatelse fra bygningsmyndigheten.  

 
Søknad om tillatelse for tilbygg behandles administrativt. 
 

Ås, 07.05.2021 
 

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

  
Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Vedlegg: 
1. Situasjonskart Liaveien 38  
2. Plan- og snitttegning 1.etg  Liaveien 38  

3. Fasadetegning Liaveien 38 
4. Søknad om særskilt tillatelse og tillatelse til tiltak 

5. Nabomerknad til søknad om særskilt tillatelse  
6. Supplerende nabomerknad til søknad om særskilt tillatelse 
7. Dispensasjonssøknad og søknad om bruksendring 

8. Nabomerknad til dispensasjon 1  
9. Nabomerknad til dispensasjon 2 

10. Kommuneplanens arealdel § 18.4 
11. Retningslinjer for saksbehandling § 18.4 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken. 
 

Saksbehandler sender vedtaket til:  

Ansvarlig søker 
Tiltakshaver 

Naboer 
 

Saksutredning: 

Sammendrag 
Kommunen har mottatt søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til enebolig, 

samt søknad om særskilt tillatelse etter kommuneplanens arealdel § 18.4 for å 
dele opp boenhet til hybler. Det er også søkt om bruksendring fra enebolig til 
bofellesskap. Slik bruksendring krever dispensasjon fra tillatt bygningstype som 

fremkommer av kommuneplanens areadel § 18.1.  
 

Kommunedirektøren mener det bør gis særskilt tillatelse til å dele opp boenhet til 
hybler. Det bør også gis midlertidig dispensasjon på ubestemt tid fra tillatt 

bygningstype og gis tillatelse til bruksendring fra enebolig til bofellesskap. Dette 
begrunnes med at antall hybler ikke er særlig stort, boligen vil gi gode boforhold 
for leietakere/studenter, det skal etableres ny garasje og biloppstillingsplasser, 

og at eiendommen som sådan vil oppgraderes.  
 

Fakta i saken 
Kommunen mottok 25.02.2021 søknad om tillatelse i ett-trinn for oppføring av 
tilbygg med BYA 75 m2 til enebolig, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3 jf. § 

20-1.  
Da boligen skal leies ut til flere leietakere/studenter uten at eier selv bor i 

boligen, er det også søkt om særskilt tillatelse til å dele opp boenhet til hybler, jf. 
kommuneplanens arealdel § 18.4 annet ledd bokstav b.  
 

Etter gjennomgang av søknaden, anmodet bygningsmyndigheten at det også må 
sendes inn søknad om bruksendring fra matrikkelkode «111 – enebolig» til «159 

– annen bygning for bofellesskap/1», og dermed også dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelse om tillatt bygningstype. Tillatt bygningstyper 
etter § 18.1 er enebolig, enebolig med sekundærleilighet inntil 70 m2 og 

tomannsbolig.  
Søknad om bruksendring og dispensasjon ble mottatt 29.04.2021.  

 
Bygningsmyndigheten begrunner krav om bruksendring med at enebolig kan 
defineres som en frittliggende bygning som er beregnet på en husstand. 

Husstand defineres etter bokmålsordboka som «personer som hører til i samme 
husholdning». I motsetning betegnes hybelhus eller andre former for kollektive 

boliger å være beregnet for flere selvstendige personer etter SINTEFs definisjon. 
Ut fra dette kan det tolkes slik at bygning for bofelleskap vil være beregnet på 
mennesker som bor sammen uavhengige av hverandre, har hvert sitt 

soverom/oppholdsrom og disponerer fellesareal med de andre beboerne. 
Eneboliger kan ut fra tolkningen av definisjoner være beregnet på personer som 

har felles husholdning og en tettere relasjon til hverandre.  
 
Videre begrunnes krav om bruksendring med at oppdelingen av boenheten 

medfører at bygget ikke lenger blir brukt i tråd med sin opprinnelige funksjon 
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som enebolig, og at bofellesskap er en bygningstype som ikke er i tråd med 
tillatt bygningstype etter kommuneplanen § 18.1. Det vises også til retningslinjer 

til § 18.4 i kommuneplanen, der det legges til grunn at «i de fleste tilfeller vil det 
altså være nødvendig å søke om særskilt tillatelse til oppdeling, og bruksendring, 
samt dispensasjon fra tillatt boligtype».  
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Dysterskogen (R-5), ikrafttredelse 

18.08.1964, og er regulert til formål frittliggende småhusbebyggelse. 
Reguleringsplanens bestemmelser er erstattet av gjeldende 
kommuneplanbestemmelser. 

Det foregår pågående planarbeid på området - Områderegulering for frittliggende 
småhusbebyggelse (R-328), også omtalt som småhusplanen.  

  
Vurderingsgrunnlag 

Søknad om særskilt tillatelse til å dele opp boenhet til hybler vurderes etter 
kommuneplanens arealdel § 18.4 annet ledd bokstav b (vedlegg 10).  
Bestemmelsen gjelder boliger der man deler opp boenheter ved å etablere én 

eller flere hybler eller hybelrom, og hvor huseier ikke bor eller skal bo i 
boenheten selv.  

 
I § 18.4 heter det blant annet:   

«Det må foreligge særskilt tillatelse fra kommunen for (...) å dele opp 

boenheter til hybler (…)  
 

Ved avgjørelsen av om tillatelse (...) skal gis, skal det tas hensyn til om 
det etter kommunens skjønn er en forsvarlig utnytting av boligmassen.  
 

Vedlagte retningslinjer [vedlegg 11] for saker etter bokstav b) skal 
benyttes ved saksbehandlingen. Det kan stilles vilkår for tillatelsen i 

henhold til disse retningslinjene.» 
  

I henhold til bestemmelsens retningslinjer må følgende krav være oppfylt for at 

oppdelingen kan regnes for å «generere en forsvarlig utnyttelse av 
boligmassen»:  

«1. Oppdelingen skal ikke medføre at boligen endrer risiko- og brannklasse 
etter byggteknisk forskrift (TEK10) eller utløser andre krav etter 
byggteknisk forskrift. Dersom dette er tilfellet må bygget prosjekteres i 

henhold til dette. Det skal i alle saker sendes inn rømningsplan og detaljert 
redegjørelse for brannsikkerhet.  

2. Oppdelingen skal ikke medføre at bokvalitet og bomiljø for beboerne 
svekkes.  
3. Oppdelingen skal ikke medføre en bruk som skaper uforholdsmessige 

ulemper for naboer, herunder f.eks. økt støy, økt parkerings- og 
trafikkbelastning.  

4. Oppdelingen skal ikke medføre at strøkets karakter endres på en 
uønsket måte etter kommunens skjønn.  
5. Oppdelingen skal ikke medføre en bruk som skaper uforholdsmessig 

press på teknisk infrastruktur, herunder vei/atkomst, vann og avløp.  
6. Oppdelingen skal ikke medføre en bruk som skaper uforholdsmessig 

høyt behov for utomhus- og rekreasjonsarealer på eiendommen.  
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7. Oppdelingen skal ikke medføre en bruk som vil vesentlig tilsidesette 
hensynene i lovens formålsbestemmelse eller hensynene bak gjeldene 

reguleringsplan for området.» 
 
Søknad om bruksendring fra enebolig til bofellesskap beror på de samme 

momentene som ved vurdering av oppdeling av boenhet, «og behandles derfor 
samlet», jf. retningslinjer til § 18.4. Det heter videre at «det fattes likevel to 

separate vedtak, ett om oppdeling etter kommuneplanbestemmelsen, og ett om 
bruksendring etter pbl. § 20-1».  
 

Det fremgår av pbl. § 19-2 første ledd første punktum at kommunen kan gi varig 
eller midlertidig dispensasjon. Det følger av annet punktum at det kan settes 

vilkår for dispensasjonen.  
Kommunen kan gi dispensasjon om hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra ikke blir «vesentlig tilsidesatt» og at fordelene ved å gi 
dispensasjon er «klart større enn ulempene», jf. pbl. § 19-2 annet ledd. 
I det tilfellet at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, har kommunen anledning, 

men ingen plikt, til å gi dispensasjon.   
 

I pbl. § 19-3 legges det til grunn at midlertidig dispensasjon kan gis på bestemt 
eller ubestemt tid. Gis det midlertidig dispensasjon kan kommunen bringe denne 
til opphør gjennom pålegg hvis hensyn tilsier det.  

 
Søknad om særskilt tillatelse til å dele opp boenhet til hybel 

Søkers redegjørelse av krav som skal være ivaretatt ved vurdering av hvorvidt 
det skal gis særskilt tillatelse fremgår i søkers kommentarer til nabomerknader 
(vedlegg 4). Søkers kommentarer til merknader fremgår lenger ned i 

saksfremlegget.  
 

Søknad om dispensasjon fra tillatt type bolig 
I søknad om dispensasjon fra tillatt bygningstype (vedlegg 7) viser søker til at 
omsøkte tilbygg er utformet slik at boligen vil beholde sitt småhuspreg og 

harmonisere godt med øvrig bebyggelse i området. Det pekes også på at boligen 
i dag har tre soverom med fem sengeplasser, og etter endring vil det være seks 

soverom med seks sengeplasser. Endringen vil således ikke være særlig stor. 
Det anføres at bokollektiv fører til et billigere tilbud for studenter, er sosialt og er 
miljømessig bedre med tanke utslipp ved at flere deler bad og kjøkken.  

 
Videre pekes det på at det er store utfordringer med å skaffe nok hybler til 

studentene i Ås. Det vises blant annet til skriverier i lokalavisen der det er 
uttrykt at det mangler flere hundre studentboliger, og at utbyggingstakten ikke 
holder tritt med den voksende studentmassen. Det vises også til uttalelser fra 

regjeringen og Norsk studentorganisasjon som uttrykker at vertskommuner for 
skoler for høyere utdanning må legge til rette for bygging av studentboliger og 

saksbehandling som omhandler studentboliger.   
 
Ytterligere begrunnelse for dispensasjon fremkommer av søkers kommentarer til 

nabomerknader. Søkers kommentarer til merknader fremgår lenger ned i 
saksfremlegget.   
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Nabomerknader 
Merknad til søknad om særskilt tillatelse til å dele opp boenhet til hybler, jf. § 

18.4 (vedlegg 5 og 6) 
Merknad fra naboer på gnr. 55 bnr. 214, gnr. 55 bnr. 215, gnr. 55 bnr. 245, gnr. 
55 bnr. 247, gnr. 55 bnr. 325 og gnr. 73 bnr. 258 går i hovedsak ut på at det må 

kunne forventes at det blir like mange biler som leietakere og dette føre til økt 
trafikk. Videre kan det medføre problemer knyttet til støy og vedlikehold da eier 

ikke skal bo i boligen. Det uttrykkes at det ikke en god løsning å plassere hybler i 
områder for eneboliger.  
I supplerende merknad bemerkes det at planlagt utbygging vil bryte med de 

fleste av kravene som fremgår av retningslinjene til § 18.4, spesielt punktene 2, 
3, 4, 5 og 7.  

 
Merknad til nabovarsel om søknad om dispensasjon fra tillatt bygningstype  

Merknad fra naboer på gnr. 55 bnr. 215, gnr. 55 bnr. 245, gnr. 55 bnr. 247, gnr. 
55 bnr. 325 og gnr. 73 bnr. 258 (vedlegg 8) går i hovedsak ut på at endring til 
bofellesskap kan føre til økt trafikk og få parkeringsmuligheter om flere 

leietakere har bil. Dette problemet vil forsterkes om leietakerne skal ha besøk 
som også har bil. Vedrørende støy og bråk uttales det at studenter lever på en 

annen måte enn en vanlig familie, og det derfor kan forekomme mer støy. Videre 
uttrykkes det bekymring for snøhåndtering da dette har vært et problem i 
nabolaget.  

Det uttrykkes også bekymring for flere hybler i boligen da det hevdes at eier har 
uttalt at det tilrettelegges for tre nye hybler i kjeller.   

Det pekes på at ved å gi dispensasjon skapes det presedens, og dermed gjøre 
det vanskelig å nekte andre søknader om bruksendring. Dette vil kunne føre til at 
området endrer karakter, og ikke lenger fremstå som et rolig og attraktivt 

bomiljø.  
 

Det foreligger også nabomerknad fra nabo på gnr. 55 bnr. 214 (vedlegg 9). 
Merknaden går ut på at om det gis dispensasjon fra tillatt bygningstype så 
skaper det presedens og vil kunne føre til flere hybelhus. Nabo mener det er stor 

sannsynlighet for at endring vil føre til støy, da boligen er tiltenkt leid ut til 
studenter. Nabo bemerker at behov for utleie til studenter bør skje i hybler i 

boliger der utleier selv bor. Dette reduserer faren for støy.  
I merknad skriver nabo at det fører med seg usikkerhet om hvor stor 
ombyggingen vil være da det av plantegning vises at det skal være seks 

soverom, mens søker i dispensasjonssøknaden skriver at det vil være syv. Nabo 
er også bekymret for at det antall beboere i fremtiden øker.  

Det anføres videre at en bruksendring til bofellesskap vil gjøre at det er lite 
sannsynlig at huset vil bruksendres tilbake til enebolig i fremtiden. Det merkes at 
Dysterlia i hovedsak består av festetomter. I kommunens kontrakt med Dyster 

Gård fra 1964 heter det i § 2 at festeren skal legge ut tomtene til boligfelt i 
henhold til reguleringsplan og vedtekter vedtatt av Ås kommunestyre.  

 
Søkers kommentarer til nabomerknader 
Merknad til søknad om særskilt tillatelse til å dele opp boenhet til hybler (vedlegg 

7) 
Søker uttrykker at det skal opparbeides større biloppstillingsplass på terreng 

samt bygges ny garasje med plass til to biler. Det bemerkes at parkering og 
snuplass er plassert på egen grunn, og fører til økt trafikksikkerhet ved at 
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Liaveien ikke vil brukes som snuplass. Det påpekes at mange studenter ikke har 
bil, og søker kan derfor ikke se at ombygging vil medføre trafikale ulemper.  

 
Bekymring om støy er basert på antagelser. Det er også antagelser at utearealer 
ikke vil bli vedlikeholdt. Tiltakshaver uttrykker at eiendommen vil bli 

vedlikeholdt. Det skal byttes kledning, tak og vinduer på boligen, og det skal 
installeres robotklipper. Det pekes på at eiendommen har vært dårlig 

vedlikeholdt av tidligere eier.  
 
Til supplerende nabomerknader kommenterer søker at oppdelingen ikke vil 

medføre at boligen endrer risiko- og brannklasse etter Byggteknisk forskrift 
(TEK17) eller utløser andre krav etter TEK17.  

 
Søker anfører at boligen vil få en god planløsning, og ha gode oppholdsarealer 

både ute og inne. Oppdelingen vil ikke medføre at bokvalitet og bomiljø for 
beboerne svekkes. 
 

Søker anfører at oppdelingen ikke fører til at strøkets karakter endres, da tilbygg 
og noen fasadeendringer vil tilpasses eksisterende bebyggelse både i form og 

størrelse.  
 
Dagens bolig er tilrettelagt for fem beboere (fem sengeplasser). Etter en 

ombygging vil det være seks beboere. En økning på en beboere kan ikke anses å 
legge press på kommunal infrastruktur.  

 
Oppdelingen skal ikke medføre en bruk som skaper uforholdsmessig høyt behov 
for utomhus- og rekreasjonsarealer på eiendommen. Eiendommen vil ha 

tilstrekkelig utenomhusarealer. 
 

Søker kan ikke se at utformingen av tiltaket vil tilsidesette hensynene bak 
gjeldende reguleringsplan og kommuneplan.  
Søker kan heller ikke se at det omsøkte tiltaket vil være i strid med vedtatte 

retningslinjer for saksbehandling for oppdeling av boenheter til hybler.  
 

Merknad til nabovarsel om søknad om dispensasjon fra tillatt bygningstype  
Angående merknad om trafikk og parkering vises det til kommentar til forrige 
nabomerknad. Søker supplerer imidlertid med at ved besøk antas det at det 

fortsatt er lov å parkere i Liaveien, og at besøk hos øvrige beboere benytter 
Liaveien til parkering.   

Vedrørende bekymring om snømåking vises det til grannelova § 2, og at snø vil 
holdes på egen grunn.  
 

Til merknad om støy mener søker at beskrivelse av studenter som mer støyende 
enn andre er stigmatiserende, og at flere studier ved NMBU krever ro til lesing. 

Tiltakshaver kan selv velge leietakere, og kan således velge studenter ved 
studier som krever ro til studering. Det bemerkes at det vil fremgå av 
leiekontrakter at det skal være ro fra klokken 23:00.  

 
Til merknad om området endrer karakter mener søker at det omsøkte tiltaket 

ikke vil medføre en slik endring. Tilbygget er tilpasset eksisterende bebyggelse i 
form og størrelse.  
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Vedrørende merknad til arbeider i kjeller viser søker til at det fremkommer klart 
av søknad at det søkes om tilbygg samt om bruksendring fra enebolig til 

bofellesskap. Kjeller vil benyttes til lagring.  
 
Avslutningsvis uttrykker søker at tiltakets utforming gjør at de ikke kan se at 

tiltaket vesentlig tilsidesetter hensynet i gjeldende kommuneplan. De kan heller 
ikke se at klagene som er kommet inn er så vesentlige at de bør tas til følge. 

Fordelen ved å gi dispensasjon anses å være større enn ulempene.  
 
Kommunedirektørens vurdering av søknaden 

Hensynet bak gjeldende bestemmelse i § 18.4:  
Hensynet bak kravet om særskilt tillatelse til oppdeling av boenhet til hybler er å 

i større grad styre hyblifiseringsutviklingen i en ønsket og formålstjenlig retning. 
Bestemmelsen skal gjøre situasjonen mer forutsigbar for både eier og for naboer 

ved at det settes konkrete krav til tiltaket isolert sett, og til selve bosituasjonen 
og området rundt.  
I Ås kommune er det stort press på utleiemarkedet for studenthybler, noe som 

gjør at studentene ofte ikke har mulighet til å velge vekk boliger med dårlig 
bokvalitet. Et viktig hensyn bak bestemmelsen er derfor å hindre at utleiere deler 

opp boliger for å få inn flest mulig leietakere på en måte som svekker 
bokvaliteten for leietakerne og naboer. 
 

Gjennomgang av kriterier for særskilt tillatelse: 
Det er syv førende kriterier som i henhold til vedtatte retningslinjer bør være 

oppfylt for at særskilt tillatelse skal kunne innvilges, disse er gjengitt ovenfor og 
kommentert både av tiltakshaver og av naboer. I det følgende vil det foretas en 
samlet vurdering av disse.  
 

Boligen vil ikke endre risiko- eller brannklasse, og bygget er prosjektert i henhold 
til krav i Byggteknisk forskrift (TEK17).  
 

Boligen har en hensiktsmessig planløsning med gode fellesarealer, og lagrings- 
og bodplass i kjeller. Soverommene har størrelse fra 8 m2 - 12,3 m2. Omsøkte 

oppdeling anses ikke å medføre at verken bokvalitet eller bomiljø for beboerne 
innad i boligen svekkes. 

 
Bruk av vann- og avløp vil ikke anses å være høyere enn det man må forvente at 
en vanlig familiesammensetning vil fordre, det samme gjelder 

uteoppholdsarealer/rekreasjonsområder.  
 

Forutsatt at leietakerne er over 18 år kan man risikere at hver beboer besitter 
bil. Dette vil kunne føre til økt trafikk og økt behov for parkering. Prosjektert 
garasje skal plasseres i sørvestlig retning på eiendommen, og vil kunne skjerme 

slik at nabo i vest ikke har utsyn til parkeringsområde og trafikk på eiendommen. 
Innkjørselen til Liaveien 38 er også plassert et godt stykke unna bolig til nabo øst 

for eiendommen.  
Det skal oppføres garasje med to garasjeplasser, samt etableres parkeringsplass 
på egen eiendom som vil tilrettelegge for flere biloppstillingsplasser.  

Separate individer har i tillegg hver sine familie- og vennekretser, besøk fra disse 
kan utfordre parkeringssituasjonen ytterligere. Det legges imidlertid ikke 

avgjørende vekt på dette.  
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Ved opparbeidelse av flere parkeringsplasser og relativt god avstand til 
naboboliger anses ikke de eventuelle trafikale ulempene å være 

uforholdsmessige for nabo. 
 
Seks leietakere i et bofellesskap kan føre til økt støy. Relativt sett kan seks 

leietakere ikke anses å være et særlig stort antall beboere. Skulle det imidlertid 
være problemer med støy, så er dette et ordensspørsmål, som strengt tatt ligger 

utenfor bygningsmyndighetens myndighetsområde. Oppdelingen anses ikke å 
skape en uforholdsmessig ulempe for naboene.  
 

Boligen vil utad fortsatt fremstå som en enebolig, og området vil således fortsatt 

framstå som et eneboligområde. 
Omsøkte bolig skiller seg derimot ut ved at det vil bo uavhengige personer uten 

familiær tilknytning til hverandre, og eier av eiendommen ikke vil bo i boligen. 
Det kan derfor stilles spørsmål om det vil endre områdets karakter om det gis 
særskilt tillatelse til deling av boenhet, og åpner opp for at det etableres flere 

bofellesskap i området.  
Tiltaket anses ikke å være av et slikt omfang at det medfører at nabolaget 

endrer karakter om det gis tillatelse til det omsøkte tiltaket. Det bemerkes at 
kommunen foretar en konkret vurdering i hver sak som omhandler tillatelse til 
deling til hybler. Det er dermed ikke slik at om det gis tillatelse i denne saken, så 

vil det automatisk føre til at det gis tillatelse til oppdeling av andre boenheter i 
området.  

 
Boligen vil fortsatt bli benyttet til boligformål. Tillatt bygningstype er imidlertid 
enebolig, enebolig med sekundærleilighet og tomannsbolig. Det kan hevdes at 

etablering av et bofellesskap kan stride med dette formålet. Det vises til 
vurdering av dispensasjon fra tillatt bygningstype under.    

 
Dispensasjon fra tillatt boligtype: 
1. Blir hensynet bak bestemmelsen «vesentlig tilsidesatt» ved å gi dispensasjon? 

Bestemmelser om tillatt boligtype skal blant annet sikre en konkret bruk av 
arealene og bygningene i området. Intensjonen er å sikre at bebyggelsen får en 

enhetlig utforming med tilfredsstillende adkomst- og parkeringsforhold, gode 
utearealer, samt tilstrekkelig tilgang på lys og luft mellom bygningene. 

En annen intensjon bak bestemmelsen om boligtype er å regulere utnyttelsen av 
arealene. Områder som er regulert til rekkehus, blokkbebyggelse eller 
studenthybler vil ha høyere utnyttelse hva gjelder antall beboere per arealenhet 

enn et område regulert til enebolig. 
 

I kommuneplanbestemmelsen er det tillatt med én sekundærleilighet i tillegg til 
hovedboenheten. Dette kan tale for at intensjonen bak bestemmelsen er at det 
skal tillates boliger for maksimalt to husstander. Trolig er ikke intensjonen bak 

denne bestemmelsen at det skal tillates hybelhus med flere hybler beregnet på 
flere selvstendige personer.  

 
Plantegninger viser det at det boligen skal ha seks soverom. Eksisterende bolig 
har tre soverom med fem sengeplasser. I forhold til eksisterende bruk av 

boligen, vil omsøkte endring ikke medføre en stor økning av antall beboere, og 
ikke mer enn det som kan forventes av en enebolig tiltenkt én husstand.  
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Da kommuneplanens bestemmelser åpner for at det kan tillates enebolig med 
sekundærleilighet kan det hevdes at det på eiendommen ville vært mulig å 

bygge en større enebolig med sekundærleilighet. I et slikt scenario kunne boligen 
vært bebodd av en familie i sekundærleiligheten og en familie i hovedboenheten. 
Det ville således ha vært like mange eller flere beboere i boligen i et slikt 

scenario.    
 

Når det gjelder parkerings- og trafikkforhold vises det til kommunedirektørens 
tidligere vurdering av dette.  
 

Innvilgelse av dispensjon anses ikke å tilsidesette hensynet til en enhetlig 
utforming da boligen vil harmonisere med annen bebyggelse. Dispensasjon vil 

heller ikke stride med hensyn til å sikre gode utearealer, da eiendommen vil ha 
gode utearealer vendt mot vest.  Dispensasjon vil heller ikke tilsidesette hensyn 

til å bevare luft og lys mellom bygningene eller føre til høy utnyttelse av 
eiendommen.   
 

Hensynet bak bestemmelsen anses ikke å bli «vesentlig tilsidesatt» ved å gi 
dispensasjon.  

2. Er fordelene med å gi dispensasjon «klart større» enn ulempene?                  
På generelt grunnlag vil det være negativt å dispensere fra planbestemmelser, 
da det vil kunne bidra til at planen som et styringsverktøy mister sin kraft.  

En annen ulempe ved å innvilge dispensasjon er at det kan ha en uheldig 
presedensskapende virkning ved at det i andre lignende saker vil kunne skapes 

en forventning om at det vil kunne gis tillatelse å bruksendre andre eneboliger til 
bofellesskap.                                                                                    

Kommunen skal imidlertid behandle hver sak ut fra sine særskilte forutsetninger 
og stedlige forhold, og i hver enkelt sak vil det gjøres grundige vurderinger av 

om omsøkte tiltak er i tråd med gjeldende planbestemmelser og formål. Dette 
kan dermed redusere den presedensskapende virkning.  

Behovet for hybler i Ås er stort. En fordel med å gi dispensasjon er at det skapes 
flere hybler med gode boforhold.  

En annen fordel med å innvilge dispensasjon er at eiendommen får en bedre 

utnyttelse med utvidet og oppgradert bolig. Ut fra søkers redegjørelse, vil de 
også sørge for godt vedlikehold av boligen og eiendommen, som vil være positivt 

for eiendommene rundt.  

Etter denne vurderingen anses det å foreligge «klart større» fordeler enn 
ulemper ved å gi dispensasjon.  

3. Kan kommunen innvilge dispensasjonen?                                                      

I «kan»-vurderingen trekkes det frem at formålet med å ha bestemmelse om 
særskilt tillatelse i § 18.4 med retningslinjer er å kontrollere utviklingen av 
hybelhus. Det vil også forhindre dårlige boforhold for studenter og andre 

leietakere. De er således med på å skape en viss standard for bosituasjonen for 
denne gruppen. Hensikten bak bestemmelsen med retningslinjer har derimot 

ikke vært å gi en avslagsgrunn for alle søknader om å etablere hybler. I de 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 26.05.2021  Side 68 av 82 

 

tilfeller der tiltaket anses å føre til gode boforhold for studenter bør det dermed 
legges vekt på dette. 

Det legges vekt på at det er tale om et hybelhus for seks leietakere. Det er 

således ikke et særdeles stort antall mennesker, og er også et antall som kan 
forekomme i en vanlig husstand.   

 
Vedrørende bekymringer for om det i fremtiden vil bruksendres rom i kjeller til 
flere hybler, bemerkes det at slik søknad om bruksendring fra tilleggsdel til 

hoveddel i kjeller er søknadspliktig. Det kan også settes som vilkår for å innvilge 
dispensasjon at videre oppdeling av boligen ikke tillates uten forutgående søknad 

og tillatelse fra bygningsmyndigheten.  
 
Det legges også vekt på at planløsningen ikke anses å bære særlig preg av å 

være et bofellesskap, og det vil således være mulig å eventuelt bruksendre 
boligen tilbake til enebolig i fremtiden.  

 
I «kan»-vurderingen pekes det også på at kommunen kan gi midlertidig 
dispensasjon på ubestemt tid. Ved å gi en slik dispensasjon kan kommunen 

trekke dispensasjonen tilbake om den finner dette nødvendig. Dette kan for 
eksempel være i det tilfellet at dispensasjon fra tillatt bygningstype medfører 

utilsiktede ulemper eller forhold, som for eksempel støy og trafikk som anses å 
være en uforholdsmessig ulempe for naboer.   
 

Konklusjon  
Nabomerknader og søkers kommentarer av disse er vurdert opp mot momentene 

som skal vurderes i vurdering av om det kan gis særskilt tillatelse til oppdeling 
og om det kan gis dispensasjon.  
Etter denne vurderingen mener kommunedirektøren at nabomerknadene ikke bør 

tas til følge, og at det skal gis særskilt tillatelse til å dele opp boenhet til hybler, 
gis tillatelse til bruksendring og gis midlertidig dispensasjon på ubestemt tid fra 

tillatt bygningstype. Det settes som vilkår for midlertidig dispensasjon at 
eventuell videre oppdeling av boligen ikke tillates uten søknad og tillatelse fra 
bygningsmyndigheten.  

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 

Kan vedtaket påklages?  
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og planog 

bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem 
til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 

undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett 

til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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_________________________________________________________ 
Alternativ innstilling: 

Med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 18.4 jf. pbl. § 31-6 avslår 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) søknad om særskilt tillatelse til å dele opp 
boenhet til hybler.  
 

(fyll inn begrunnelse for innvilgelse her) 
 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel § 18.1 vedrørende tillatt bygningstype.  
 

Søknad om bruksendring fra enebolig til annen bygning for bofellesskap avslås.  
 

Nabomerknader tas således til følge. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til Statsforvalteren, jf. 
forvaltningsloven kap VI og pbl. § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag 

brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 
innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. 
Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, og den eller de 

endringer som ønskes og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 
§ 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av fvl. 

§ 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  

Umiddelbart 
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HTP-30/21 
Gnr 54 bnr 353 og 361 - Ny verdivurdering 
 
Saksbehandler:  Tiril Røssum-Tokerud Saksnr.:  20/01152-17 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 30/21 26.05.2021 

2 Formannskapet 41/21 02.06.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kommunen tilbyr seg å overta gnr 54 bnr 353 vederlagsfritt mot drift og 

vedlikehold av gangveien. Begrunnelsen for at arealet overtas 
vederlagsfritt er som følger: 

a. Verdien ved en ekspropriasjon anses å være kr 0, jf. LB-2019-
55002. 

b. Det er en fordel for alle parter at gangveien driftes og vedlikeholdes 
både frem til BS9 opparbeides (for kommunen) og etter at BS9 
opparbeides (for grunneier). 

 
2. Kommunen selger den delen av gnr 54 bnr 361 som er regulert til 

sentrumsformål (ca. 253 kvm), innenfor felt BS9 i R-287 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, for kr 4 800 000 i henhold til 
verdivurderingen av 22.04.2021.  

 
Ås, 10.05.2021 

 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør kommunalsjef 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
Verdivurdering Ås kommune Gnr 54 bnr 361 

Verdivurdering Gårds nr 54 Bruks nr 353 fra Norsk Eiendomstaksering 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

LB-2019-55002: https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-
55002?q=LB-2019-55002 

 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Grunneiere gnr 54 bnr 353 og 361.  
 

 

https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-55002?q=LB-2019-55002
https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-55002?q=LB-2019-55002
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok følgende i sak 107/20, punkt 3: Rådmannen gjør videre 
utredning rundt de juridiske-, planfaglige- og verdimessige forholdene av 

eiendom 54/353 før saken behandles på nytt. Eiendom 54/361 selges ikke før 
detaljplan foreligger. 

 
Denne saken er en oppfølging av dette vedtaket. 
 

Fakta i saken: 
Gangveien på gnr 54 bnr 353 ble opparbeidet i forbindelse med at BaneNOR 

bygde dobbeltspor i 1991. Gangveien var anleggsvei frem til 1993/94, og ca 900 
meter av gangveien ble siden overtatt av kommunen. Det var tydelig i avtalen 

mellom kommunen og BaneNOR at kommunen selv måtte stå for nødvendig 
grunnerverv for å få adgang til gangveien fra nord. Det ble tilbudt kr 50/m2 for 
arealene til eierne av gbnr 54/353 og 54/354. Dette ble godtatt av grunneierne 

for eiendommene i brev av 27.05.1998, dersom kommunen bekostet gjerde 
mellom gangveien og eiendommene. Kostnaden til slikt gjerde ble anslått til kr 

16 000, altså en betydelig kostnad sett i forhold til prisen på arealene. 
Formannskapet vedtok 14.10.1998 å erverve grunnen, samt å dekke kostnadene 
til oppmåling og overdragelse samt nettinggjerde. Utgiftene skulle dekkes over 

1999-budsjettet. Begge eiendommene ble fradelt og oppmålt for kommunens 
regning for kr 9 744 den 24.11.1999. Eierne av gnr 54 bnr 354 godtok 

kommunens tilbud, og kommunen overtok eiendommen 05.04.2001.Kommunen 
sendte forslag til skjøte også til eierne av gnr 54 bnr 353 den 02.03.2001. Det 
ble i følgebrevet nevnt at man jobbet med finansiering av gjerdet. Skjøtet ble 

ikke returnert i signert stand.  
 

Etter dette har det ikke vært bevegelse i saken før grunneierne henvendte seg til 
kommunen 19.01.2020 med forespørsel om å makeskifte gnr 54 bnr 361 med 
gnr 54 bnr 353. 

 
Grunneierne ble informert om saksgangen 17.02.2020; verdivurdering måtte 

foreligge for å fastslå eventuell verdidifferanse før et makeskifte kunne 
gjennomføres. Ifølge opplysninger fra eierne mottatt 21.04.2020 ble det 
opprinnelige tilbudet fra 2001 muntlig avslått fordi de synes prisen var lav.  

 
Verdivurderinger ble innhentet i juli 2020. 

Gangveiparsellen ble verdivurdert til kr 200 000, dvs kr 740 per m2  
 
Eiernes advokat purret på kommunen i oktober 2020. 

 
Kommunestyret vedtok i sak 107/20 den 25.11.2020 i punkt 3 følgende: 

Rådmannen gjør videre utredning rundt de juridiske-, planfaglige- og 
verdimessige forholdene av eiendom 54/353 før saken behandles på nytt. 
Eiendom 54/361 selges ikke før detaljplan foreligger. 

 
Kommunedirektøren har deretter hatt møte med utbygger av BS9 hvor det ble 

enighet om å innhente ny verdivurdering for gnr 54 bnr 361. Ny verdivurdering 
forelå i april 2021 og er på kr 19 000 pr kvm for den del av arealet som er avsatt 
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til BS9. Det er ikke innhentet ny vurdering av gangveiarealet. Detaljregulering er 
foreløpig ikke gjennomført. 

 
Eierne av BS9 er interesserte i å kjøpe kommunens andel av BS9 for kr 
19 000/m2. Eier av BS9 har anmerkning til at taksten har lagt til grunn at 

kabelpåvisning sannsynligvis ikke kommer i konflikt med utbyggingen. Det er 
likevel hensyntatt en risiko ift. kabelpåvisningen, slik at verdivurderingen har gitt 

fradrag for denne usikkerheten. Se takst side 17.  
 
Vurdering: 

Kommunedirektøren vil i det følgende gjøre en juridisk-, planfaglig-, og 
verdimessig vurdering av forholdene rundt gnr 54 bnr 353. 

 
Juridisk sett har kommunen per i dag ingen rettighet til å ha gangvei over gnr 54 

bnr 353. Dette betyr at grunneier kan velge å sperre eller fjerne veien dersom de 
ønsker det. 
 

Gangveien er imidlertid, gjennom områdereguleringsplanen for Ås sentrum fra 
2019, regulert til kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk 

infrastrukturtrasé med feltnavn SKF2, samt baneformål. Om SKF1 og 2 står det i 
planbestemmelse 5.5 som følger: 
5.5 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer 

(SKF1-2) Innenfor SKF1-2 kan det opparbeides gang- og sykkelvei med samme 
standard som SGS. Gang- og sykkelveien kan benyttes som driftsvei for 

tilgrensende landbrukseiendommer. 
 
Bane NOR kan benytte gang- og sykkelveien ved drift og vedlikehold av 

jernbanen, samt stenge veien ved behov. Gang- og sykkelveien skal istandsettes 
etter stengeperioder med reparasjon av eventuelle skader samt nødvendig 

rengjøring for å opprettholde god fremkommelighet. 
 
Langs gangveien er det regulert inn en grønnstruktur med feltnavn G13. Om G13 

står det i bestemmelse 6.3: 
Grønnstrukturen skal ha bredde som anvist på plankart, og utformes slik at det 

kan tas i bruk som del av overordnet overvannshåndtering og tjene som flomvei 
for tilgrensende områder, jf. punkt 3.6. 
 

Grønnstruktur og fellesarealer i byggeområdene skal etableres slik at 
møteplasser og grøntområder tilknyttes overordnet grønnstruktur. Det skal 

etableres gjennomgående tursti langs grønnstrukturen. 
 
Det skal utarbeides skjøtselsplan for drift av områdene G13-16 før det gis 

igangsettingstillatelse for bebyggelse i byggeområdene omfattet av 
rekkefølgekrav for opparbeidelse, jf. punkt 2.2.1. Skjøtselsplanen skal gi 

bindende føringer om driftsansvar i områdene. 
 
I 2.2.1 er det angitt at opparbeidelse av grøntområde og overvannsløsninger 

langs jernbanen Moer G13 er rekkefølgekrav for ramme-/igangsettingstillatelse 
innenfor BS9. 

 
Dette betyr at det må etableres tursti langs G13 for at man skal få tillatelse til å 

bygge på BS9. Gang-/sykkelveien oppfyller rekkefølgekravet i 2.2.1. At det 
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allerede er etablert en gang-/sykkelvei her medfører en stor fordel for eierne av 
BS9, som dermed vil slippe kostnaden med å opparbeide turveien i forbindelse 

med utbyggingen, fordi BaneNOR allerede har opparbeidet veien, og kommunen 
har driftet og vedlikeholdt den siden 1993. 
 

Advokat Koren har anført at kommunen har tre valg i saken; enten å 
ekspropriere grunnen, fjerne gangveien eller komme frem til en avtale med 

grunneier om erverv. 
 
I avtalen mellom NSB og Grunneier, som grunneier selv har lagt frem, går det 

frem at NSB skulle fjerne veien dersom de ikke avtalte at grunneier skulle overta 
veien. Ettersom veien ikke ble fjernet, må det legges til grunn at slik avtale ble 

inngått. Dersom slik avtale ikke ble inngått vil det være BaneNOR som har 
ansvaret for å fjerne veien og ikke kommunen. Veien er nå imidlertid regulert inn 

i områdereguleringsplanen, og ettersom BaneNOR gjennom planbestemmelse 5.5 
har hjemmel til å benytte traséen for drift og vedlikehold anses det som lite 
hensiktsmessig å vurdere en slik løsning på nåværende tidspunkt, særlig når 

grunneierne også må opparbeide turvei langs G13 for å få bygge på BS9. 
Resultatet kan i ytterste konsekvens bli at BaneNOR ber om at arealet 

eksproprieres for å sikre fremkommelighet dersom grunneier fjerner gangveien. 
For kommunen er det imidlertid ikke noe i veien for å godta at grunneier fjerner 
veien og selv eventuelt må opparbeide ny turvei i forbindelse med utbyggingen 

av BS9. 
 

Ekspropriasjon eller fjerning av gangveien anses etter dette ikke som spesielt 
aktuelle alternativ. For ordens skyld vil kommunedirektøren bemerke at 
Borgarting lagmannsrett i overskjønn LB-2019-55002 satte 

ekspropriasjonserstatningen til kr 0 for areal ekspropriert fra NGI til gang- og 
sykkelsti over Ring 3/Sognsveien i Oslo som ble bygget av Statens Vegvesen. 

Det ble ansett som påregnelig at kommunen ville betinget seg fri grunn til dette 
tiltaket om ikke vegvesenet hadde bygget gang og sykkelveien. Det ble også 
ansett at tiltaket tilførte større verdi til NGIs eiendom enn verdien av grunnen 

som ble ekspropriert, fordi NGI slapp å bidra økonomisk til opparbeidelsen av 
gang- og sykkelveien. Ekspropriasjonserstatningen ble derfor satt til kr 0, jf. 

ekspropriasjonserstatningslova §§ 5 og 9. Overskjønnet ble ikke tillatt fremmet 
for høyesterett, og er altså rettskraftig. 
 

Koren anfører også at et alternativ er å komme frem til en avtale om 
grunnerverv. Det foreligger en verdivurdering på kr 740,47 per m2 fra 2020. I 

denne verdivurderingen er det lagt til grunn en stripeverdi på 35 % av 
gjennomsnittlig boligtomtverdi på Ås etter den modell Statens vegvesen benytter 
ved stripeerverv. Med bakgrunn i overskjønnet fra Borgarting Lagmannsrett 

ovenfor er det grunn til å tro at Statens vegvesen ikke ville benyttet den 
modellen i dette tilfellet. Kommunedirektøren vil ikke anbefale å erverve arealet 

for kr 740,47/m2, når verdivurderingen fra 2020 er gjort med sviktende 
forutsetninger.  
 

Ettersom kommunen har driftet og vedlikeholdt gangveien uten formell rettighet 
til dette kan det virke urimelig at det ikke ytes vederlag for arealet. Dette 

forholdet medfører imidlertid en besparelse for utbygger av BS9 i dag, ettersom 
det nå allerede finnes turvei langs BS9. Dersom kommunen ikke hadde driftet og 

vedlikeholdt denne siden 1993 ville det vært behov for å bygge turvei før det 
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kunne igangsettes noe prosjekt på BS9. Det er også på det rene at grunneierne 
avslo kommunens tilbud om vederlag for kjøp av arealet i 2001, et tilbud naboen 

takket ja til. 
 
Kommunedirektøren vil bemerke at det er uheldig at kommunen i sin tid ikke 

fulgte opp det formelle i saken, og at kommunen har driftet en gangvei på 
annenmanns grunn i ca 20 år. Det er derfor positivt at eierne ved utbygging av 

BS9 også selv vil få fordeler av dette forholdet som et slags vederlag for bruken 
gjennom 18 år. At kommunen har driftet og vedlikeholdt veien i 18 år slik at 
eierne får en lavere kostnad for å opparbeide turvei, samt at kommunen har 

betalt for opprettelse av gangveiparsellen som egen grunneiendom, noe som er 
en fordel dersom turveien skal overtas av kommunen (pris i dag kr 38 016), 

anses å være av klart større verdi enn summen som ble tilbudt i 2001 også hvis 
man indeksregulerer tilbudet fra 2001 på 13 505 kr, som i dag er kr 21 706,49. 

Grunneierne anses dermed ikke å ha lidt noe tap ved at kommunen har driftet 
gangveien på deres eiendom. 
 

Kommunedirektøren har etter dette kommet frem til at den beste løsningen er å 
tilby grunneierne å overta gnr 54 bnr 353 vederlagsfritt nå, slik at vi kan sikre 

drift og vedlikehold av gangveien både før og etter utbyggingen av BS9 
igangsettes. En slik løsning vil være fordelaktig for grunneierne fordi de da ikke 
vil ha plikt til å drifte og vedlikeholde turveien etter utbyggingen. For kommunen 

er det positivt å sikre at gangveien er åpen for ferdsel frem til BS9 utvikles. 
Dersom grunneier ikke ønsker dette, anbefaler kommunedirektøren å la 

eierforholdene bestå. Dette betyr at det vil være eierne av BS9 som har ansvaret 
for å drifte og vedlikeholde gangveien på gnr 54 bnr 353. 
 

Når det gjelder den delen av gnr 54 bnr 361 som er regulert til BS9 anbefaler 
kommunedirektøren at man selger denne nå for kr 4 800 000 i henhold til 

verdivurderingen av 22.04.2021 (vedlagt). Dette fordi det er vanskelig for eierne 
av resten av BS9 å gå videre med et prosjekt og en detaljregulering uten å ha 
sikret seg eierskap til dette arealet. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Å overta gnr 54 bnr 353 vederlagsfritt har ingen økonomiske konsekvenser ut 
over kostnadene til tinglysning av eierskiftet. Gangveien driftes og vedlikeholdes 
allerede i dag av kommunen, og parsellen er allerede oppmålt. 

 
Salg av del av gnr 54 bnr 361 vil gi kommunen en inntekt på kr 4 800 000. 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen. 

 
 

Alternativer: 
For gnr 54 bnr 353 foreligger følgende alternativer til kommunedirektørens 
innstilling om å overta arealet vederlagsfritt slik at drift og vedlikehold av 

arealet sikres for fremtiden: 
 

 La grunneierne beholde arealet i påvente av en utvikling av eiendommen 
 Innhente ny takst og kjøpe arealet 
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For del av gnr 54 bnr 361 foreligger bl.a. følgende alternativer til innstillingen om 
salg til avholdt takst: 

 Beholde arealet i påvente av endelig regulering av BS9 
 Beholde arealet i påvente av endelig regulering av BS8 (Hangartomta) 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunen tilbyr seg å overta gnr 54 bnr 353 

vederlagsfritt mot drift og vedlikehold av gangveien. 
Begrunnelsen for at arealet overtas vederlagsfritt er at verdien ved en 
ekspropriasjon anses å være kr 0, jf. LB-2019-55002, og at det er en fordel for 

alle parter at gangveien driftes og vedlikeholdes både frem til BS9 opparbeides 
(for kommunen) og etter at BS9 opparbeides (for grunneier). 

 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunen selger den delen av gnr 54 bnr 361 

som er regulert til BS9 for kr 4 800 000 i henhold til verdivurderingen av 
22.04.2021 før detaljregulering foreligger. Dette fordi det er vanskelig for eierne 
av resten av BS9 å gå videre med et prosjekt og en detaljregulering uten å ha 

sikret seg eierskap til dette arealet. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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HTP-31/21 
Rullering av tiltaksplaner for gang og sykkel og 
trafikksikkerhet 
 
Saksbehandler:  Helene Oma Saksnr.:  20/01116-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 14/21 25.05.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 31/21 26.05.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

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

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

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

 

Ås, 05.05.2021 
 

Trine Christensen  Nils Erik Pedersen  
Kommunedirektør  Kommunalsjef  
 

 
Behandlingsrekkefølge: 

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

 
Sammendrag: 
 

Det foreslås at tiltaksplan for sykling og gange og tiltaksplan for trafikksikkerhet 
ikke rulleres i 2021. Tiltaksplanene anbefales slått sammen til én temaplan som 

vil omfatte trafikksikkerhet, sykling og gange, og som legges frem for politisk 
behandling våren 2022. En ny temaplan skal bidra til et mer langsiktig, 
systematisk og målrettet arbeid innen trafikksikkerhet, holdningsskapende arbeid 

og bedre tilrettelegging for gående og syklende i Ås kommune.  
 

For å benytte ressursene i inneværende år knyttet til tiltaksplanene på en mest 
mulig effektiv måte bør man i 2021 prioritere å få gjennomført tiltak som 

allerede er vedtatt i stedet for å rullere tiltaksplanene. Dette fristiller også 
ressurser slik at man kan begynne arbeidet med å samle de to tiltaksplanene, 
noe som gir bedre oversikt over hvilke tiltak som henger sammen og som har 

innvirkning på hverandre.  
 

Fakta i saken: 
Gjeldende tiltaksplan for sykling og gange ble vedtatt i kommunestyret 
19.06.2019, mens gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet ble vedtatt i 

kommunestyret 17.06.2020.  
 

Tiltakene i de to tiltaksplanene er ofte sammenfiltret på tvers av tiltaksplanene, 
og en oppdeling i to tiltaksplaner gjør at det er vanskelig å få oversikt over hvilke 
tiltak som henger sammen og som har innvirkning på hverandre. Det foreslås 

derfor at de to tiltaksplanene samles i én tiltaksplan. Arbeidet med en samlet 
tiltaksplan for trafikksikkerhet, sykling og gange planlegges med oppstart høsten 

2021 og politisk behandling våren 2022. 
 
En rullering av tiltaksplanene i år vil kreve ressurser som vurderes å være mer 

nyttig å bruke til å få gjennomført allerede vedtatte tiltak og til arbeidet med å 
samle de to tiltaksplanene. På grunn av begrensede personalressurser har man 

ikke siden forrige rullering kunnet gjennomføre flere vedtatte tiltak som har fått 
tildelt midler. 
 

Tiltaksplanen for trafikksikkerhet har tidligere hatt fokus på prioritering av midler 
fra «Aksjon skolevei», en tiltaksordning fra Akershus fylkeskommune. Disse 

midlene er ikke videreført inn i Viken fylkeskommune og det er behov for å se på 
kommunens trafikksikkerhetsarbeid under nye forutsetninger og 
rammebetingelser. Det er dermed viktig at trafikksikkerhet, sykkel og gange 

sees under ett.  
 

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

 
Økonomiske konsekvenser: 

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

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

Alternativer: 
Planene rulleres i år.  

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

effektiv samordning mellom de to tiltaksplanene. 
 

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

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

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

 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-32/21 
Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2021 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  21/00849-24 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 13/21 25.05.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 32/21 26.05.2021 

3 Formannskapet 42/21 02.06.2021 

4 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

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

handlingsprogram for 2022-2025 og budsjett for 2022 

 
Ås, 07.05.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 

Kommunestyret 
  
 

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

 
Fakta i saken: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal rulleres hvert år. For å kunne 

søke spillemidler fra Kulturdepartementet er det et krav at tiltaket er vedtatt i en 
kommunal plan. Det kan søkes om spillemidler etter at tiltak er gjennomført. 
 

Forespørsel om innspill til planen ble lagt ut på internett og delt videre i sosiale 
medier. Totalt kom det inn 23 innspill fra organisasjoner og private. 11 innspill 

ble tatt med inn i planen, 2 innspill var kommentarer til prosessen og de 10 siste 
ble ikke tatt med i planen. De som ikke ble tatt med er kommentert i planens 
vedlegg. Innspill fra privatpersoner og innspill til selve prosessen med 

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

20 tiltak er fjernet fra årets plan da er ferdig behandlet og fått utbetalt 

spillemidler, ikke er realiserbare på grunn av manglende finansiering, 
grunneieravtaler eller på andre måter ikke er gjennomførbare. Tiltakene må 
«eies» av en organisasjon for å kunne søke spillemidler.  
 

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

og behøver dermed ikke å tas med.  
 
Vurdering: 

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

Tiltakene som spilles inn til planen kan være ordinære idrettsanlegg eller 
nærmiljøanlegg, det kan være nyanlegg eller rehabilitering av eksisterende 
anlegg. Prosjektene skal være realistiske.  
 

I forbindelse med dette bør kommunen vurdere å endre utlysningen slik at 
tiltakene som spilles inn er mer i tråd med planens formål. Det kommer en del 

private innspill og gode ideer til planen. Denne idemyldringen bør tas vare på, 
men hører ikke hjemme i denne type plan da det ikke er konkrete tiltak med en 

organisasjon som eier eller er berettiget spillemidler.  
 
Økonomiske konsekvenser: 

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

finansiering i forbindelse med HP 2022-25. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

For å imøtekomme kommunens satsning på folkehelse og muliggjøre søknader 
om spillemidler, bør «Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025» 

vedtas. Økonomisk konsekvens skal vurderes i forbindelse med behandling av 
kommunens handlingsprogram for 2022-2025 og budsjett for 2022. 
 

Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-33/21 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2021 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01208-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 7/21 26.05.2021 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 16/21 25.05.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22/21 26.05.2021 

4 Hovedutvalg for teknikk og plan 33/21 26.05.2021 

5 Formannskapet 38/21 02.06.2021 

6 Kommunestyret   

7 Administrasjonsutvalget 10/21 31.05.2021 

 

 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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HTP-34/21 
1. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01208-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 6/21 26.05.2021 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 15/21 25.05.2021 

3 Hovedutvalg for teknikk og plan 34/21 26.05.2021 

4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/21 26.05.2021 

5 Administrasjonsutvalget 9/21 31.05.2021 

6 Arbeidsmiljøutvalget 2021   

7 Formannskapet 37/21 02.06.2021 

8 Kommunestyret   

 

 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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