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Mal for oppstartsmøter i plansaker 

PARTER, AVGRENSNING, M.M 

Dato for oppstartsmøte 04.03.2021 

Sted Ås rådhus 

Foreløpig plannavn  Detaljregulering for terrengregulering og nydyrking på Riis gård 

Plan-ID R-341 

Arkivsaknr. 21/03805 

Kommunens kontaktperson Per Ernesto Øveraas 

 

Plantype 

X Detaljregulering 

 Endring av reguleringsplan 

 Områderegulering 

 

Deltakere fra forslagsstiller/tiltakshaver Deltakere fra kommunen 

Thorvald Sverdrup Per Ernesto Øveraas, rådgiver 

Julian Bødtker Ghansah Magnus Ohren, koordinator regulering 

Heidi Jensseter  

  

  

 

Forslagsstiller/tiltakshaver Planfaglig konsulent 

Navn Thorvald Sverdrup Navn Julian Bødtker Ghansah 

Bedrift/firma Riis Gårdsdrift AS Bedrift/firm Henning Larsen Arkiktekter 

Adresse Kongeveien 205 Adresse Harbitzalléen 5, 0275 Oslo 

Tlf 48078240 Tlf 46547911 

Epost tsverdrup@me.com Epost Julian.ghansah@henninglarsen.com 

Org.nr.  Org.nr  

 

Hovedhensikt med planarbeidet 

Hovedhensikten er å legge til rette for terrengregulering ved mottak av masser, og legge til rette for fremtidig 
nydyrking.  
 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Det redegjøres for mottak av 250 000 – 300 000 m3 rene masser fordelt på tre delområder. Delområdene tenkes 

omgjort til jordbruk suksessivt etter hvert som terrengreguleringen på den enkelte deltfelt ferdigstilles.  

Det redegjør for mottak av masser over en periode på 6-8 år. 

Kommunens merknader 

mailto:mailtotsverdrup@me.com
file:///C:/Users/JUGH/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B7QUSG3K/Julian.ghansah@henninglarsen.com
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Kommunen er positiv til at det foreslås arealer som skal tilrettelegges for mottak av masser. Mottak av rene masser 
fra lokale byggeprosjekter kan redusere transportbehovet i byggeprosjekter med overskuddsmasser,  
 
Kommunen er også positiv til at det på sikt legges til rette for nydyrking på områder som er blir ferdig terrengregulert.  
 

Utbyggingsvolum og byggehøyde 

Bygningstypologi -/- 

Bruksareal på planlagt bebyggelse (kvm) -/- 

Utnyttelsesgrad -/- 

Byggehøyde(r) -/- 

Antall boenheter/arbeidsplasser  

Kommunens merknader 

 
 
 

 

Planområde/planavgrensning beskriv beliggenhet og planens foreløpige grenser 

Planavgrensninger bør inkludere veien langsmed terrengreguleringen og adkomstveien helt ned til Kongeveien.  
 
 

Berører følgende eiendommer direkte Naboeiendommer 

101/1, 101/2, 101/7, 131/8 og 131/9 
 

 

Er noen grenser usikre og krever ny oppmåling? 

Ikke relevant 
 

Samsvar med kommuneplanens arealdel?  

X Ja  

 Nei 

 Delvis 

Merknader/vurderinger 

Arealinnspillet til kommuneplanens arealdel 2022-2035 er mindre enn planområdet i detaljreguleringen. Dette 
avviket ønskes redegjort for.  
 
Planmyndighetens vurdering av innsigelsene til arealinnspillet fremkommer lenger ned i referatet.  
 

Blir gjeldende 
reguleringsplaner berørt?  

Nei 

Samsvar med boligprogram 
ved boligutbygging? 

Ikke relevant 

Tilliggende reguleringsplaner 
under arbeid? 

Nei 

Fjernvarme, 
konsesjonsområde 

Nei 
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AVKLARING OM KONSEKVENSUTREDNING 

 Merknader 

X 
 

Tiltaket krever konsekvensutredning 
(jmf. kap 14 i pbl, og konsekvensutredningforskriften) 

 

Tiltaket omfattes av konsekvenutredningsforskriftens § 8, 
da tiltaket faller inn under tiltak 11 k) «Deponier for masse 
på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m3 
masse» i forskriftens vedlegg II. Tiltak som omfattes av 
forskriftens § 8 skal konsekvensutredes dersom det kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
Planen skal konsekvensutredes, men ikke ha planprogram 

eller melding.  

Relevante utredningstemaer:  
- Naturmangfold, herunder hule eiker, vipe og vilttrekk. 
- Landskap, herunder kulturmiljøet og KULA-områdene.  
- Trafikk 
- Vannmiljø 
 

 Tiltaket krever en helsekonsekvensutredning  
(jmf. § 11 i folkehelseloven) 

 

 

 Plankonsulent må gjøre en vurdering om 
prosjekter vil utløse krav om 
konsekvensutredning 
 

 

 Tiltaket krever ikke konsekvensutredning 
 

 

 

AKTUELLE PLANRETNINGSLINJER  
(Listen er ikke uttømmende) 

X Rikspolitiske retningslinjer 
(Samordnet areal- og transportplanlegging) 
(klima- og energiplanlegging og klimatilpasning) 
(styrke barn og unges interesser i planleggingen) 

• Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning 

 

X Regionale føringer 
(Regional plan for areal og transport) 
(Regional plan for handel, service og senterstruktur) 
(Regional plan for masseforvaltning i Akershus) 
(Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus) 

• Regional plan for masseforvaltning i Akershus 

• Regional plan for kulturminner og kulturmiljøet i 
Akershus 

X Lokale føringer 
(Plan for naturmangfold) 
(Sykkel- og gåstrategi) 
(VA-norm) www.va-norm.no  

• Ås kommuneplan 2015-2027 

• Ås kommuneplan 2022-2034 (under arbeid) 

• Veileder for håndtering av overskuddsmasser i Follo, 
2016 

 

KRAV TIL DOKUMENTASJON OG/ELLER UTREDNING  

http://www.va-norm.no/
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(Ansvarlig for reguleringsplanleggingen anmodes å kontakte enhet for kommunalteknikk i tidlig fase av planarbeidet, 

for nærmere gjennomgang av tekniske løsninger for vei, vann og avløp.) 

 Tema Foreløpig vurdering 

X ROS-analyse Må utarbeides. 

 Universell utforming 
«Bygninger og omgivelser utformes slik at de kan 
brukes av alle mennesker på en likestilt måte». 

Ikke aktuelt 

X MOP (Miljøoppfølgingsplan) 
Massehåndtering, terrenghåndtering 

MOP må utarbeides og foreligge som dokumentasjonskrav ved 
søknad om rammetillatelse. En fullverdig MOP, eller som et 
forenklet miljøprogram bør også følge reguleringsplanen.  
 
MOP må særlig redegjøre for virkningene på vannmiljøet i området 
under anleggsperioden, herunder avrenning, og rensing av 
overvann.  
 
Trafikksikkerhet under anleggsperioden er også et viktig tema i 
MOP.  
 
Tidlig involvering med kommunalteknisk avdeling anbefales.  
 

X Fjern- og nærvirkning 
Nærvirkning, fjernvirkning, kulturmiljø, landskap 

 
 

Det må utarbeides illustrasjoner som viser virkningene av tiltaket på 
landskapet. Illustrasjonene bør utarbeides som 
landskapsperspektiver, lenge- og tverrsnitt.  

 Bebyggelse 
Utbyggingsvolum, Antall etasjer, høyder, 
utnyttelse, klima- og miljøvennlige bygg, bomiljø, 
boligsammensetning 

Ikke aktuelt 

 Bygningstypologi/bebyggelsesstruktur 
Variasjon for ulike alders-, økonomi- og 
husholdningstyper 

 

Ikke aktuelt 

 Estetikk 
Fargevalg, materialitet, tilpasning til stedets 
egenart, identitet og nabobebyggelse  

Ikke aktuelt 

X Trafikk/samferdsel/mobilitet 
Vei, veilys, gang-sykkelveg, bussholdeplasser, 
parkering for bil og sykkel, adkomst, sikkerhet, 
lysforurensning,  etc 

Adkomst planlegges via privat vei med avkjøring fra Kongeveien. 
Gang- og sykkelvei langs Kongeveien benyttes i dag som skolevei for 
elever på Nordby barneskole og Nordbytun ungdomsskole.  
 
Det går et vannrør under gang- og sykkelveien langs Kongeveien. 
Forslaget må redegjøre for om trykkbelastningen av tungtransport 
kan påvirke vannrøret.  
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Trafikkanalyse 
Det må utarbeides en trafikkanalyse som viser dagens situasjon og 
antatt endring i trafikk som følge av tiltaket detaljreguleringen 
legger opp til. Det må redegjøres for forventet antall kjøretøy pr 
døgn.  
 
Adkomst til planområdet bør skje via E18 Nygård. Planmyndigheten 
er negativ til adkomst sydfra i Kongeveien.  
Trafikkanalysen må også utrede ulike tiltak som kan bedre 
sikkerheten for myke trafikanter ved innkjøringen fra Kongeveien. 
Dette må ses i sammenheng med forventet mottak av masser over 
en periode på 6-8 år.  
 
Aktuelle tiltak som må planforslaget må vurdere er endring av 
vikepliktsregler for syklende, etablering av tilbaketrukket kryssing 
for GSV, belysning, og etablering av innkjøringslomme på 
Kongeveien, eventuelt forbud mot venstresving. Eventuelle tiltak 
som etableres må tilbakeføres etter endt anleggsperiode. Det kan 
være aktuelt å stille rekkefølgekrav om forhold som berører 
trafikksikkerhet. 
  

 Uterom 
Uteoppholdsarealer, lekeplasser, MUA, 
grøntområder, beplantning, lysforurensning 

 

Ikke aktuelt 

 VAO  
Vann, spillvann, overvann, slokkevann og 
blågrønn faktor, VAO-rammeplan 

Ikke aktuelt 

 Sol/skyggekartlegging 
 
 

Ikke aktuelt 

X Naturfaglige forhold 
Grønnstruktur, naturtypekartlegging, bekker, 
stier, vurdering etter Naturmangfoldsloven, 
terrenghåndtering 

 

Hule eiker og vipe 
Det er registrert hule eiker innenfor eller i nærheten av 

planområdet. Området inngår i et registrert funksjonsområde for 

vipe som er kritisk truet og spesielt utsatt for arealinngrep i 

jordbrukslandskapsområder. 

Forslaget må redegjøre grundig for konsekvensene for 
naturmangfoldet i området, og belyse mulige avbøtende tiltak. 
Mulig gjenoppretting av vanndam syd i planområdet bør redegjøres 
for. Det kan bli aktuelt å stille rekkefølgekrav om forhold som 
berører naturmiljø.  
 
Viltkorridor: 
Planområdet inngår i en viktig viltkorridor. Området er registrert 
som en korridor av stor betydning i kommunens kartlegging av 
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grønn infrastruktur. Området er i forslag til kommuneplanens 
arealdel 2022-2034 omfattet av hensynssone H560_3 for bevaring 
av naturmiljø. Planforslaget må redegjøre for konsekvensene for vilt 
i området.  
 
Naturtypekartlegging: 
Det må gjennomføres en naturtypekartlegging i området.  
 
Spredning av fremmede arter: 
Mottak av masser utgjør en risiko for spredning av fremmede arter. 
Planforslaget må redegjøre for hvordan denne faren kan reduseres 
eller unngås.  
 

X Miljøfaglige forhold 
Luftforurensning, støy, radon, geoteknikk, 
drikkevan, luftkvalitet, vibrasjon, lukt 

 

Overvann: 
Forslaget må redegjøre for virkningene på vannmiljøet i området. 
Eksisterende vannveier bør opprettholdes så langt det er mulig. 
Avrenning, og rensning av overvann i anleggsperioden må også 
redegjøres for.  
 
Grunnforhold:  
Området er under marin grense, og det er fare for kvikkleire. 
Planforslaget legger opp til å motta betydelige mengder masser som 
vil medføre økt belastning på grunnen i området. Det må 
gjennomføres en vurdering av områdestabiliteten ihht NVE veileder. 
Vurderingen må ses i sammenheng med omfanget av mottatte 
masser.  
 
Støy og luftforhold: 
Planforslaget må redegjøre for støy for boliger langs veien under 
anleggsperioden. Planforslaget må også redegjøre for 
støvspredning, og ulike tiltak som kan gjennomføres for å begrense 
støvspredning.  
 
Mottak av masser 
Forslaget må redegjøre for hvilke typer masser som skal mottas, og 
rutiner for mottakskontroll. Dersom det skal tas imot 
overskuddsmasser fra flere prosjekter, kan mengde og leverandører 
bli avgjørende for om det kreves utslippstillatelse fra 
Statsforvalteren, jf forurensningsloven § 11. 
 

X Kulturminner/arkeologiske 
undersøkelser/kulturmiljø 
 
 

Kulturmiljø:  
Planområdet inngår i et KULA-området (Kulturhistorisk landskap av 
nasjonal interesse) Heer – Froen - Nordby. En viktig retningslinje for 
tiltak i KULA-områder er at større terrenginngrep som kan endre 
strukturen i landskapet skal unngås. Planforslaget må redegjøre 
grundig for virkningene terrenghevingen vil ha på landskapet. 
 
Automatisk fredete kulturminner:  
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Det er gjennomført arkeologiske registreringer i området. Viken 
fylkeskommunen anser undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven § 9 som oppfylt.  
 

 Folkehelse 
Bidra til et godt lokalsamfunn med tilgang til 
friluftsområder og trygge omgivelser, belysning, 
tilgang til boliger, service og kulturtilbud, 
områdets attraktivitet, møteplasser ute og inne, 
benker, skilting m.m. 

Ikke aktuelt 

 Renovasjon 
 
 

Ikke aktuelt 

 Skole- og barnehagekapasitet 
Barn og unges interesser 

 
 

Ikke aktuelt 

 Kvalitetsprogram Ikke aktuelt 

 

ANDRE FORHOLD DRØFTET I MØTET 

Innsigelser til arealinnspill kommuneplan 2022-2035 
Det aktuelle arealet er fremmet som et nytt arealinnspill (bestemmelsesområde) i rulleringen av kommuneplanens 
arealdel 2022-2035. I løpet av høringsperioden fremmet Viken fylkeskommune og Statsforvalteren innsigelser til 
arealinnspillet.  Viken fylkeskommune mener arealinnspillet er i strid med nasjonale kulturminneinteresser knyttet til 
KULA-området i Ås kommune, og Statesforvalteren i Oslo og Viken mener innspillet i er i konflikt med naturmangfold 
av nasjonal og vesentlig regional verdi.  
 
Planmyndigheten har besluttet at det på tross av innsigelsene på kommuneplanens arealdel kan igangsettes en 
detaljregulering. Planmyndigheten ønsker gjennom en detaljregulering og konsekvensutredning å utrede hvilke 
virkninger tiltaket kan gi på naturmangfoldet og kulturmiljøet, samt mulige avbøtende tiltak. Konklusjonene i 
detaljreguleringen vil kunne belyse forholdet til arealinnspillet i rulleringen av kommuneplanens arealdel.    
 
Trinnvis utvikling: 
Planforslaget må redegjøre for trinnvis utvikling dersom det legges opp til det.  
 
Arealplankart 
Planmyndigheten ønsker et finmasket plankart som konkretiserer og kartfester sentrale kvaliteter og intensjoner. 
Arealformålet "Landbruksformål” brukes på nydyrkingsområdene, og LNFR til bufferområdene rundt. 
Planmyndigheten ber forslagsstiller fremme forslag til hvordan terrenghevingen kan reguleres. Et aktuelt virkemiddel 
å kartfeste høydeinformasjonen for nytt terreng.  
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Aktuelle rekkefølgebestemmelser 

 Godkjente tekniske planer (vei, vann og avløp) 

 Leke- og møteplasser 

X Kjørevei (innkjøringslomme)  

X Gang- og sykkelvei/fortau/gangareal/gatetun (tilbaketrukket kryssing) 

 Utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg 

 Høyspentledninger 

 Renovasjon 

X Annet: 
Det kan bli aktuelt å stille krav om gjenoppretting av vanndam som avbøtende tiltak for virkninger på 
naturmangfoldet i området.  
 
 

Utbyggingsavtale eller gjennomføringsavtale 
Ønskes det inngått utbyggingsavtale som del av planprosessen? 
 Ja 

Nei 
Må avklares nærmere 

 

X 

Kommunens merknader: 

Temaet ble ikke diskutert på møtet.  
 
 

 

PLANPROSESSEN 

 Planavgrensningen skal godkjennes av kommunen før planarbeidet kunngjøres. Annonsetekst, varslingsbrev, 
varslingsliste og evt. planprogram avklares med saksbehandler før utsendelse 

 Konsulent oversender senest 1 uke før varsling:  
• Endelig annonsetekst i Word-format  
• Planavgrensning i jpg- eller pdf-format  
• Planavgrensning i SOSI 

 Kartgrunnlag bestilles på e-Torg: https://as.e-torg.no/  

 

Ettersending av dokumentasjon 
Kommunen ettersender følgende informasjon sammen med referatet 

 Gebyrregulativ 
Varslingsliste – fra kart 
Varslingsliste – andre berørte parter 

 

 

 

• Siste frist for innsendelse av komplett planforslag er 6 uker før utvalgsmøtedato.  

• Komplett planforslag sendes til kommunens postmottak: post@as.kommune.no  

• Informasjon om maler og kommunens krav til planprosessen og reguleringsplaner finnes på kommunens 

hjemmeside. (https://www.as.kommune.no/send-inn-planforslag-veileder-for-fagkyndige.471761.no.html)  

https://as.e-torg.no/
mailto:post@as.kommune.no
https://www.as.kommune.no/send-inn-planforslag-veileder-for-fagkyndige.471761.no.html
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Sted:…………………… 

Dato:………………….. 

 

Underskrift tiltakshaver     Underskrift rep. fra kommunen 

 

………………………………………..    …………………………………………………. 

 

Det gjøres oppmerksom på at verken forhåndskonferansen eller referatet fra den gir noen av de enkelte 

parter rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav 

fra offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjekter, evt. endring av framdriften for 

prosjektet. 

På det nåværende tidspunkt er det ikke mulig å avklare eksakt hvilke utredninger/vurderinger som utbygger 
må foreta. I løpet av planprosessen kan det derfor bli stilt krav om ytterligere utredninger/vurderinger  
Tiltakshaver må selv gjøre seg kjent med/avklare evt. retter og servitutter innafor planområdet. 

 


