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Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5) 

Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer 

 

Dokumentet inneholder oppsummering av 8 mottatte høringsuttalelser til Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5), 

som var til offentlig ettersyn i perioden 14.07.2021 til 23.09.2021. Uttalelsene er kommentert enkeltvis. Foreslåtte endringer 

av planforslaget der merknader imøtekommes er redegjort for i egen kolonne. 

 

Offentlige Kommunedirektørens kommentar Endringer i planforslaget 

1. Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Statsforvalteren har vurdert planforslaget ut fra 

regionale og nasjonale hensyn innenfor deres 
ansvarsområder. De ber om at planbestemmelsen 

for støy viser til ny retningslinje T-1442/21.  
 
De vil på generelt grunnlag anmode kommunen å 

kvalitetssikre plankart og bestemmelser. 

Kommunedirektøren har gjennomgått plankart og 
bestemmelser før sluttbehandling, og har 

oppdatert støybestemmelsen med riktig referanse 
til reviderte retningslinjer. 

Støybestemmelsen er oppdatert. 

2. Viken fylkeskommune 

Fylkeskommunen påpeker at områderegulering for 
Ås sentralområde er sendt på høring med endringer 

i rekkefølgekravene for felt BS5. De forutsetter at 

 

Bestemmelsene oppdateres. 
 

Variasjon i byggehøyder og volumoppbygning er 

 

Nye rekkefølgebestemmelser er 
innarbeidet.  
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endringene i områdeplanens bestemmelser også blir 
innarbeidet i detaljreguleringen før vedtak. 
 

Formuleringene i områdeplanens bestemmelse § 3.2 
om utforming bør følges opp og videreføres i 

detaljreguleringen: Ny bebyggelse skal tilstrebe 
variasjon i byggehøyder, volumoppbygging og 
materialbruk. Tilpasning til nabobebyggelse skal 

tillegges stor vekt. Prosjekter skal illustreres på en 
relevant og redelig måte… Bebyggelsens valg av 

takform, takvinkler og møneretning skal 
begrunnes… 
 

Det bør i bestemmelsene stilles krav om en 
tilpasningsbeskrivelse i forbindelse med byggesak. 

Denne bør i likhet med intensjonen i områdeplanen 
også vise hvordan valg av takform er tilpasset 
bevaringsverdiene rundt. Særlig mot Sagaveien og 

Skoleveien vil tilpasning til eksisterende bebyggelse 
og valg av takform kunne påvirke viktige 

bevaringsverdier. Karakteristisk for Sagaveien er 
boligbebyggelse i tre malt i ulike farger, med 

takvinkel og grønne hager. Dette er også hus som 
er mellom en til to og en halv etasje. Flate tak og 
takterrasser er fremmed i dette miljøet og vil, i 

likhet med lange ubrutte fasader og massive volum, 
kunne få en negativ virkning på bevaringsverdiene 

rundt. 
 
Fylkeskommunen anbefaler bevaring av Skoleveien 

2 med mulighet for istandsetting, tilpasning for 
videre eller ny bruk og eventuelt tilbakeføring på 

dokumentert grunnlag. 

sikret med byggegrenser og kotehøyder i 
plankartet. Det er i tillegg bestemmelser om 
variasjon og brudd i fasadene, og bruk av tre som 

fasademateriale mot Sagaveien. Mot Sagaveien 
skal byggene utformes med forrykning og 

vertikale brudd, slik at de fremstår som 
parallellforskjøvne volumer, og dermed mer i tråd 
med skalaen vest for Sagaveien. Det er også 

regulert et grøntareal mellom Sagaveien og ny 
bebyggelse, som skal beplantes. Takformen er 

valgt for å gi mulighet for felles og private 
uteoppholdsarealer, dyrking og 
overvannshåndtering. 

 
Kommunedirektøren mener tilpasning til 

nabobebyggelsen er sikret gjennom 
bestemmelser i reguleringsplanen, og har derfor 
ikke stilt krav om tilpasningsbeskrivelse.   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Kommunedirektøren har vurdert 

bevaringshensynet for Skoleveien 2 ved 
førstegangsbehandling, og har ikke anbefalt 

bevaring. Kommunedirektøren opprettholder 

Lagt til bestemmelse om at bygg 
med trefasader skal ha variasjon i 
fargebruken, og skal ha farger 

som er tilpasset karakteristiske 
farger for Søråsteigen 

boligområde.  
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De gjør oppmerksom på at planbestemmelsene 
viser til forrige utgave av Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging.  
 

Planforslaget er vurdert av avdeling for kulturarv, 
arkeologi, men det foreligger ingen merknader til 
forslaget. 

 

denne konklusjonen. NIKU har gjennomført en 
kulturhistorisk verdivurdering høsten 2021.   
 

 

Støybestemmelsen er oppdatert. 

3. Follo Brannvesen IKS 

Brannvesenet påpeker at planforslaget må sikre 
tilgjengelighet for rednings- og slukkemannskap, 

rømningsveier og tilstrekkelig slukkevann. 
 
De viser til brannvesenets vedlagte retningslinjer for 

blant annet bredde på kjørevei og størrelse på 
oppstillingsplass for brannvesenets biler. 

 

Tas til orientering  

Privatpersoner 

 

Kommentar Endringer i planforslaget 

4. Ingrid Haug, Sagaveien 1A 

Hun er nærmeste nabo til planområdet, og vil 
påpeke at Sagaveien i dag er en rolig og fredelig vei 
med mange eldre, fine og velholdte villaer/hager. 

Det er viktig at det ikke bygges for tett og høyt slik 
at sentrumsområdets attraktivitet som framtidig 

boområde forringes. I utsendte planskisser er det 
tegnet inn en tilbaketrukket 4. etasje mot 
Sagaveien, som etter hennes skjønn ikke er i tråd 

med intensjonene i sentrumsplanen. Savner 
angivelse av byggehøyder for å få et mer eksakt 

bilde av konsekvenser for lysforhold både for 
tilliggende eiendommer og for de aktuelle 

 

 
Kommunedirektøren foreslår justeringer av 
byggehøydene mot Sagaveien, slik at det kun 

tillates tre etasjer i syd.  
 

Høyder mot Sagaveien i planforslaget er vist på s. 
37 i planbeskrivelsen og figur 1 under. Sol- og 
skyggeforhold er vist på side 41 i 

planbeskrivelsen.  
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leilighetene i BS5. 
 
Takterrasser og balkonger må ikke kunne tas inn 

som en del av uteområdet. Hun mener det er 
betenkelig at bare 50 % av kravet til solbelyst areal 

dekkes på bakkeplan. Byggehøydene mot Moerveien 
vil som beskrevet i saksutredningen, få en uheldig 
påvirkning av solforholdene på østsiden av 

Moerveien. 
 

Det er positivt at utbygger ønsker å vektlegge det 
estetiske uttrykket både når det gjelder 
materialvalg og arkitektur. Dette vil forhåpentligvis 

skape en harmonisk tilnærming mot villaene på 
vestsiden av Sagaveien. 

 
Sagaveien er skolevei i dag og det er viktig at 
Sagaveien skjermes for all anleggstrafikk. 

 
 

 
 
Bestemmelsen om hvilke arealer som kan regnes 

som uteoppholdsareal er i tråd med 
områdeplanen. 

 
 
 

 
 

Tas til orientering. 
 
 

 
 

 
Følges opp i byggesak.  

5. Marit Hauken, Emiliesvei 16 
Kommentarer til enkelte punkter i 

reguleringsbestemmelsene: 
 
3.7 Renovasjon: Det kreves nedgrav avfallspunkt 

langs o-SGT innen felt BBB2. Området vender mot 
syd og vil bli eksponert for soloppvarming. 

Bestemmelsen bør revurderes, og avfallspunktene 
anlegges mot nord eller øst for å hindre unødig og 

sjenerende lukt. 
 
3.11 Beplantning: Det kreves at det til beplantning 

skal benyttes stedegne, pollinatorvennlige og 

 
 

Det er igangsatt planarbeid for felt BS6 direkte 
sør for gatetunet. Kommunedirektøren ønsker å 
samlokalisere renovasjonspunktene for de to 

feltene langs gatetunet. Nedgravde avfallsbrønner 
er ikke utsatt for oppvarming på samme måte 

som containere, da de kjøles ned i grunnen på 
dagtid. 

 
Kommunedirektøren mener bestemmelsen bør 
opprettholdes. Stedegen vegetasjon benyttes for 

å ta vare på artsmangfoldet og det genetiske 
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allergivennlige planter. Om det kun skal benyttes 
stedegne planter - planter som er å finne i 
naturmiljøet rundt Ås - vil det bli et svært begrenset 

plantevalg. Kravet om stedegne planter bør lempes 
på slik at området kan tilføre Ås sentrum liv og 

karakter gjennom planter med interessante farger 
og former.  
 

4.1.1.c Utforming: Det kreves at det skal være 
minst 5 passasjer fra BUT til omkringliggende 

gater/gatetun. Det bør tilføyes et krav om at 
passasjene skal utformes slik at de oppleves som 
tilgjengelige for allmenheten og kan være til 

offentlig benyttelse. 
 

4.1.3 Uteoppholdsareal BUT: Det står at areal 
avsatt til brannoppstilling skal utformes for aktivitet 
som ballspill eller lignende. Ball-lek på harde flater 

skaper mye og intens støy, som vil bli forsterket av 
veggene på bygningsmassen. Kravet bør fjernes, og 

det bør vurderes å sette begrensninger slik at det 
ikke anlegges områder til ballspill på disse arealene. 

 

mangfoldet. Det finnes flere eksempler på hvor 
importert frø- og plantemateriale sprer seg til 
naturen hvor de kan ha et konkurransefortrinn og 

fortrenge stedegne/regionale arter. Stedegen 
vegetasjon er også bedre tilpasset lokale 

klimaforhold, og vil etablere seg raskere og 
bedre.  
 

Planforslaget sikrer en åpen bebyggelse med 
passasjer inn og gjennom kvartalet. Passasjene 

vil kunne benyttes av offentligheten, men det er 
ikke hjemmel i plan- og bygningsloven til å stille 
krav om allmenn tilgjengelighet til felles 

utearealer.  
 

Kommunedirektøren ønsker ikke å legge 
begrensninger for barn og unges aktivitet 
gjennom bestemmelsene. Bestemmelsen åpner 

for at det kan tilrettelegges for ulike aktiviteter, 
så lenge det ikke er i konflikt med 

brannoppstillingsplassene.  
 

 

Foretak 
 

Kommentar Endringer 

6. Elvia AS 
Nettselskapet ser at planforslaget ikke har 

hensyntatt merknader som ble gitt ved varsel om 
oppstart i tilstrekkelig grad.  

 
De ber om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene: 

- Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra 

 
 

Tas til etterretning 

 
 

Reguleringsbestemmelsene er 
oppdatert med Elvias krav til 

plassering av avstand til 
nettstasjoner, samt muligheten for 
plassering av nettstasjon i eget 

rom. 
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eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 
byggegrense rundt nettstasjoner. 
- Nettstasjoner tillates oppført også utenfor 

regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 

 
Vedlagt er kart over elektriske anlegg i 
planområdet.  

 

7. Vektergården Ås AS 

Vektergården Ås AS eier eiendommen Moerveien 5. 
De har ingen planer om å rive eksisterende 

bebyggelse på eiendommen, og vil derfor være 
avhengig av kjøreatkomst for renovasjonsbiler, 
varelevering mv til sine leietakere også i fremtiden. 

De ber derfor om at det reguleres inn en atkomst 
fra Moerveien til deres eiendom, der innkjøringen til 

bakgården er i dag. 
 
De er i positiv dialog med eier av 

naboeiendommene om fremtidig bruk av 
eksisterende bakgård, som i dag benyttes til 

overflateparkering. Også etter en eventuell avvikling 
av overflateparkeringen, vil de ha behov for en 
avkjøring til nyttetransport. 

 

 

Planforslaget tar høyde for at dagens bygg på 
Moerveien 5 kan bli stående. Moerveien 5 kan 

fortsette å benytte sin nåværende adkomst, så 
lenge dagens bruk opprettholdes. Kravet om å 
benytte regulert adkomst til parkeringskjeller vil 

først slå inn ved realisering av 
utbyggingspotensialet som er regulert på 

eiendommen/felt BS3. 
 

 

Lag, foreninger og politiske partier 

 

Kommentar Endringer 

8. Fortidsminneforeningen 

Fortidsminneforeningen viser til prinsippet i regional 
plan for areal og transport i Oslo og Akershus, om 

at «det må gjøres lokale avveiinger slik at grad av 
tetthet både tilpasses stedets kvalitet og 

Grad av utnyttelse er vurdert i områderegulering 

for Ås sentralområde. Planforslaget følger opp 
disse rammene. 

 
Kommunedirektøren vurderer at Skoleveien 2 er 
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omgivelser».  
 
De mener Skoleveien 2 kan rehabiliteres og tilføres 

viktige sentrumsfunksjoner. De mener den planlagte 
bygningsmassen vil fremstå mer lukket enn 

eksisterende bebyggelse. De håper også 
Vektergården (Moerveien 5) får stå.  
 

Det er positivt at kvartalet er utformet som en 
overgang fra sentrumsbebyggelsen i øst til 

villabebyggelsen i vest, men Fortidsminneforeningen 
er likevel bekymret for fjernvirkning og de kan ikke 
se at prosjektet er tilpasset stedets kvalitet og 

omgivelser. Høydene mot Sagaveien bør trappes 
ytterligere ned.  

 
Foreningen vil advare mot nedbygging av 
eksisterende hager i kvartalet. De er likevel positive 

til planene for dyrkekonsepter, grønne 
overvannstiltak og tilrettelegging for pollinering. 

for endret og ombygget til å ha bevaringsverdi i 
seg selv. Grunnet byggets tilstand og utforming 
vil det også være vanskelig å lage gode, 

universelt utformede og utadrettede lokaler mot 
fortauet, som er avgjørende for å skape et godt 

byliv i Ås sentrum.  
NIKU har gjennomført en kulturhistoriske 
verdivurdering høsten 2021. 

 
Kvartalet består i dag av private hager og 

parkeringsplasser. Planforslaget vil gjøre kvartalet 
mer tilgjengelig ved å sikre arealer for opphold og 
aktivitet, samt en åpen bebyggelse med passasjer 

inn og gjennom kvartalet.  
 

Planforslaget forutsetter ikke at Moerveien 5 
rives.  
 

Kommunedirektøren foreslår ytterligere 
nedtrapping av høydene mot Sagaveien i vest.  
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Figur 1. Illustrasjon av høyder i Sagaveien sett mot sør  

 


