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Høringsforslag kommuneplanens arealdel - Planbestemmelser 

 
GENERELLE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 
 
Bestemmelser og kart er juridisk bindende og skal følge opp målsetningene 
beskrevet i samfunnsdelen. Retningslinjene er ikke selvstendig hjemmelsgrunnlag for 
vedtak, men retningsgivende ved kommunens saksbehandling. 
 
Alt areal skal beregnes i henhold til bestemmelsene i Byggteknisk forskrift (TEK), 
Norsk Standard NS-3940 Areal- og volumberegning av bygninger og veileder H-
2300. 
 
Plankrav, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler 
 
1. Forholdet mellom kommuneplan og reguleringsplan 
 
§ 1.1  Alle vedtatte reguleringsplaner og kommunedelplaner gjelder foran 
kommuneplanens arealdel, med unntak av reguleringsplaner som er listet opp under. 
Bestemmelsene i disse planene erstattes av kommuneplanens bestemmelser, mens 
reguleringskartet fortsatt gjelder. Dette gjelder for eksempel byggegrenser inntegnet 
på reguleringskartet. 
 

R-1 Sentralholtet 

R-2 Idrettsanlegg i Aschjemskogen 

R-3 Kajaområdet 

R-4 Leirofeltet 

R-5 Dysterskogen 

R-6 Søndre Moer og Brekke skog 

R-8 Aschjemskogen 2 

R-9 Vestnebba 

R-10 Rustad skog 

R-11 Kjonebekk 

R-12 Del av Dysterskogen 

R-14 Landås skog 

R-15 Del av Kajajordet 

R-17 Del av Rustad skog 

R-18 Søråsteigen 

R-22 Sporret 

R-35 Nygårdsåsen 

R-49 Ås sentrum 

R-73 Dysterlia - endring 

 
 
§ 1.2  Gjeldende reguleringsplaner som bruker brutto utnyttelsesgrad erstattes av 
kommuneplanens bestemmelser om utnyttelsesgrad.  
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2. Krav om reguleringsplan 
 
§ 2.1  På ubebygde arealer avsatt til bebyggelse og anlegg, kan tiltak som er nevnt i 
plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4, samt fradeling til slike formål, 
ikke finne sted før reguleringsplan for området er vedtatt. 
 
§ 2.2  For tiltak som innebærer masseforflytning av et større omfang, som etablering 
av deponier, terrengregulering og bakkeplanering, kreves alltid reguleringsplan. 

 
Det vises til gjeldende veileder for saksbehandling - Deponier og 
bakkeplanering. 

 
3.  Rekkefølgekrav for nye utbyggingsområder 
 
§ 3.1 Utbygging av nye boligfelt og nye boligprosjekter med mer enn 10 boenheter 
kan ikke finne sted før nødvendig skolekapasitet er etablert, eller sikret etablert. Ved 
regulering av færre enn 10 boenheter vurderes behov for rekkefølgebestemmelse 
knyttet til skolekapasitet, i det enkelte planarbeid. 
 
§ 3.2 Utbygging av nye boligfelt, og nye boligprosjekter med mer enn 10 boenheter, 
samt publikumsrettet eller arbeidsintensiv næring kan ikke finne sted før nødvendig 
kollektivtilbud er etablert, eller sikret etablert. 
 
§ 3.3  Ny bebyggelse kan ikke tas i bruk før nødvendig samfunnsservice, teknisk 
infrastruktur, herunder overvannshåndtering, og grønnstruktur er etablert. 
 
§ 3.4 Ved forslag om omdisponering av verdifull dyrka jord, eller viktige arealer for 
naturmangfold, grønnstruktur eller friluftsinteresser, skal potensialet for fortetting og 
transformasjon være kartlagt. Fortetting og transformasjon av eksisterende bebygde 
områder skal prioriteres, før dyrket eller dyrkbar jord omdisponeres. 
 
4. Utbyggingsavtaler 
 
§ 4.1 I byggeområdene som er kartfestet i kommuneplanens arealdel, må det som 
hovedregel påregnes at inngåelse av utbyggingsavtale vil være en forutsetning for 
utbygging. 
 

Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og drift/vedlikehold av 
nødvendig teknisk og grønn infrastruktur, herunder felles parkeringsanlegg, 
friområder og idrettsanlegg. Dette kan omfatte tiltak og forhold både innenfor 
og utenfor planområdets begrensning. Utbyggingsavtalene kan også 
omhandle antall boliger, type og utforming av boliger, eventuelt fortrinnsrett til 
kjøp av boliger, utbyggingstakt og andre tiltak som er nødvendige for at 
området skal fungere hensiktsmessig. 

 
5. Konsesjonsområde for fjernvarme 
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§ 5.1  Ved nybygg, til-/påbygg og ved hovedombygging, med samlet areal over 500 
m2 BRA, skal bebyggelsen tilknyttes fjernvarmeanlegg. Tilknytningsplikten gjelder 
også for areal under 500 m2 BRA innenfor konsesjonsområdet dersom arealet er en 
del av framtidig større utbyggingsprosjekt. Kravet forutsetter at konsesjonshaver kan 
levere fjernvarme. 
 

For oppdatert konsesjonskart vises det til Norges vassdrags- og 
energidirektorats hjemmesider. 

 

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALFORMÅL 
 
Bestemmelser og retningslinjer nedenfor utdyper hvilke funksjoner som tillates 
innenfor de ulike arealformålene vist på kommuneplanens arealplankart, samt for 
hvilke hensyn som skal tas ved planlegging og byggetiltak. 
 
Klima 
 
6. Klima- og energihensyn 
 
§ 6.1 I alle tiltak skal det gjøres rede for energieffektive løsninger. 
 
§ 6.2  Ved utbyggingsprosjekter med samlet areal over 500 m2 BRA skal behovet for 
ladestasjoner for el-bil vurderes og innarbeides i reguleringsplan. 
 
§ 6.3  Overvann skal håndteres forsvarlig, og fortrinnsvis tas hånd om lokalt og 
åpent, for å opprettholde vannets naturlige kretsløp og unngå skader. Bygninger og 
anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot 
oversvømmelse oppnås. 
 

Ås kommunes til enhver tid gjeldende veileder for overvannshåndtering, 
herunder blå-grønn faktor eller tilsvarende metode, er retningsgivende for å 
sikre tilstrekkelige arealer for overvannshåndtering. 

 
Transport og parkering 
 
7. Trafikksikkerhet og fremkommelighet 
 
§ 7.1  Planforslag der dette er relevant skal sikre god tilgjengelighet for gående og 
syklende. Planforslaget skal redegjøre for hvordan trafikksikkerhet og 
fremkommelighet ivaretas. 
 
§ 7.2 Det skal sikres god fremkommelighet for kollektivtransport. Planforslaget skal 
redegjøre for hvordan fremkommelighet ivaretas. 
 
§ 7.3 Planforslag som inneholder tiltak som kan medføre økning i biltrafikk på over 
400 ÅDT (årsdøgntrafikk) eller tungtransport på over 200 ÅDT, skal suppleres med 
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en trafikkprognose og en vurdering av kapasitet og trafikksikkerhet for atkomsten til 
tiltaket inklusive berørte veikryss. 
 
§ 7.4  Ved etablering av næringsvirksomhet skal det legges til rette for trafikksikker 
og effektiv varelevering, primært på egen grunn. Krysningspunkter med gående og 
syklende skal unngås. 
 
8. Parkering 
 
§ 8.1 Det skal avsettes plass for sykler og biler. 
 
§ 8.2 Sykkelparkering skal plasseres nær hovedinngang og være overbygd der det 
vurderes som hensiktsmessig. 
 
9. Byggegrenser og veianlegg 
 
§ 9.1 Vei  
 
For ny bebyggelse langs E6 og E18, som ikke er hjemlet i vedtatte reguleringsplaner, 
gjelder en generell byggegrense på 150 meter fra E6 og E18, målt fra midtlinjen i 
kjørebanen. 
 
For fylkesveger som i henhold til rammeplan for avkjørsler har holdningsklasse 
”streng” eller ”meget streng”, og der ikke annet er vedtatt i reguleringsplan, gjelder en 
generell byggegrense på 50 meter målt fra midtlinjen i kjørebanen. I områder der det 
finnes en etablert byggelinje, i kortere avstand enn 50 meter fra fylkesveien, følges 
denne. 
 
§ 9.2  Jernbane  
 
For ny bebyggelse langs jernbanelinjer gjelder en byggegrense på 30 meter, målt fra 
nærmeste spors midtlinje, der ikke annet er hjemlet i vedtatte reguleringsplaner. 
 
§ 9.3  Avkjørsler til vei 
 
Søknad om nye avkjørsler og utvidet bruk av eksisterende avkjørsler skal 
oversendes rette veimyndighet for uttalelse. 
 
10. Estetikk 
 
§ 10.1 Offentlig tilgjengelig uteareal skal om mulig være universelt utformet, ha god 
sammenheng med eksisterende og planlagt sentrumsstruktur, historiske 
bygningsmiljø og grønnstruktur. 
 
§ 10.2 Bebyggelse skal ha en utforming som bidrar til å tydeliggjøre gate- og/eller 
utearealet. 
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§ 10.3 I planforslaget skal det redegjøres for tiltakets utforming og forhold til 
eksisterende terreng og omgivelser. Det skal legges stor vekt på bevaring av 
eksisterende terreng og vegetasjon. Maksimalt tillatt utnyttingsgrad, sett i 
sammenheng med tilliggende bebyggelse, skal illustreres. 
 
11. Barn og unge 
 
§ 11.1 Planforslaget skal ivareta barn og unges behov for varierte leke- og 
oppholdsarealer. I planforslaget skal det redegjøres for hvordan barn og unge bruker 
planområdet, og hvordan planforslaget vil påvirke bruken av området. 
 
§ 11.2 I alle plan- og byggesaker skal turveier, stier og snarveier søkes ivaretatt. 

 
§ 11.3 Barn og unge skal inviteres til å medvirke i saker som angår dem. 
 
12. Folkehelse 
 
§ 12.1 Arealplanlegging skal bidra til å fremme god folkehelse. 
 
§ 12.2 Alle planforslag skal inneholde vurdering hensynet til tilgjengelighet/universell 
utforming. 
 
§ 12.3 Sammenhengende grønnstruktur skal ivaretas og styrkes. 
 
§ 12.4 Felles uteareal skal utformes slik at alle aldersgrupper kan komme til 
arealene. 
 

Utforming av utearealer skal også sees i sammenheng med, og ta hensyn til, 
forhold utenfor reguleringsområdet. 

 
§ 12.5 Det skal sikres akseptable dagslysforhold for alle boenheter og for 
uteoppholdsareal. 
 

Det skal redegjøres for hvordan lys- og solforhold blir påvirket av 
planforslaget. 

 
§ 12.6 Støy 

Alle tiltak skal planlegges slik at støyforholdene innendørs og utendørs blir 
tilfredsstillende.  

Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy (T-1442) i 
arealplanleggingen skal legges til grunn ved planlegging og bygging av tiltak 
etter PBL §§ 20-1 og 20-2. 

Planforslag som inneholder etablering eller utvidelse av støyfølsom 
bebyggelse i støyutsatte områder skal suppleres med en enkel støyfaglig 
utredning. Støyutredningen skal avklare avbøtende tiltak. 
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Søknad om tillatelse etter PBL §§ 20-1 og 20-2 som gjelder etablering eller 
utvidelse av støyfølsom bebyggelse i støyutsatte områder med grunnlag i 
reguleringsplan, skal suppleres med en oppdatert og detaljert støyfaglig 
utredning. 

 
§ 12.5 Luftkvalitet 
 
Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir 
tilfredsstillende. 
 

Klima- og miljødepartementets retningslinjer for luftkvalitet (T-1520) i 
arealplanleggingen skal legges til grunn ved planlegging og bygging av tiltak 
etter PBL §§ 20-1 og 20-2. 

 

§ 12.6 Elektromagnetisk stråling 
 

Alle tiltak skal planlegges slik at negative helsevirkninger av elektromagnetiske felt 
unngås i størst mulig grad. 
 

Ved etablering av boliger, barnehager, skoler og utelekeområder og andre 
rekreasjonsområder nær høyspentledninger, kabler og transformatorer i 
kraftnettet e.l., skal det foretas en utredning av virkningene dersom det 
elektromagnetiske feltet ved gjennomsnittlig årlig strømbelastning over 0,4 µT 
(mikrotesla).  Dersom nyetableringer av elektriske anlegg kan medføre 
magnetfeltnivåer over 0,4 µT (mikrotesla), skal det gjennomføres utredninger 
som skal gi grunnlag for å vurdere anleggets plassering. Utredningene skal 
foreslå avbøtende tiltak. 

 
13. Naturmangfold, vassdrag og miljøoppfølgingsplan 
 
§ 13.1 Alle planforslag som berører natur skal vurderes etter naturmangfoldloven. 
Det skal gjøres særskilte vurderinger for områder som omfattes av Forskrift om 
prioriterte arter og utvalgte naturtyper. 
 
§ 13.2 Reguleringsplanforslaget skal inneholde en vurdering forekomster av viktige 
naturtyper og biologisk mangfold, med en beskrivelse av hvilke naturverdier som skal 
bevares og videreutvikles, og hvordan dette skal skje. Registreringsområdet skal 
omfatte hele planområdet. 
 
§ 13.3 Naturlige vegetasjonsbelter langs sjø og vassdrag skal bevares. Dette for å 
ivareta viktige økologiske funksjoner, motvirke erosjon og/eller tjene som flomsikring. 
Kantvegetasjonssonen skal registreres og fastsettes i planforslaget. 
 
§ 13.4 Miljøoppfølgingsplan (MOP) 
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I planforslag for bebyggelse og anlegg som innebærer større miljøutfordringer skal 
det utarbeides en miljøoppfølgingsplan. Planen skal blant annet vise hvordan 
følgende forhold kan bli løst: 

 anleggstransport 

 parkering i anleggsperioden 

 trafikksikkerhet 

 grunnarbeider og massedeponering 

 krav til anleggsstøy, vibrasjoner, støv, luftforurensning og vannkvalitet 

 beskyttelse av vegetasjon og jordsmonn som skal bevares 
 
Rammesøknad skal leveres med en redegjørelse om hvordan 
miljøoppfølgingsplanen blir ivaretatt, jamfør punkt 13. 
 
14. Naturfare 
 
§ 14.1 I områder under maringrense der kvikkleireskredfaren ikke er kartlagt, skal det 
ved utarbeidelse av reguleringsplan eller ved byggesaksbehandling i LNF-områder 
gjennomføres en geoteknisk utredning av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises 
kvikkleire i planområdet må områdestabiliteten for faresonen for kvikkleireskred 
dokumenteres. Vurderingen skal også inkludere eventuelle deler av 
kvikkleireskredsonen som ligger utenfor planområdet. Dokumentasjon fra 
geotekniker må vise at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og 
permanent. Det må komme fram hva den beregnede områdestabiliteten er per i dag, 
og hvor mye områdestabiliteten vil endres som følge av planforslaget/tiltaket. 
Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives og virkningen av dem 
dokumenteres. Sikkerhetsnivå er gitt i teknisk forskrift. 
 
15. Kulturminner og kulturmiljø 
 
§ 15.1 Tiltak som berører fredete kulturminner/miljø skal ikke utføres uten 
godkjennelse fra kulturminnemyndighetene, jamfør kulturminneloven. 
 
§ 15.2 Ved planlegging og utbygging skal det legges vekt på å ivareta verneverdige 
kulturminner og kulturmiljø. Historiske hovedveifar skal søkes bevart. 
 
§ 15.3 Planforslaget skal inneholde en registrering av kulturlandskap, automatisk 
fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Registreringen skal suppleres med 
en beskrivelse om hvilke verneverdier som skal bevares og hvordan dette skal skje. 
Registreringene skal omfatte hele planområdet. 
 
16. Handel og næring 
 
§ 16.1 Ved forretning og annen publikumsrettet virksomhet skal det opparbeides 
sykkelparkering i umiddelbar tilknytning til tiltaket. 
 
17. Tettstedsutvikling 
 



14.04.2015  

 
Ås kommuneplan 2015-2027 

 
Side 8 av 13 

 
 

§ 17.1 I bebygde områder med god kollektivdekning skal ny utbygging skje gjennom 
mer effektiv arealbruk. 
 
§ 17.2 For tett bebyggelse skal parkering for bil planlegges samlet og fortrinnsvis 
løses i fellesanlegg. 
 
§ 17.3 Ved områdeutbygging, skal avfallskonteiner(e) fortrinnsvis være nedgravd. 
 
18. Bestemmelser for boligbebyggelse  
Bestemmelsene gjelder for uregulerte byggeområder som er vist på 
kommuneplanens arealkart, samt for reguleringsplaner for byggeområder som er 
opplistet under § 1.1. 
 
§ 18.1 Utnyttelsesgrad og høyder 

 Innenfor områdene tillates oppført åpen småhusbebyggelse (eneboliger, 
enebolig med sekundærleilighet inntil 70 m2 eller tomannsboliger). Annen 
boligbebyggelse tillates bare med hjemmel i godkjent reguleringsplan. 

 Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 25 % inkludert carport/garasje/uthus for 
boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 8 meter og 
mønehøyde inntil 9 meter. For pulttak er øvre gesimshøyde det samme som 
mønehøyde. Høydene måles i forhold til ferdig terrengs gjennomsnittsnivå 
rundt bygningen. 

 Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 30 % inkludert carport/garasje/uthus for 
boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 4 meter og 
mønehøyde inntil 6 meter. For pulttak er øvre gesimshøyde det samme som 
mønehøyde. Høydene måles i forhold til ferdig terrengs gjennomsnittsnivå 
rundt bygningen.  

 
§ 18.2 Parkering 

 Carport/garasje/uthus kan oppføres som frittliggende bygning eller 
sammenbygd med bolighuset. Tillatt gesimshøyde inntil 3,5 meter og 
mønehøyde inntil 5 meter. For pulttak er øvre gesimshøyde det samme som 
mønehøyde. Høydene måles i forhold til ferdig terrengs gjennomsnittsnivå 
rundt bygningen. Det tillates ikke ark/takoppløft på carport/garasje/uthus. For 
pulttak er øvre gesimshøyde det samme som mønehøyde. 

 Maksimal tillatt størrelse på carport/garasje/uthus er 50 m2 BYA per boenhet 
og 25 m2 BYA per sekundærleilighet. 

 Frittliggende carport/garasje/uthus skal plasseres minst 1 meter fra 
nabogrense, eller i nabogrense ved sammenbygging av to 
nabogarasjer/uthus. Ved innkjøring til carport/garasje vinkelrett på vei, skal 
avstand fra garasje til tomtegrense mot vei være minst 5 meter. Ved innkjøring 
parallelt med vei skal avstand til tomtegrense mot vei være minst 1,5 meter. 
Plassering av carport/garasje/uthus skal være vist på situasjonsplan som 
følger byggesøknaden for boligen, selv om bygningen ikke skal oppføres 
samtidig med dette. Dersom det ikke planlegges carport/garasje/uthus 
samtidig med boligen, skal det ved beregning av utnyttelsesgrad avsettes 
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minst 36 m2 BYA for eventuell senere oppføring av garasje for hver boenhet, 
og minst 18 m2 BYA for hver sekundærleilighet. 

 Det skal opparbeides to parkeringsplasser for hver boenhet, og én 
parkeringsplass for hver sekundærleilighet, enten som åpne plasser eller i 
carport/garasje. Parkeringsplassene skal opparbeides på egen eiendom. 

 
§ 18.3 Uteoppholdsareal 

 Minstekrav til egnet uteoppholdsareal per boenhet: 250 m2 for hver enebolig, 
200 m2 for hver boenhet i tomannsbolig, 100 m2 for sekundærleilighet. 
Uteoppholdsareal skal dekkes på tomten bygningen ligger på. 
Takterrasser/takhager over 100 m2 kan regnes som uteoppholdsareal. 

 Egnet uteoppholdsareal er areal som ikke brukes til veiareal eller parkering og 
areal som ikke er brattere enn 1:3. 

 
19. Bestemmelser for fritidsbebyggelse 
 
§ 19.1 For ubebygde tomter er det krav om reguleringsplan, jamfør § 2.1. For 
bestående fritidsbebyggelse tillates kun mindre utvidelser. 

 
Med mindre utvidelser menes utvidelse av eksisterende hytte til maksimalt 
bruksareal på 75 m2. Det tillates terrasse på maksimalt 30 m2, hvorav 
maksimalt 20 m2 tillates overbygd. Utvidelse av eksisterende 
carport/garasje/uthus eller anneks til maksimalt 30 m2 bruksareal tillates. Det 
tillates ikke innredet kjøkken eller våtrom i carport/garasje/uthus eller anneks. 
Det tillates ikke oppført nye anneks. 

 
20. Bestemmelser for næringsbebyggelse 
 
§ 20.1 Næringsvirksomhet skal lokaliseres i samsvar med målsetting om rett 
virksomhet på rett sted, også kjent som ABC-prinsippet. 
 

 Detaljhandel skal lokaliseres i tettbygde strøk med god kollektivdekning. 

 Arealintensiv virksomhet, herunder kontorbedrifter, skal lokaliseres med 
god kollektivdekning. 

 I område for kombinert bolig- og næringsbebyggelse på Åsmåsan (BFK 2) 
og Langbakken (BFK3) skal det etableres arealintensive virksomheter. 
Arealkrevende virksomheter tillates ikke. 

 Arealkrevende varehandel skal lokaliseres der hvor det er god 
biltilgjengelighet, god trafikksikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på veinettet. 

 I område for næringsbebyggelse ved Nygårdskrysset (N1) tillates ikke 
arealintensiv virksomhet, herunder detaljhandel eller kontorbedrifter. 

 
21. Bestemmelser for sentrumsformål 
 
§ 21.1 Nye kjøreveier skal som hovedregel planlegges som gater. 
 
§ 21.2 Forretning skal opprettholdes som bruksformål på gateplan. 
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22. Bestemmelser for landbruks-, natur- og friluftsområder 
 
§ 22.1 Oppføring av ny fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Se ellers § 19.1. 
 
§ 22.2 Underformål a og b 
 
Underformål a - areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

 For gårdstilknyttet bebyggelse gjelder kommuneplanbestemmelsene i §§ 18-1, 
18-2 og 18-3, med unntak av driftsbygninger i landbruket. 

 Tiltak for landbruket skal plasseres slik at de passer best mulig inn i 
kulturlandskapet, herunder innpassing til eksisterende bygningsmiljø, ikke 
hindrer allmenn ferdsel og ikke skader viktig biologisk mangfold. 

 Oppføring av kårbolig tillates kun når det dokumenteres at dette er nødvendig 
av hensyn til tradisjonell landbruksdrift på eiendommen, og at det fra før ikke 
er mer enn én boligenhet på eiendommen. Nye kårboliger skal plasseres i 
tilknytning til eksisterende gårdsbebyggelse. Dersom kårboligen foreslås på 
dyrka mark skal plasseringen også behandles som søknad om omdisponering 
etter jordlovens § 9. 

 
Underformål b - areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse 

 I landbruks-, natur- og friluftsområder med underformål b kan det for 
eksisterende bebyggelse gis tillatelse til bygningsmessige tiltak som tilbygg, 
fasadeendringer, garasje og uthus. I Brønnerud og Nordby skolekrets kan det 
tillates fradeling av tomt inntil eksisterende boligbebyggelse for inntil 15 nye 
boenheter i hver krets og for Kroer skolekrets inntil 10 nye boenheter i 
planperioden, med forutsetning av at disse ligger langs veier med 
holdningsklasse lite eller mindre streng. Kommuneplanbestemmelsene i §§ 
18-1, 18-2 og 18-3 gjelder når tillatelse til nevnte tiltak eller tomtefradeling er 
gitt. 

 Tiltak skal plasseres og utformes slik at de passer best mulig inn i 
kulturlandskapet, herunder innpassing til eksisterende bygningsmiljø, ikke 
hindrer allmenn ferdsel og ikke skader viktig biologisk mangfold. 

 Tillatelse til tiltak i medhold av første kulepunkt kan ikke gis der det er konflikt 
med hensynet til bevaring av dyrka mark og kulturlandskapet, herunder 
eksisterende bygningsmiljø, hindrer allmenn ferdsel eller skader viktig 
biologisk mangfold. 

 Oppføring av kårbolig tillates bare når det dokumenteres at dette er nødvendig 
av hensyn til tradisjonell landbruksdrift på eiendommen, og at det fra før ikke 
er mer enn én boenhet på eiendommen. Nye kårboliger skal plasseres i 
tilknytning til eksisterende gårdsbebyggelse. Dersom kårboligen foreslås på 
dyrka mark skal plasseringen også behandles som søknad om omdisponering 
etter jordlovens § 9. 
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§ 22.3 Ved søknad om fradeling av eksisterende bolig som er en følge av 
bruksrasjonaliseringstiltak i landbruket, godkjent etter jordlov og konsesjonslov, kan 
dispensasjon vurderes. Fradeling av boenheter som ligger på tunet tillates ikke. 
 
 22.4 Strandsone langs sjø og vassdrag (underformål c) 

 Tiltak som nevnt i PBL. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 samt fradeling til slike 
formål, midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, er ikke 
tillatt nærmere enn 100 meter fra strandlinjen langs Bunnefjorden 
Østensjøvann, Pollevann, Kråkstadelva, Årungen og Gjersjøen, med mindre 
annet er spesifisert i reguleringsplan. 

 Tiltak som nevnt i PBL. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 samt fradeling til slike 
formål, midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, er ikke 
tillatt i en sone på 20 meter langs hver side av vassdragene i kommunen, med 
mindre annet er spesifisert i reguleringsplan.  

 Langs vassdrag skal en hensiktsmessig sone med kantvegetasjon 
opprettholdes.  

 
BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONER 
 
23. Hensynssoner 
Hensynssoner viser hensyn eller restriksjoner som har betydning for arealbruken. 
Dette kan for eksempel være hensyn som skal sikre samfunnssikkerhet, natur og 
kulturarv. 
 
§ 23.1 Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer og sone for 
transformasjon og fornyelse 

 Hensynssone 810_1 
På Solberg i området mellom Søndre Tverrvei og fylkesvei 154 kreves 
reguleringsplaner for eiendommene 102/1, 102/10 og 102/118. Før 
utbyggingsområdet kan tas i bruk må reguleringsplan(er) foreligge. 

 Hensynssone H810_2 
På Åsmåsan kreves reguleringsplan(er) for eiendommene 42/1 og 56/1. 

 Hensynssone H810_3 Tømrernes feriehjem 
Det skal foreligge en reguleringsplan for hele området før omgjøring av 
fritidsbolig til helårsbolig. 

 Hensynsone H810_4 Langbakken 

 Det skal foreligge en reguleringsplan for hele området. Planforslaget skal sees 
i sammenheng med hensynssone H810_2 Åsmåsan.  

 Hensynsone H810_5 Grenseveien 
Det skal foreligge en reguleringsplan for hele området. 

 Hensynsone H820_1 Søråsteigen 
Tiltakshavere vil kunne forvente å få tillatelse til å fremme reguleringsplan(er) 
innenfor hensynsonen med den hensikt å tilrettelegge for mer bymessig 
bebyggelse i området. 

 Hensynsone H830_1 Sørhellinga 
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Tiltakshaver vil kunne forvente å få tillatelse til å fremme reguleringsplan(er) 
med den hensikt å tilrettelegge for en høyere områdetetthet og en større grad 
av flerfunksjonalitet. Det må tas særlig hensyn til historiske bygningsmiljø og 
siktlinjer. 

 
§ 23.2 Støysone 

 Hensynssone H290_1 
Innenfor støysonen rundt Ålerudmyra skytebane skal det ikke etableres ny 
boligbebyggelse. 

 
§ 23.3 Sone for båndlegging etter Lov om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven)  

 Hensynssone H720_1 
For Nordre Pollen naturreservat gjelder Forskrift om verneplan for barskog, 
vedlegg 10, fredning av Nordre Pollen naturreservat, Ås kommune, Oslo og 
Akershus (FOR 2005-06-10 nr 573). 

 Hensynssone H720_2 
For Pollen naturreservat gjelder Forskrift om fredning for Pollen naturreservat i 
Ås kommune, Akershus (FOR-1982-09-17-1417). 

 Hensynssone H720_3 
For Pollevann naturreservat gjelder Forskrift om Forskrift om vern av 
Pollevann naturreservat, Ås kommune, Akershus (FOR-1992-10-02-751). 

 Hensynssone H720_4 
For Tuskjær fuglefredningsområde gjelder Forskrift om Verneplan for 
Oslofjorden – delplan sjøfugl. Vedlegg 60. Fredning av Tuskjær 
fuglefredningsområde, Ås kommune, Akershus (FOR-2009-06-19-768). 

 Hensynssone H720_5 
For Flatskjær fuglefredningsområde gjelder Forskrift om Verneplan for 
Oslofjorden – delplan sjøfugl. Vedlegg 61. Fredning av Flatskjær 
fuglefredningsområde, Ås kommune, Akershus (FOR 2009-06-19 nr 769). 

 Hensynssone H720_6 
For Østensjøvann naturreservat gjelder Forskrift om vern av Østensjøvann 
naturreservat, Ås kommune, Akershus (FOR-1992-10-02-752). 

 
§ 23.4 Sone for båndlegging etter lov om kulturminner  

 Hensynssone H730_1 
For kulturminneområdet på Sjøskogen vises til kulturminnelovens 
bestemmelser for automatisk fredete kulturminner (kap. II) og 
kulturminnelovens bestemmelser om fredning ved enkeltvedtak (kap. V). 

 
§ 23.5 Retningslinjer for sone med særlige angitte hensyn 

a. Bevaring av naturmiljø, herunder grønnstruktur, friluftsliv, landskap og biologisk 
           mangfold 

 Hensynssone H560_1, H560_2, H560_3 og H560_4 
Tiltak som bryter opp området, hindrer tilgang eller bruk til friluftsformål eller 
på annen måte medfører at naturverdier i området forringes, skal unngås. 
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 For de statlig sikra friluftsområdene bør forvaltningsplaner utarbeidet i regi av 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus følges. (Berg gård og Stranda, Årungen, 
H560_3. Nordre Stuene, Nøstvedtmarka, H560_1. Tangen, Gjersjøen, 
H560_1). Breivoll: For Breivoll er det utarbeidet reguleringsplan, vedtatt 
03.02.2010. Hele planområdet ligger innenfor sonen for «Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» 
(Fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011m jfr. plan- og bygningsloven av 27. 
juni 2008 § 6-2.) Forvaltningsplan for Breivoll er utført av Oslofjordens 
friluftsråd på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

b. Bevaring av kulturmiljø 

 Hensynssone H570_1, H570_2, H570_3 og H570_4 
Riving av bebyggelse eller større bygge- og anleggstiltak som forringer 
verdiene og hindrer bevaring av historiske trekk i landskap og bebyggelse, 
skal unngås. 


