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1. Planområdet er regulert til:
Byggeområde                      - Offentlig formål – brannstasjon og
                                              Ambulansetjeneste (O)                                            
Landbruksområde               - Jordsortering m.m. (L) 
Spesialområde                    - Bevaring/Landbruk (SpL)
Fellesområde                       - Felles avkjørsel (F)

2. Byggeområde for offentlig formål – brannstasjon og ambulansetjeneste (O)
a. Eksisterende driftsbygning tillates utvidet og innredet til brannstasjon og 

ambulansetjeneste innenfor de byggegrenser som reguleringsplanen viser. 
Utenfor byggegrensen kan tillates rømningstrapper på vestre og østre gavlvegg, 
samt balkong.

b. Bebyggelsen skal ha saltak. Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal 
ikke på noe punkt overskride 13 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og 
laveste ferdig planert terreng skal ikke overstige 18 meter. 

c. Det tillates takoppløft på nord- og sørsiden i en lengde av maksimalt 36 meter. 
Takoppløftet skal ligge minst 2,5 meter innenfor bygningens yttervegg på 
langsidene og minst 6 meter innenfor gavlveggene. 

d. Det tillates parkering for inntil 10 mindre biler for brannstasjonens formål, sør for 
brannstasjonsbygningen, i tillegg til nødvendig utendørs parkeringsplass for 
brannbiler og ambulansebiler. Parkering nord for brannstasjonen tillates ikke. 

3. Landbruksområder – L1, L2 og L3 
a. Landbruksområde L2 og deler av L3 skal benyttes til 

jordproduksjon/jordsorteringsanlegg, samt til øvelsesområde for brannvesenet.
b. Det skal bare tilføres rene jordmasser til området. Ved avrenning fra jordmassene

skal eventuell forurensning ivaretas etter forurensningslovens bestemmelser, jf. 



normverdiene i vedlegg 1 til kapittel 2 i forurensningsforskriften. Det skal foretas 
jevnlige målinger av avrenningen.

c. Øvelsesområdet skal kunne benyttes til brannøvelser og trimløyper. Det tillates 
ikke innretninger utover det som er strengt nødvendig for denne virksomheten. 

d. Landbruksområde L3 omfatter fangdam. 
e. Det skal langs hele landbruksområdets vestside – L1 og L2 - etableres en 

vegetasjonsskjerm av trær. Denne skal være ferdig etablert før området tas i bruk
til jordsortering og øvelsesområde.

f. Dersom områdets bruk til jordsortering og øvelsesområde opphører, skal området
gå tilbake til vanlig jordbruk.

4. Spesialområde/bevaring – landbruk (SpL)
a. Området omfatter gårdstun i tilknytning til landbrukseiendommen gnr 16 bnr 1.
b. Eksisterende bevaringsverdige boligbygg og bryggerhus tillates ikke revet. 

Bygningene kan utvendig istandsettes og tilbygges, men det forutsettes at husets 
målestokk, takform, taktekking, dør- og vindusutforming, materialbruk og farger i 
karakteren opprettholdes eller tilbakeføres.

c. Det kan tillates garasje med inntil 50 m2 bebygd areal. Garasjen skal være 
tilpasset bolighuset med hensyn til takform og materialbruk. Gesimshøyden, målt 
fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overskride 3 meter. 
Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig planert terreng skal ikke 
overskride 5 meter. Det tillates ikke takoppløft eller takark på garasjen.

5. Fellesområde – felles avkjørsel (F)
Felles avkjørsel fra riksvei 152 er felles for alle delfeltene innenfor planområdet

6. Støy
Miljøverndepartementets retningslinjer for trafikkstøy gitt i rundskriv T-1442 – tabell 2 
eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter det, skal 
følges. Dersom bygninger eller utomhusarealer blir utsatt for et høyere støynivå enn 
fastsatt i Miljøverndepartementets rundskriv, skal fasader, vinduer og utomhusarealer
støyisoleres/skjermes i samsvar med kravene.

7. Utomhusplan
Før det godkjennes ytterligere tiltak innenfor planområdet, skal Hovedutvalget for 
teknikk og miljø ha godkjent en utomhusplan som viser samtlige elementer som 
inngår i virksomheten innenfor planområdet. Jfr. § 69 nr. 3 i plan- og bygningsloven 
av 1985 med vedtekt for Ås kommune.

8.  Fornminner
Før det iverksettes tiltak i henhold til reguleringsplan for brannstasjon m.m. på Haug 
gård, skal det foretas arkeologisk utgraving av de automatisk fredede kulturminnene 
(id. 132986, id. 132987 og id. 132989) innenfor planområdet.

Det skal tas kontakt med Akershus fylkeskommune i god tid før tiltaket gjennomføres,
slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes. 


