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1 MÅL OG RAMMER FOR PLANARBEIDET 

1.1 Ansvarlig planlegger og tiltakshaver 
Drøbak Arkitektkontor AS v/ Siv.ark. Annette Svebak er konsulent for planarbeidet på vegne av 
Kjærnesveien 18 AS. 

1.2 Bakgrunn og formål med planarbeidet 
Hovedformålet med planarbeidet er å utvikle eiendommene Kjærnesveien 18 og 32 til 
boligformål. 

I dag er eiendommen 109/60 bebygget med et bolighus, samt en garasje og et eldre uthus, men 
regulert til landbruksformål. Eiendommen 109/118 er regulert til boligformål. 

1.3 Eierforhold  
Begge eiendommer eies av Kjærnesveien 18 AS. 

1.4 Planområdet - Beliggenhet og avgrensning og dagens situasjon 
Planområdet ligger på Kjærnes i Nordby krets nordvest i Ås kommune, og består av gnr/bnr 
109/60 (Kjærnesveien 18) på 9742 m2 og 109/118 (Kjærnesveien 32) på 943 m2. Planområdet er 
10450 m2 stort. Etter oppstartsmøtet er det medtatt ca 65 m2 av gnr/bnr 109/2 i planområdets 
nordvestre hjørne. 

1.5 Oppstartsmøte  
Oppstartsmøte avholdt 20.10.2016. Se vedlegg 1. 

1.6 Første gangs behandling i HTM 8/6-2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 08.06.2017:  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø å 
legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere, som 
vist på kart datert 05.05.2017, med reguleringsbestemmelser datert 05.05.2017. 

1.7 Andre gangs behandling i HTM 25/1-2018  
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.01.2018: 

1. HTM vedtar antall boenheter i forslag til detaljreguleringsplan for Kjærnesveien til maks 
30 boenheter i lavblokk, tomannsbolig, rekkehus.  

2. Kommunen gis forkjøpsrett til 5 boenheter.  
3. Interne veier innarbeides i planen. 
4. Planforslaget returneres til tiltakshaver som får mulighet til å revidere forslaget i henhold 

til dette. 

Forslagsstillers kommentar september 2018: 

Foreliggende forslag er omarbeidet ved at forslaget nå er endret fra å omfatte leiligheter og 
eneboliger/tomannsboliger til nå å omfatte eneboliger og rekkehus - og ikke leiligheter.  
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1.8 Planstatus  

1.8.1. Statlige og regionale 
bestemmelser og retningslinjer 

Forholdet til overordnede statlige og 
regionale bestemmelser og retningslinjer 
forutsettes avklart av Kommunestyret og 
regionale/sentrale myndigheter gjennom 
rullering av kommuneplanen. 

1.8.2. Kommuneplanstatus 

Eiendommene er inntatt i kommuneplan 
for Ås 2015-2027 som byggeområde for 
boliger. 

Planområdet hadde samme status i 
kommuneplanene fra 2011 og 2007.  

 
 

 

1.8.3. Reguleringsplanstatus 

Allerede i 1969 ble planområdet regulert  
til boligformål (R-11 Kjonebekk).  

§1.1 i planbestemmelsene til 
Kommuneplanen for Ås kommune i 
perioden 2015-2027 lyder:  

«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-11 Kjonebekk er listet som en av 
reguleringsplanene der bestemmelsene  
erstattes av kommuneplanens bestemmelser, mens reguleringskartet fortsatt gjelder. 

I 2004 ble det imidlertid vedtatt en reguleringsplan for Eikestubben (R-221) som omfatter 
vestsiden av Kjærnesveien fra og med Kjærnesveien 18 til og med Kjærnesveien 80. 

Denne planen omfatter hele R-11 og dermed også hele det nå foreslåtte planområdet (109/60 og 
109/118). I reguleringsplan R-221 er gnr/bnr 109/118 avsatt til boligformål og gnr/bnr 109/60 til 
landbruk. I saksfremstillingen fremkommer ingen drøfting eller forklaring til at regulerings-
formålet for gnr/bnr 109/60 endres fra boligformål til landbruksformål. 
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Det kan dermed synes som om det er en uoverensstemmelse mellom gjeldende Kommuneplan og 
Reguleringsplanene R-11 og R-221. Ifølge Kommuneplanen er reguleringskartet fra 1967 og 
kommuneplanens bestemmelser gjeldende. Samtidig omfattes eiendommene utvilsomt også av 
R-221. 

Rent juridisk har vanligvis siste vedtak forrang fremfor tidligere vedtak, og da er det 
Kommuneplanens vedtak om at det er bestemmelsene i kommuneplanen samt reguleringskartet 
fra R-11 som gjelder. Det er full overensstemmelse mellom reguleringskartet i R-11 og 
kommuneplanens arealdel. Reguleringsområdet er avsatt til bolig i begge. 

For å unngå unødig diskusjon om det er Kommuneplanen/R-11 eller R-221 som gjelder, så har vi 
i det følgende tatt høyde for den formålsendring som ville måtte gjennomføres dersom det 
likevel er R-221 som er gjeldende.  

Dette medfører likevel ikke at utbygger oppgir noen rettigheter i forbindelse med planstatusen 
som evt følger av Kommuneplanen/R-11.  

Planbeskrivelsen er derfor utformet med utgangspunkt i at det er R-221 som er gjeldende, og at 
det kreves en reguleringsendring fra landbruksformål til boligformål jfr PBL §12-5 for gnr/bnr 
109/60.  

Boligformål er uansett i tråd med Kommuneplanens arealformål. 

 

1.9 Andre rammebetingelser 
 
Det stilles ikke krav til konsekvensutredning eller utbyggingsavtale. 
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2 DAGENS AREALBRUK  
 

Kjærnesveien 18 er i dag bebygget med en bolig, en garasje og et eldre uthus/garasje. 
Eiendommen har direkte avkjørsel fra Kjærnesveien, og slik det har vært siden boligen ble 
oppført ca. 1970. Avkjøring er vist både i R-11 og R-221, men formelt sett ikke regulert inn i R-
221.  

Kjærnesveien 32 er ikke bebygget, med det foreligger byggetillatelse for en enebolig. 
Eiendommen har avkjøring fra Kjærnesveien via felles avkjøring i nordøstre del av planområdet, 
regulert i R-221.  
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3 VURDERING AV DE VIKTIGSTE PLANFAGLIGE TEMAENE 
 
De planfaglige temaer som er undersøkt er:  

 Tilknytning til hovedveinettet 
 Syklende og gående 
 Barn og unges interesser 
 Kollektivtrafikk 
 Servicetilbud 
 Infrastruktur – hensynssone høyspent 
 Infrastruktur – kabel/internett 
 Landbruk 
 Grøntstruktur 
 Vurdering etter Naturmangfoldsloven §§ 8-12  
 Blågrønn struktur 
 Kulturminner 
 Gjenbruk av eksisterende bebyggelse 

 

3.1 Tilknytning til hovedveinettet 
Kjærnesveien 18 har direkte avkjørsel fra Kjærnesveien (fylkesvei), og slik har det vært siden 
boligen ble oppført i 1970. Plassering av avkjøringen er vist både i R-11 og R-221. Kjærnesveien 
32 har avkjøring fra Kjærnesveien via felles avkjøring i nordøstre del av planområdet, denne er 
regulert i R-221. 

Statens Vegvesen har i brev av 14/9-2016 (ref 16/98096-4), se vedlegg 2, uttalt at utvidet bruk av 
avkjøringen fra Kjærnesveien kan aksepteres, under forutsetning av at ny avkjøring fra 
Kjærnesveien 18 opparbeides i henhold til Statens Veivesens håndbok N100 og V120. 

Den forventede trafikkmengden er beregnet ved 
hjelp av erfaringstall fra Statens vegvesens 
håndbok V713 "Trafikkberegninger", pkt C.2.2, 
hvor turproduksjonen er satt til 3,5 bilturer pr bolig 
pr dag. Dette gir et totalt antall bilturer på 56, 
fordelt på 7 i nordøst (Kjærnesveien 32) og 49 i 
sørvest (Kjærnesveien 18). 

Se for øvrig vedlegg 2. 
 

3.2 Syklende og gående 
Det er ferdig opparbeidet gang/sykkelvei langs Kjærnesveien i umiddelbar nærhet av reguler-
ingsområdet. Fra eiendommen er det sammenhengende gang/sykkelvei: 

 Vestover langs Kjærnesveien til Bunnefjorden (og Kyststien nordover til Oppegård/Oslo 
og sydover til Nesset),  

 Sydover langs Kjærnesveien/Nessetveien til Nesset (og videre til Årungen og Ås),  
 Nordover langs Kjærnesveien/Nessetveien til Vinterbro senter og videre til 

Oppegård/Oslo.  
 Østover langs Kjærnesveien/Askehaugveien til Ski (via barnehager, skoler og 

idrettsanlegg). 

I sammenheng med at eksisterende avkjøring fra Kjærnesveien 18 opparbeides i tråd med Statens 
Veivesens håndbok N100 og V120, vil det bli opparbeidet krysningspunkt av Kjærnesveien for 
gående/syklende. 
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3.3 Barn og unges interesser 
Gjennom byggesak vil krav til MUA og felles lek ivaretas. Kartskissen på side 15 viser en grov 
disponering av areal til felles lek/opphold med sammenbindende stier. Disse fellesområdene vil 
ha gode kvaliteter. 

Tilgang til gang- og sykkelveinettet langs Kjærnesveien sikres gjennom opparbeiding av 
krysningspunkt ved Kjærnesveien 18. Se pkt 3.2 syklende og gående. 

 

3.4 Kollektivtrafikk 
Planområdet ligger mindre enn 500 m (6 
min gange – 2 min på sykkel) fra en av 
de viktige kollektivlinjene i Ås/Follo - 
krysset Kjærnesveien og Nessetveien.   

I Ruters strategi M2016 er Vinterbro 
definert som kollektivknutepunkt (se 
figur 5.7 fra M2016), og i tråd med dette 
er det i kommuneplanen til Ås kommune 
avsatt plass til kollektivknute-
punkt/terminal ved Vinterbrosenteret.  

Eksisterende bussforbindelser omfatter: 

 Rute 500 nordover til Vinterbro-
senteret og Oslo og sydover til 
Drøbak. Åtte avganger pr time 
morgen/ettermiddag og ellers 
stort sett kvarters avganger.  

 Rute 520 gir tverrforbindelse 
over Vinterbrosenteret til Ski stasjon med kvarters/halvtimesruter (planlagt 10-minutters 
rute).  

 Rute 570 til Nesodden,  
 Rute 576 til Fagerstrand,  
 Rute 590 til Vestby og  
 Rute 523 Kjærnes-Vinterbro-Ski stasjon (bestillingsrute) 

Både rute 500 og 520 er definert som prioriterte 10-minutters-rute i Ruters strategi M2016. 

I «Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus» er nedstående definisjon av gang- 
og sykkelavstand inntatt: 
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3.5 Servicetilbud 
Det er 1,3 km til nærmeste barnehage og 2 km til Nordby skole og Nordbytun Ungdomsskole 
med idrettshall og svømmehall. 

Det er 900 meter til badestrand og 1,7 km til idrettsanlegg. 

Det er under bygging dagligvareforretning på Nesset, avstand ca 
700 meter (8 min gange og 3 min på sykkel). Vinterbrosenteret med 
post, bibliotek, lege, tannlege, naprapat, ernæringsfysiolog, 
fysioterapi, treningssenter og alle handelsfunksjoner ligger 2,1 km 
unna.  

3.6 Infrastruktur – Høyspent 
Både i R-11 og i R-221 (PBL §25, 1.ledd nr.5) viser et fareområde 
Høyspentlinje. 

Denne høyspentlinjen var et luftspenn som ble fjernet, og erstattet 
med høyspentkabel lagt i bakken langs Kjærnesveien i 2010/2011. 
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Hafslund Nett har i epost fra Senioringeniør Terje Nilsen uttalt at:  

«Som nevnt nedenfor, har Hafslund Nett lagt om høyspentlinjen til høyspentkabel. 
Hafslund Nett har ikke behov for fareområdet på g.nr. 109 /b.nr. 60, 117 og 118.»  

Det ligger en nettstasjon/trafostasjon sør i området langs Kjærnesveien. Denne vil bli tatt behørig 
og nødvendig hensyn til.  

Se for øvrig vedlegg 3. 
 
 

3.7 Landbruk 
Eiendommen gnr/bnr 109/60 var i 37 år (fra 1967 til 2004) i R-11 regulert til boligformål.  

Dette endres i 2004 (R-221) til landbruk, uten at bakgrunnen for denne endringen på noen måte 
berøres i saksfremlegget. 

Follo Landbrukskontor har vurdert eiendommens verdi som regulert landbruksareal. Landbruks-
sjef Lars Martin Julseth uttaler den 6/4-2016 at: 

«I følge jordregisteret og gårdskart fra NIBIO har eiendommen et areal på til sammen 
9,7 dekar. Av dette er 6,9 dekar skog på middels bonitet, 2,8 dekar er bebygd areal. 
Skogarealet er ikke dyrkbart. 
Verdien av arealet som landbruksareal er svært liten. Arealet vil ha så lav produksjon at 
det knapt vil gi inntekter som landbruksareal.  
Ut fra landbruksinteresser er ikke reguleringsformål landbruk relevant i dette tilfellet.» 
 

Se for øvrig vedlegg 4. 
 

 

3.8 Grøntstruktur  
Eiendommens laveste punkt ligger på kote 3 og det høyeste på kote 24, det er således en 
høydeforskjell på mer enn 20 meter. 

Eiendommen har en nordsørgående markant kolle. På østsiden av kollen er det et jevnt fallende 
terreng mot syd, på vestsiden har kollen et meget bratt forløp som deretter flater ut mot 
tilstøtende jorde.  

Vegetasjonen på eiendommene er for det meste selvgrodd løvskog, med noe innslag av furu og 
gran. Oppe på selve kollen er det markerte furutrær. Disse furutrærne vil i utgangspunktet bli 
beholdt som en vegetasjonsskjerm, men det kan tenkes noe uttynning for å bedre solforholdene 
på den østre del av tomten.  
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3.9 Vurdering etter Naturmangfoldsloven §§ 8-12  
 
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget  
I vurderingen omkring naturmangfoldet er det benyttet allerede tilgjengelig materiale gjennom 
ulike databaser, bl.a. Naturbase og Artskart 1.6. Vurderingen er at det kunnskapsgrunnlaget som 
foreligger er godt nok til å foreta vedtak i denne plansaken.  

Følgende funn av Naturtyper er gjort:  

«Hul eik» - referanse BN00109025 
 I Naturbase er det i nordvestre ende av 

eiendommen inntatt en utvalgt naturtype 
«hul eik», referanse BN00109025 - Fåle 
Søndre N 2. 

 Treet beskrives i Naturbase som en 
«smalkronet sommereik med en omkrets 
(målt i brysthøyde) på ca. 220 cm. Treet har 
enkelte døde greinpartier. Barkstrukturen 
utgjøres av maks 1 cm dyp sprekkebark. Lite 
av stammen er dekket av mose. 
Soleksponeringsgraden er mindre god.». 
Videre fremgår det at «Treet har enkelte 
døde greinpartier. Eksponeringsgraden er 
lav. Landskapsøkologisk befinner treet seg 
dessuten i en region der eik er naturlig til 
stede i skog- og i landskapet forøvrig. Treet 
skårer lavt på parameteren størrelse. Den skårer høyt på landskapsøkologi men lavt 
på eksponering. Arter er ikke undersøkt, men potensialet for interessante 
artsforekomster vurderes til lavt for dette treet. Døde greinpartier gir et visst 
potensial for enkelte interessante artsforekomster. Samlet sett vurderes dette treet til 
en lokalt viktig (C) naturtype.» 

Det er viktig å merke seg at treet ikke er en «hul eik» i betydningen et stort gammelt hult 
eiketre av «eventyrtypen» med et yrende liv av levende organismer. Det registrerte treet er et 
helt ordinært høyst levende eiketre med en diameter på 63 cm. Dette gjør at treet pr 
automatikk defineres som en «hul eik».  
I Naturbase er det vurdert at «potensialet for interessante artsforekomster vurderes til lavt for 
dette treet». Treet har dermed ikke stor verdi for naturmangfoldet.  

Det er ikke gjort funn av rødlistearter.  

 
§ 9 – Føre-var-prinsippet  
Som nevnt under forrige § mener forslagsstiller at kunnskapsgrunnlaget som det fattes beslutning 
på bakgrunn av er godt nok. Denne § vil derfor ikke være aktuell i dette tilfellet.  
 
§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning  
Konklusjonen tidligere i vurderingen er at ingen av de funnene som er gjort vil ha noen 
forsterket belastning basert på forslag til reguleringsplan. Det er derfor ikke behov for å vurdere 
økosystemtilnærming og samlet belastning.  
 
§ 11 – Kostnader ved miljøforringelse  
Utover den eventuelle miljøforringelse som medføres av at området bebygges med boliger, vil 
det ikke skje noen vesentlig miljøforringelse. Vurdering av kostnadene ved dette er derfor ikke 
aktuelt.  
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§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Det skal ikke gjennomføres tiltak som kommer i konflikt med rødlistede arter.  

Utover felling av ett enkelt eiketre, skal det heller ikke gjennomføres tiltak som kommer i 
konflikt med utvalgte naturtyper. Akkurat dette eiketreet står midt i byggeområdet, og det 
vurderes som umulig å få en forsvarlig arrondering av tomten uten at treet felles. En felling av 
dette treet vil i liten grad berøre naturmangfoldet, og det kan således ikke påvises effekter på 
verdifullt naturmangfold.  

Nytteverdien av å kunne bygge de planlagte boliger vurderes å være vesentlig høyere enn dette 
ene treet. 

 

3.10 Blågrønn struktur 
Ifølge pkt 6.1 i Ås kommunes «Norm for overvannshåndtering» bør regn som faller på tak og 
gårdsplasser ikke ta opp plass i ledningsnettet. Dette for å unngå at ledningsnettet overbelastes 
med etterfølgende oversvømmelser. 

Eiendommens topografiske forhold innebærer naturlig fall og eiendommen har i dag naturlig 
avrenning mot sørøst og Pollebekken, som igjen leder direkte ut i Bunnefjorden. Det er, selv på 
tidspunkter med meget stor nedbørsmengde, ikke observert noe flomproblematikk på 
eiendommen. 

Beregning av blågrønn faktor (BGF Vedlegg 1 Regneark revidert PBE 2014.01.28.xlsx) viser et 
resultat på 0,86.  

 

3.11 Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner på eiendommene. Det er opprettet kontakt med 
Kulturminneavdelingen i Fylkeskommunen som vil uttale seg i forbindelse med høringen.  

På naboeiendommen 109/1 er det registrert et kulturminne (lokalitets ID 58971), men dette 
omfattes ikke av planområdet. Sikringssonen vil strekke seg ca. 1 meter inn i planområdet, og vil 
bli markert på kartet. 

Se for øvrig vedlegg 5. 

 

3.12 Eksisterende bebyggelse - gjenbruk 
To av de tre eksisterende bygningene er i meget god teknisk stand, og er tenkt gjenbrukt som 
beskrevet nedenfor: 

 Eneboligen er et laftet tømmerhus i 5 tommers tømmer. Huset stod opprinnelig i 
Ullensaker kommune og ble flyttet til nåværende tomt i 1972. Huset ble allerede i 
sakspapirene fra 1972 beskrevet som «et gammelt tømmerhus».  
Huset er imidlertid fortsatt i utmerket stand, og intensjonen er å demontere, flytte og 
gjenoppføre bygningen utenfor eiendommen. 

 Eksisterende garasje er oppført i 2005 og vil bli demontert og flyttet.  
 Eksisterende uthus/garasje er ikke i tråd med «tidens krav», og vil bli revet.  

Materialene er i rimelig god stand, og i den grad det finnes en interessert avtager, så vil 
disse bli gjenbrukt.   
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4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET M/SNITTEGNINGER 
 
Etter ny vurdering av planområdets topografiske forhold og virkning på naboeiendommene, samt 
potensiale, er det valgt å gå bort fra å bygge leiligheter, og det foreslås i stedet 7 eneboliger og 9 
rekkehusenheter.  

Gjennom reguleringsområdet går det en markert nordsørgående åsrygg som danner et naturlig 
skille mellom de nordøstre, vestre og sørøstre delene av planområdet. Åsryggen danner et 
naturlig visuelt og arronderingsmessig skille mellom de tre delområdene, og den vestre og 
sørøstre del av planområdet ligger visuelt og terrengmessig fra 9 til 20 meter lavere enn det 
nordøstre.  

Den vestre og sørøstre delen av reguleringsområdet har fjellskråning «i ryggen» og vender mot 
vest og sør/sørøst – bort fra eksisterende bebyggelse. Den vestre delen av området har relativt 
flatt terreng og foreslås bebygget med fem eneboliger. Den sør/sørøstre delen av området har 
brattere terreng og foreslås bebygget med totalt ni rekkehusenheter med garasje i underetasje. 
Den nordøstlige delen av planområdet foreslås bebygget med to eneboliger.  
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Det understrekes at tegningene på denne og foregående side er mulighetsskisser, og at endelig 
utforming vil bli gjort i forbindelse med byggesak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har under den offentlige høringen fremkommet synspunkter på økt bruk av grusvei og av-
kjørsel i nord (FA1). Som grusveien ligger i dag, ligger den i all hovedsak på gnr/bnr 109/60 – 
forslagsstillers eiendom. Dersom grusveien skal opparbeides som vist på gjeldende regulerings-
plan R-221, vil det bety at veiens bredde må økes til regulert veibredde. Det er regulert veiareal 
på stort sett samtlige av nabotomtene som grenser til grusveien. 

For å redusere trafikkbelastning i nord er antall enheter med innkjøring fra nord i dette forslaget 
sterkt redusert. Kun to eneboliger vil få innkjøring fra nord. Dette betyr at det i praksis kun vil 
være en enebolig mer enn det som allerede er etablert (samt gitt byggetillatelse til i Kjærnesveien 
32).  

Trafikkøkningen i nord vil således bli minimal. Se skisse på denne side. 
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5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 

5.1 Sammendrag 
Som en del av utarbeidelse av reguleringsplanen er det utarbeidet en ROS-analyse. ROS-
analysen er kontrollert/kvalitetssikret av Follo Prosjekt AS. Se vedlegg 6. 
Det finnes enkelte mulige hendelser hvor en bør vurdere om det skal gjøres tiltak, og dette må tas 
med i det videre arbeidet med planen.  
Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, virker det samlet sett å være liten 
sannsynlighet for risiko knyttet til de omtalte faktorer, og dermed liten konsekvens forbundet 
med tiltaket. 
 

5.2 Innledning & beskrivelse 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal planmyndigheten påse at det blir gjennomført en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet ved utarbeidelse av planer for 
utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som knyttes til planområdet og 
eventuelle endringer som følger av planen eller tiltak som er hjemlet i den. 
Hensikten med ROS-analyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at 
beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. 
Analysen bidrar til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere; 
utbyggere, kommunen og publikum forøvrig. For å kunne redusere omfang og skader av 
uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og katastrofer, er det en forutsetning at 
man først kartlegger risiko og sårbarhet. Risikomatrisen bidrar til å påpeke hvilke områder det er 
behov for å iverksette eventuelle avbøtende tiltak, og ROS-analysen har i så måte en praktisk 
verdi i gjennomføringen av planen. 
 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet er beskrevet i eget punkt tidligere i planbeskrivelsen. 
 
Metode & Begrepsavklaring  
En enkel ROS-analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor 
stor risiko de representerer. Basert på egne vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er, hvor 
store konsekvenser de har, og årsaksforhold, blir tiltak vurdert for a hindre at de skal oppstå eller 
for at man skal kunne redusere virkningen av dem. Analysen er utført i samsvar med Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskaps Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser.  
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, 
økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten 
(frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser.  
Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for 
påkjenninger. 
 
Sannsynlighet. Rangering av sannsynlighet for hendelse:  

1. Ikke sannsynlig 
2. Lite sannsynlig: mindre enn hvert 50. år  
3. Mindre sannsynlig: mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50. år  
4. Sannsynlig: mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år  
5. Meget sannsynlig: mer enn en gang hvert år  

 
 
 
 



Side 19 
 

Konsekvensklassifisering. Rangering av konsekvensene ved hendelse:  
A. Ufarlig: ingen/små personskader  

 Ingen skader på materiell eller miljø  
 Ubetydelige kostnader  
 Kort driftsstans  
 Kun mindre forsinkelser  
 Ikke behov for reservesystemer  

B. En viss fare: mindre førstehjelpstiltak/behandling  
 Ubetydelige miljøskader  
 Små kostnader  
 Midlertidig driftsstans  

C. Kritisk: sykehusopphold  
 Miljøskader som krever tiltak  
 Betydelige kostnader  
 Langvarig driftsstans i flere døgn  

D. Farlig: langt sykehusopphold/invaliditet  
 Langvarig og omfattende miljøskade  
 Alvorlige kostnader ut over enhetens budsjettrammer  
 Systemer settes ut av drift over lengre tid  
 Andre avhengige systemer rammes midlertidig 

E. Katastrofalt: død  
 Varig skade på miljøet  
 Kostnader ut over enhetens budsjettrammer  
 Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift 

 
Risikomatrise  
For å sammenligne risikonivået for ulike hendelser benyttes en risikomatrise. Tallene i matrisen 
representerer risikoverdi og man har her valgt å legge til grunn at risiko er produktet av 
sannsynlighet og konsekvens.  

 
 

Hendelser i røde felt:   Stor risiko. Tiltak nødvendig, eventuelt endringer i plan 
Hendelser i gule felt:   Middels risiko. Tiltak vurderes - eventuelt endringer i plan 
Hendelser i grønne felt:  Liten risiko. Tiltak vurderes om de skal gjennomføres 
 
 
Temaene i ROS-analysen tar utgangspunkt i veilederen "GIS i samfunnssikkerhet og 
arealplanlegging. Vestlandsprosjekt" utarbeidet av Statens kartverk og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2005. I sjekklisten er det listet opp flere mulige 
hendelser som både isolert sett og helhetlig fører til risiko og sårbarhet med hensyn til 
konsekvenser for planen og konsekvenser av planen. Det vurderes hvilke konsekvenser en 
eventuell hendelse kan ha for liv/helse, materielle/økonomiske verdier, miljø og samfunnsviktige 
funksjoner. Sannsynlighet og konsekvens vurderes som i "Veileder for kommunale risiko- og 
sårbarhetsanalyser" (DSB 1994) etter følgende kriterier:  
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5.3 ROS-analyse 
 
 

 
  

HENDELSE
TIL-

STEDE

SANN-

SYNLIG-

HET

KONSE-

KVENS
RISIKO KOMMENTAR

NATURRISIKO

Ras/skred/grunnforhold/lokalklima. 

Er planområdet utsatt for, eller kan planen medføre risiko for:

1. Masseras/-skred, ustabil 

grunn
Nei

Ekstremnedbør kan medføre 

utvasking/utglidning av masser i bratte 

skråninger.  

Det vurderes ikke at tiltak er nødvendig, da de 

bratte partiene på tomten er fjell i dagen og 

det ikke er registrert ustabile grunnforhold. 

Dersom det oppdages forurenset grunn 

innenfor planområdet skal tiltak iverksettes. 

2. Snø/isras Nei

3. Flom i vassdrag Nei Ingen aktuelle vassdrag

4. Vindutsatt Nei
Området er normalt godt skjermet for vær og 

vind.

5. Ekstremnedbør Nei

En økt grad av utbygging i området vil medføre 

en større andel av tette flater. Beregning av 

Grønn faktor viser et resultat godt over 0,7. 

6. Radongass Ja 3 2 GRØNN

Kartlegging av radonstråling er ikke gjort i 

planområdet, men erfaringsmessig kan 

radonstråling forekommer.  Dette sikres 

gjennom TEK10 og byggesak.

Sårbare natur- og kulturområder. Kan planen medføre fare for skade på:

7. Sårbarhet/flora/fauna/fisk Ja 5 2 GUL

Ingen kjente registreringer utover et eiketre. 

Se gjennomgang etter Naturmangfoldsloven 

§§ 8-12 i Planbeskrivelsen.

8. Verneområde Nei Ingen verneområder berøres av planen

9. Vassdrag Nei Ingen aktuelle vassdrag

10. Fornminner (aut fredede 

kulturminner)
Nei

Reguleringsplanen kommer ikke i konflikt med 

kjente kulturminner. Dersom det i forbindelse 

med utbyggingen blir funnet automatisk 

fredede kulturminner skal arbeidet stanses i 

den grad det berører kulturminnene eller 

deres sikringssoner på 5 m. jf lov om 

kulturminner.

11. Kulturminne/-miljø Nei

12. Naturressurser Nei

Deler av området er i R-221 regulert til 

landbruk, men er acsatt til boligformål i 

kommuneplanen. Ifølge Landbrukskontoret 

ikke konflikt med landbruksformål.
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VIRKSOMHETSRISIKO

Kan planen få konsekvenser for samfunnsmessig viktige funksjoner og områder som:

13. Sykehus/-hjem, kirke, 

skole, barnehage
Nei

14. Brann/politi/sivilforsvar Nei

15. Veg, jernbane, 

trafikkknutepunkt
Nei

16. Tuneller, bruer Nei

17. Kraftforsyning Nei

18. IKT-installasjoner Nei

19. Drikkevannsforsyning Nei

20. Avløp Nei

21. Tilfluktsrom Nei

22. Områder for idrett / lek Nei

23. Park/rekreasjonsområde Nei

24. Vannområde for friluftsliv Nei

25. Akutt forurensing Nei

26. Permanent forurensing Nei

27. Støy og støv fra industri Nei

28. Støy og støv fra trafikk Nei

Planområdet grenser til Kjærnesveien og vil 

være utsatt for noe støv og støy fra veien. 

Dersom støyverdiene overskrider verdier i 

«Miljøverndepartementes retningslinje for 

behandling av støy i arealplanleggingen (T-

1442»), må tiltak iverksettes. Tiltak vurderes 

ikke som nødvendig.

29. Støy og støv fra andre 

kilder
Nei

30. Forurenset grunn Nei

31. Forurensing av 

sjø/vassdrag
Nei

32. Elektromagnetiske felt Nei

33. Risikofylt industri 

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei

34. Avfallsbehandlingsanlegg Nei

35. Fare for spredning av 

brann  (skog, lyng, bygninger)
Nei

36. Ulykker ved transport av 

farlig gods
Nei

37. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området
Nei



Side 22 
 

 
 
 
  

Medfører planen:

38. Fare for akutt forurensing Nei

39. Støy og støv fra trafikk Nei

40. Støy og støv fra andre 

kilder
Nei

41. Forurensing til grunn 

og/eller vassdrag
Nei

42. Risikofylt industri 

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei

43. Trafikkulykker i 

anleggsperioden
Ja 3 3 GUL

Anleggstrafikk fører til økt risiko for ulykker. 

Utbyggingen sikres i henhold til gjeldende 

lovverk i anleggsperioden.

44. Ulykke i av- / påkjøring Ja 3 3 GUL

Økt trafikk i forbindelse med boligbygging kan 

føre til ulykker ved av- / påkjøring. 

Kryssutforming med Kjærnesveien etableres i 

henhold til Statens vegvesens håndbok N100 

og V120. Frisikt sikres gjennom 

planbestemmelse.

45. Ulykke ved gående / 

syklende
Ja 2 3 GRØNN

Det er et godt utbygd gang- og sykkelvegnett 

langs Kjærnesveien, og god separasjon 

mellom myke og harde trafikkanter. 

Kryssutforming med Kjærnesveien etableres i 

henhold til Statens vegvesens håndbok N100 

og V120. Frisikt sikres gjennom 

planbestemmelse.

46. Uhell som kan påvirke 

jernbanen
Nei

47. Uhell som kan påvirke 

undergrunnsledninger / 

kabler

Nei

Andre forhold:

48. Er tiltaket i seg selv et 

terror- /sabotasjemål
Nei

49. Er det potensielle terror- 

/sabotasjemål i nærheten
Nei
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5.4 Risikomatrise og Konklusjon 
 
Nedenfor er de ulike vurderte hendelsene summert i en risikomatrise. Numrene i matrisen viser 
til nummer i analysetabellen. 

 
 
Gjennom ROS-analysen konkluderes det med at det er 5 aktuelle hendelser som har risiko som er 
til stede og er vurdert med hensyn til sannsynlighet og konsekvens. Slik det framgår av matrisen 
over er det ingen hendelser som er vurdert til å havne i rød kategori og dermed krever at tiltak 
gjennomføres. Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, virker det samlet sett å 
være liten sannsynlighet for risiko knyttet til de omtalte faktorer, og dermed liten konsekvens 
forbundet med utbyggingen. 
 
Det er 3 hendelser som er vurdert til å havne i gul kategori og dermed medfører at tiltak skal 
vurderes. Dette gjelder: 

 Hendelse nr. 7: Ingen kjente registreringer utover et eiketre. Se vurdering etter 
Naturmangfoldsloven. 

 Hendelse nr. 43: Trafikkulykker i anleggsperioden: Slike hendelser er egentlig ikke tema 
i reguleringsplanen. Sikkerheten i anleggsperioden skal ivaretas av utbygger i henhold til 
gjeldende lovverk, bl.a. byggesak, veitrafikklov og HMS. 

 Hendelse nr. 44: Ulykker i av- /påkjøring: For å redusere risikoen for slike uønskede 
hendelser vil kryssutforming være viktig. Avkjøring utformes i tråd med uttalelse fra 
Statens Vegvesen. 

Det er 2 hendelser som er vurdert til å havne i grønn kategori og dermed medfører at tiltak kan 
vurderes. Dette gjelder: 

 Hendelse nr. 6: Fare for radonstråling: Kartlegging av radonstråling er ikke gjort i 
planområdet, men erfaringsmessig kan radonstråling forekomme.  Dette sikres gjennom 
TEK10 og byggesak. 

 Hendelse nr. 45: Ulykker med gående/syklende. Det er et godt utbygd gang- og 
sykkelvegnett langs Kjærnesveien, og god separasjon mellom myke og harde trafikanter. 
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6 VIDERE PLANPROSESS OG FREMDRIFT 
 

6.1 Videre planprosess og fremdrift 
Tabellen under viser forventet fremdrift: 
 
PROSESSNAVN FORVENTET FREMDRIFT 
Varsling om oppstart planarbeid November 2016 
      Innspill/høringsperiode November-Desember 2016 

Detaljregulering 1. gangs behandling HTM Juni 2017 
      Høringsperiode Juni-September 2017 
Detaljregulering 2. gangs behandling HTM Januar 2018 
Detaljregulering 3. gangs behandling HTM Desember 2018 
Planvedtak i Kommunestyret Desember 2018 
 
 

6.2 Medvirkning – Varsel om oppstart 
Allmennheten er varslet direkte gjennom varsling av oppstart av reguleringsarbeidet i Ås Avis. 
Se vedlegg 7. Berørte etater, naboer og interesseorganisasjoner er varslet direkte pr. epost 
og/eller pr. brev. Se vedlegg 8, 9 og 10. 

Frist for å komme med innspill var satt til 19/12, og det var da innkommet tre innspill. Innspill 
nr. 4 innkom etter fristens utløp, men er uansett tatt med. 

 

6.2.1  Innspill etter varsel om oppstart med kommentarer fra forslagsstiller 

 

Statens Vegvesen (vedlegg 11) 
viser til sitt brev av 14.09.2016 vedrørende avkjørsel, og har ingen ytterligere konkrete 
merknader til planforslaget. 

Forslagsstillers kommentar: 

Statens Vegvesens brev av 14/9-2016 vil bli hensyntatt i byggesak/prosjekt. 

 

Brannvesenet i Follo (vedlegg 12) 
har oversendt «Veiledning – Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i Ski, Oppegård, 
Enebakk, Ås, Frogn og Nesodden kommuner», og forutsetter at planarbeidet tar hensyn til krav i 
VTEK10 § 11-17 «tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap», samt overfor nevnte 
veileder.  

Forslagsstillers kommentar: 

VTEK10 § 11-17 og nevnte veileder vil bli hensyntatt i byggesak/prosjekt. 

 

Nabo Solveig Hebnes i Kjærnesveien 24 (vedlegg 13) 
har i telefonsamtale fremholdt at de ikke rekker å komme med skriftlig innspill innen fristen, 
men de sender sannsynligvis innspill/kommentarer litt etter fristen Foreløpige muntlige innspill: 

 De er redd for å miste utsikt og ønsker ikke store/høye hus i nærheten. 
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 Det er ikke ønskelig med flere som kjører på veien i og med at veien er smal (det er ikke 
mulig å kjøre forbi hverandre). Det gjøres dessuten oppmerksom på at nabo i 
Kjærnesveien 26 har kjøpt deler av veien, slik at det ikke vil være mulig å kjøre forbi 
uten å kjøre over den eiendommen. 

Forslagsstillers kommentar: 

Reguleringsplanen er utformet slik at den bebyggelse som kommer i nordøstre del av 
reguleringsområdet vil være eneboliger/tomannsboliger, i størrelse tilpasset eksisterende 
bebyggelse. Kjærnesveien 24 ligger dessuten høyere i terrenget enn stort sett hele den planlagte 
bebyggelsen.  

Den felles avkjøringen fra Kjærnesveien til Kjærnesveien 24, 26, 28, 32, 34, 36 og 38 ligger i det 
alt vesentlige på eiendommen gnr/bnr 109/60 (Kjærnesveien 18). Det vil sannsynligvis være 
naturlig å organisere et veilag etter Veiloven.  

Forslagsstillers kommentar november 2018: 

Antall nye boliger med innkjøring fra nordøst er i foreliggende forslag redusert til 2, hvilket 
betyr at trafikkmengden kun vil øke med 7 turer pr døgn i forhold til eksisterende situasjon. 
Problemstillingen om økt trafikk er dermed minimal. 

 

Naboene Roy Ivar Hebnes i Kjærnesveien 24, Marie S. Fonneland og Tora T.W. 
Wærvågen i Kjærnesveien 26, Åge Frantzen i Kjærnesveien 28 og Mette Bergersen i 
Kjærnesveien 34 (vedlegg 14) 
Ut- og innkjøring fra vår vei til Kjærnesveien blir ikke forsvarlig med mer trafikk enn det er nå. 
Den er smal og bratt. Det er også mye trafikk på Kjærnesveien med tidvis høy hastighet. Ønsker 
innkjøring til hele planområdet fra nedsiden (Kjærnesveien 18).  

Forslagsstillers kommentar: 

Det er klart at trafikkbelastningen på utkjøringen fra den nordøstre del av reguleringsområdet vil 
øke noe, men legger man Statens vegvesens håndbok V713 "Trafikkberegninger" til grunn (3,5 
bilturer pr bolig pr dag) vil prosjektet gi en total økning i antall bilturer pr dag på ca. 25, og et 
totalt antall bilturer på veien til ca. 50 pr dag. 

Innkjøring fra syd er vurdert, men høydeforskjellen er så stor at dette i praksis er vanskelig. For å 
imøtekomme innvendingen er det likevel tatt opp en diskusjon med Statens Vegvesen om 
mulighetene.  

Den nevnte veien ligger dessuten på tiltakshavers eiendom. De fleste av oppsitterne har tinglyst 
veirett, og de av oppsitterne som formelt sett ikke har en tinglyst veirett vil selvfølgelig fortsatt 
kunne bruke veien.  

I og med at dette er en privat vedlikeholdt privat vei bør vedlikeholdet, som nevnt i merknad 3, 
sannsynligvis organiseres i et veilag. Tiltakshaver vil kunne være behjelpelig med å organisere 
dette. 

Forslagsstillers kommentar november 2018: 

Antall nye boliger med innkjøring fra nordøst er i foreliggende forslag redusert til 2, hvilket 
betyr at trafikkmengden kun vil øke med 7 turer pr døgn i forhold til eksisterende situasjon. 
Problemstillingen om økt trafikk er dermed minimal. 
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6.3 Medvirkning – Offentlig høring 
Etter 1. gangs behandling i HTM den 8/6-17 er alle berørte varslet direkte, og saken har ligget 
ute på høring i nesten tre måneder frem til medio september. Frist for å komme med innspill var 
15/9-17, og det var da innkommet fem innspill.  

 
6.3.1  Høringsuttalelser etter offentlig høring med kommentarer fra forslagsstiller 

 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (vedlegg 15) 
Fremhever at støybestemmelsene som et minimum bør vise til en konkret tabell i T- 1442/2016, 
og påpeker at det finnes en «hul eik» innenfor området. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
(FMOA) mener det er svært uheldig at kommunen legger ut et planforslag med 40 nye boenheter 
utenfor prioritert vekstområde. Området er ikke inne i kommunens eget boligprogram og FMOA 
mener at forslaget ikke er i tråd med føringene i den regionale planen for areal og transport, der 
Ås kommune er definert som en regional by og skal ha en 90/10 vekstfordeling. FMOA anser 
ikke at en utbygging av området er innenfor prioritert vekstområde, og de fraråder planforslaget.  

Forslagsstillers kommentar: 

Referanse til forskrifter for støy (T-1442/2016 tabell 3) inntas i bestemmelsene.  

Den «hule eiken» er ikke et «sparebanktre», men et smalkronet eiketre med lavt potensiale for 
interessante artsforekomster. Spørsmålet er utførlig behandlet i planbeskrivelsens § 8.  

Forslagsstiller bestrider at utbyggingen er i strid med nasjonale føringer og regional plan. Det er 
korrekt at området ligger lenger fra «prioritert vekstområde» (Ås stasjon) enn 2 km, men 
ettersom tilstrebet vekst skal være 90/10 må det nødvendigvis også kunne bygges boliger lenger 
fra Ås stasjon enn 2 km. Planområdet er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. 

I RP-ATP er det i retningslinje R4 fastsatt at utvikling utenfor prioriterte vekstområder bør skje 
innenfor allerede etablerte byggeområder, og det bør også her legges til rette for en utvikling 
som bygger opp under kollektivtransport og bruk av sykkel og gange. 

Planområdet oppfyller disse kriteriene på alle punkter. Området ligger innenfor et eksisterende 
boligområde, og ligger dessuten mindre enn 500 meter (5-6 minutters gange langs ferdig 
opparbeidet GSV) fra Follos mest 
frekvente busslinje (linje 500). Stoppe-
stedet har flere kollektivavganger pr time 
enn Ås sentrum. 

Infrastruktur, som vann, avløp, strøm og 
vei, finnes allerede i umiddelbar nærhet 
og har tilgjengelig kapasitet. 

For ytterligere å forbedre forholdene for 
gående og syklende vil det bli opp-
arbeidet krysningspunkt for Kjærnesveien 
i henhold til tegninger godkjent av SVV.  

Forslagsstiller er, som ytterligere avbøt-
ende tiltak, villig til å opparbeide sykkel-
parkering ved krysset Kjærnesveien - 
Nessetveien i umiddelbar nærhet av bussholdeplassene på Askehaug. Omtrentlig plassering vises 
innenfor område merket i rødt på figuren. Det forutsettes her at Ås kommune, som grunneier av 
gnr/bnr 113/43, stiller til rådighet nødvendig areal og avstår eventuelle kommunale gebyrer.  

Forslagsstillers kommentar november 2018: 

Ingen kommentarer utover at antallet boenheter er redusert. 
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Statens Vegvesen (vedlegg 16) 
Ber om at det tas inn en bestemmelse om at byggeplan for alle tiltak på og langs fylkesveien skal 
godkjennes av Statens Vegvesen (SVV) før gjennomføring.  

Det påpekes at løsningene for gående og syklende bør utformes på en måte som gjør det enklere 
å velge å gå og sykle fremfor bilbruk, det ønskes en bestemmelse i planen om hvilken kvalitet 
sykkelparkeringsplassene skal ha og det påpekes at alle anlegg for gående og syklende skal være 
universelt utformet.  

Det forutsettes at retningslinjer for behandling av støy (T-1442/2016) og luftkvalitet (T-1520) 
legges til grunn. 

Forslagsstillers kommentar: 

Det inntas i bestemmelsene at byggeplan for alle tiltak på og langs fylkesveien skal godkjennes 
av SVV før gjennomføring.  

Når det gjelder forhold for gående og syklende har forslagsstiller foreslått omfattende tiltak (se 
under Fylkesmannen).  

Utover dette foreslås at minimum 50% av sykkelparkering i B2 skal være under tak, og at alle 
anlegg for gående og syklende skal være universelt utformet så langt det er praktisk mulig (dette 
på grunn av høydeforskjellen mellom B1 og B2).  

Referanse til forskrifter for støy (T-1442/2016) og luftkvalitet (T-1520) inntas i bestemmelsene. 

Forslagsstillers kommentar november 2018: 

Krav om sykkelparkering under tak utgår i og med at det ikke lenger planlegges leiligheter. Det 
presiseres i bestemmelsene at universell utforming av anlegg for syklende og gående gjelder ifm. 
krysningspunkt over Kjærnesveien ved avkjørsel FA2. Ut over dette er det ikke krav om 
universell utforming i og med at boligbygg med krav om heis utgår.  

 

Follo Ren (vedlegg 17) 
Påpeker at renovasjonsløsningen må avklares med Follo Ren. 

Forslagsstillers kommentar: 

Det tas inn bestemmelse om at renovasjonsløsning avklares med Follo Ren i samband med 
byggesaken. 

Forslagsstillers kommentar november 2018: 

Ingen ytterligere kommentarer. 

 

Akershus Fylkeskommune (vedlegg 18) 
Påpeker at kulturminnet med sikringssone må vises i reguleringskartet, og at det i Follokart er 
markert et historisk veifar fra 1650 i sørenden av eiendommen.  

Fylkeskommunens kompletterende uttalelse innkom etter fristens utløp, men tilfører uansett ikke 
noe utover det som allerede er fremkommet i uttalelsen fra FMOA. 

Forslagsstillers kommentar: 

Sikringssonen er inntegnet i plankartet, men strekker seg kun 1 meter inn i reguleringsområdet, 
og er nesten usynlig på kart i A4. Det fremgår klart i det elektroniske kartverket. 

Når det gjelder «Veifaret fra 1650» er det identisk med den fysiske linjedragning Kjærnesveien 
hadde helt frem til veien ble lagt om, så sent som i 1986. Det finnes ingen fysiske spor fra 1650. 

Forslagsstillers kommentar november 2018: 

Ingen ytterligere kommentarer. 
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Adv Skar/naboer (vedlegg 19) 
Påpeker at trafikken vil øke langs vei og avkjørsel i nord (FA1), at veien i nord er smal og at B1 
bør ha utkjøring sydover. Fremholder videre at planforslaget innebærer en alt for høy fortetting i 
forhold til kommunens egne normer for småhusbebyggelse i Ås. 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er riktig at trafikken vil øke noe langs vei og avkjørsel i nord (FA1). Dette er vurdert av 
Statens Vegvesen (SVV) som ikke har hatt negative kommentarer. Vei og avkjørsel i nord (FA1) 
ligger på gnr/bnr 109/60, som er forslagsstillers eiendom. Tre av naboene benytter i dag mindre 
enn 10 meter lengde av veien/avkjørselen (FA1) nærmest Kjærnesveien i nordøst. To av de seks 
naboene har heller ingen tinglyst veirett.  

Det er mer enn 10 meters høydeforskjell mellom B1 og B2, hvilket skaper store praktiske 
problemer med å ha innkjøring til B1 fra FA2 i sør. Forslagsstiller har likevel forespurt SVV om 
muligheten for å benytte FA2 som hovedinnkjøring til B1. Dette forutsetter at det kan finnes en 
fornuftig teknisk løsning, og at tiltakshaver kan erverve noe eiendom fra SVV. Det tas inn i 
reguleringsbestemmelsene at FA2 også kan benyttes som innkjøring til B1.  

Planforslaget er innenfor de rammer for utnyttelsesgrad som fremkommer av §18 i bestemmelser 
for boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan for Ås.  

Forslagsstiller påpeker at område B1 er på nesten 5 mål, men ser likevel at «6-10 
eneboliger/tomannsboliger» som nevnt i planprogrammet sannsynligvis vil bli for tett, og er 
villig til å redusere til «5-6 eneboliger/tomannsboliger» i område B1.  

Forslagsstillers kommentar september 2018: 

Antall nye boliger med innkjøring fra nordøst er i foreliggende forslag redusert til 2, hvilket 
betyr at trafikkmengden kun vil øke med 7 turer pr døgn i forhold til eksisterende situasjon. 
Problemstillingen om økt trafikk er dermed minimal. 
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7 VEDLEGG 
 

7.1 Vedlegg 1 – Ås kommune, Oppstartsmøte 
 

Oppstartsmøte den 20.10.2016 
 
R-313 Kjærnesveien 18 med flere 
 
1.1 PARTER, AVGRENSING MM 
Deltakere fra forslagsstiller/tiltakshaver Deltakere fra kommunen 
Kjetil Barfelt, tiltakshaver Ellen Grepperud, plan- og utviklingssjef 
Annette Svebak, sivilarkitekt Greta Løkhaug, rådgiver 
  

 
Forslagstiller  Konsulent/arkitekt 
Navn Kjærnesveien 18 AS 

v/Kjetil Barfelt 
Navn Drøbak arkitektkontor AS 

v/Annette Svebak 
Adr. Kjærnesveien 76 Adr. Tamburbakken 17G 
Postnr./poststed 1407 Vinterbro Postnr./poststed 1440 Drøbak 
Tlf. 913 13 131 Tlf. 407 23 931 
Fax  Fax  
E-mail kjetil@barfelt.no E-mail as@drobakark.no 

 
  
Hovedhensikt med planarbeidet 
Omregulere landbruksarealet til boligformål. 
 
 
Planområde beskriv beliggenheten 
Langs fylkesvei 56, Kjærnesveien – på vestsiden – ca. 500 meter fra avkjørselen fra fylkesvei 
156, Nessetveien. Eiendommen er benevnt Kjonebekk og ligger nordvest i Ås kommune. 
 
Planavgrensing (beskriv så nøye som mulig planens foreløpige grenser) 
Gnr 109 bnr 60 og 118, samt mindre restområde fra gnr 109 bnr 110 og 113 – sistnevnte er 
foreløpig ikke formelt ordnet/grensejustert. 
 
Berører følgende eiendommer direkte 
Gnr/bnr. og 
hjemmelshavere 

Se punktet over, planavgrensning. 

Naboeiendommer 
Gnr/bnr. og 
hjemmelshavere 

Viser til adresseliste. 

Er noen av 
grensene usikre 
og krever ny 
oppmåling? 

Noen grenser er usikre og må måles opp før 1. gangs behandling i HTM. 
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Plan 
 Områderegulering 
x Detaljregulering 
 Blir gjeldende reguleringsplaner berørt? Behov for endring/oppheving i så fall av hvilken 

plan:  
Ja, deler av R-221 Reguleringsplan for et område ved Eikestubben på Kjærnes. 
Eiendom gnr 109 bnr 60 er regulert til landbruk og atkomstvei. 
 

Plan med konsekvensutredning  
 Nei – formålet er i henhold til gjeldende kommuneplan. 
 
Arkivsaknr. Foreløpig navn på planen 
 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere 
 
 
1.2 BERØRES AV ANDRE PLANER/PROSJEKTER: 
 Samsvar/Behov for 

avklaringer 
Utbyggers 
ansvar for 
avklaringer og 
dokumentasjon 

Fylles ut 
ved 
innlevering 
av endelig 
planforslag 

Samsvarer formålet med 
kommuneplanens arealdel? 

Ja, men ikke med 
reguleringsformålet. 

x  
Ja 

Berøres prosjektet av 
bestemmelser i 
kommuneplanen? 

Ja x  
Ja, skole + 
barnehage 

Tilliggende reguleringsplaner 
– under arbeid: 

Nei x  
 

Nei 
Behov for dispensasjoner 
etter PBL §§ 19-1 til 19-4? 

Nei x  
Nei 

Andre planer  x Nei 
 
 
Skolekapasitet? Krever 

rekkefølgebestemmelse 
x  

ok 
Barnehagekapasitet? Krever 

rekkefølgebestemmelse 
x  

ok 
Tilstøtende landbruksdrift Ja x ja 
Fjernvarme, konsesjonsområde Uaktuelt x  

nei 
Miljøoppfølgingsplan (MOP) Uaktuelt  nei 
 
 
1.3 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Rammer og prinsipper for kommunaltekniske anlegg skal vurderes og avklares før planen 
legges frem for 1. gangs politisk behandling, i tett dialog med kommunal teknisk avdeling i Ås 
kommune.  
Se kravspesifikasjonen i mal 2 for nærmere detaljer. 
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Teknisk infrastruktur 
 frem til planområdet 

Beskriv foreløpig dagens situasjon, og 
eventuelle behov for kartlegginger, 
vurderinger, utbedringer.  

Utbyggers 
ansvar for 
utredninger 
og 
avklaringer  

Fylles ut 
ved 
innlevering 
av endelig 
planforslag 

Veier Atkomst fra fylkesvei – Statens vegvesen 
må uttale seg 

x  
ok 

Fortau, g-/s-vei Gang- og sykkelvei på østsiden av 
Kjærnesveien – må etablere kryssløsning 

x  
ok 

Vann Kommunalt vann x ok 
Spillvann Kommunalt vann x ok 
Overvann Kommunalt vann x ok 
Slokkevann Må påregne ekstra krav om det x ok 
Veilys Ja, langs Kjærnesveien x ok 
Teknisk infrastruktur 
 I planområdet 

Beskriv foreløpige vurderinger  Utbyggers 
ansvar for 
utredninger 
og 
avklaringer  

Fylles ut 
ved 
innlevering 
av endelig 
planforslag 

Veier Utkjørsel til fylkesvei – Statens vegvesen 
må uttale seg 

x  
ok 

Fortau, g-/s-vei Ikke fortau? x ok 
Vann Kommunalt vann x ok 
Spillvann Kommunalt vann x ok 
Overvann Kommunalt vann x ok 
Slokkevann Må påregnes ekstra krav om det x ok 
Veilys Ikke veilys? x ok 
Andre 
trafikksikkerhetstiltak 

 x  
overgang 

 
 
1.4 UTREDNINGER OG ANALYSER 
Utredninger og analyser skal utføres for utbyggers regning av kvalifisert personell og skal 
innsendes samtidig med endelig planforslag. Se kravspesifikasjonen i mal 2 for nærmere 
detaljer 
 
 
1.4.1  RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS ANALYSE) 
ROS analyse tilpasset det konkrete 
prosjektet skal alltid utføres  
Bruk overskriften ROS analyse. 

Har kommunen 
aktuelle 
undersøkelser? 

Utbyggers 
ansvar for 
avklaringer 
og 
dokumentasj
on 

Fylles ut 
ved 
innleverin
g av 
endelig 
planforsla
g 

Grunnforhold - kvikkleire Nei x nei 
Flomfare  
Nedre kotehøyde for kjeller skal utredes og 
fastsettes i bestemmelsene i flomutsatte 
områder. 

Nei x nei 

Høyspent i området/i nærheten Er lagt i bakken x nei 
Støy Nei x nei 
Radon Nei, ivaretas i 

byggesak – alle nye 
bygg radonsikres 

x byggesak 

Nærhet til jernbane el. E6/E18 Nei  nei 
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Annen forurensing eller fare Nei x nei 
Påvirker tiltaket trafikksikkerheten i 
området? Er trafikksikkerheten ivaretatt 
innenfor planområdet? 

Det blir mer trafikk i 
området 

x ok 

  
 
1.4..2 ANDRE UTREDNINGER 
 Utbyggers 

ansvar for 
utredninger  

Fylles ut 
ved 
innleverin
g av 
endelig 
planforsla
g 

Landskapsmessige analyser 
Helningskart: 
Kartet skal bl.a. danne grunnlag for hvilke boliger som skal ha 
underetasje. 
Skal også vise forholdet til tilstøtende områder 

x ok 

Sol/skyggekartlegging 
 

x ok 

Vurdering av området med hensyn til 
eksponering/fjernvirkning, plassering av bygning(er) på 
tomten og terrengbearbeiding - ferdig utbygget 
Dette må visualiseres, for eksempel med fotomontasje, modell, 
snitt. 

x  

Naturmessige forhold – kartlegging og vurdering:  
Det skal foretas en registrering av landskap, bekkedrag, 
eksisterende stier, eksisterende vegetasjon og enkelttrær og 
mulige nøkkelbiotoper i området.  Det skal legges vekt på å bevare 
gjennomgående stier i planområdet. 
 
Med bakgrunn i registreringen gjøres det en vurdering av hva som 
kan bevares f. eks ved at lekeplasser, akebakker og grøntområder 
legges til slike områder.  
Gjennomgående stier eller gangforbindelser mot friområder må 
legges slik at de gir gode gangforbindelser videre ut i terrenget.  
 
Dersom området inneholder vegetasjon/trær som skal bevares skal 
trær måles inn før planen utarbeides og merkes av på plankartet. 

x 
Det er 
registrert rikt 
fugleliv, jfr. 
registreringer 
på Follokart 
 

 

Universell utforming/tilgjengelighet for alle: 
Alle områder som skal være allment tilgjengelige skal tilstrebes 
tilrettelagt for alle. Det vises til Sosial- og helsedepartementets 
sider om temaet: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temav
eileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913 
Det skal lages en vurdering av planforslaget i forhold til prinsippene 
om universell utforming. 

x  

 
Boligbygging:  
Planområdet og hvert delfelt skal gi et helhetlig uttrykk når det er ferdig utbygd. Følgende skal 
vurderes og sikres enten gjennom bestemmelser eller direkte på plankartet. 
 Felles reguleringsbestemmelser for delfelt eller for bebyggelse 

langs enkelt-veger: Felles møneretning/lengderetning, 
møne/gesimshøyde, takvinkel, type tak, byggelinjer. 

x ok 

 Hvilke tomter som skal ha underetasje skal fremkomme på 
plankartet eller i bestemmelsene.  

x  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913
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 Gesims- og mønehøyde skal kotesettes. x ok 
 Anbefalt husplassering på de enkelte tomter. x  
 2-manns boliger: I områder for åpen småhusbebyggelse skal 

det vurderes hvilke tomter/område som egner seg for 2–manns 
boliger. 2-manns boliger skal ha mulighet for hver sin avkjørsel 
direkte til vei. 

x  

 Det skal gjøres en vurdering av renovasjonsløsninger.  x – Felles?  
 Andre analyser - spesifiser 
 
 
 

  

Finnes vernede eller foreslått vernede bygninger/anlegg eller 
fornminner i området/tilgrensende områder? 
Det skal utføres en estetisk vurdering av hvordan ny bebyggelse vil 
forholde seg til den vernede bebyggelsen/fornminner som skal 
bevares i feltet eller i området rundt.  

x 
 

nei 

 
 
 
 
 
ANDRE FORHOLD DRØFTET I MØTET 
 
 
- Det bør opplyses om hvor mange boenheter som er planlagt i forhåndsvarselet 
- Type boliger bør også opplyses om 
- Det er ønskelig med ny atkomst fra sør  
- Det bør avsettes plass til felles lekeplass 
- Vurderinger: trafikk, fjernvirkning m.m. 
- Blå-grønn faktor som skal oppnås er minimum 0,7. 
 
Kartgrunnlag bestilles av Stian Lundanes, stian.lundanes@as.kommune.no 
 
 
 
1.5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER, AVTALER MED MER 
 Foreløpig vurdering Utbyggers 

ansvar for 
avklaringer og 
dokumentasjon 

Fylles ut 
ved 
innlevering 
av endelig 
planforslag 

Påregnelige 
rekkefølgebestemmelser 

Skole- og barnehagekapasitet 
må være tilstrekkelig før nye 
boliger kan tas i bruk. 
Lekeplass må være ferdig 
opparbeidet før nye boliger 
tas i bruk. 

x ok 

Utbyggingsavtale Ikke aktuelt på nåværende 
tidspunkt 

x  

Gjennomføringsavtale Ikke aktuelt på nåværende 
tidspunkt 

x  

 
 
  

mailto:stian.lundanes@as.kommune.no
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1.6 PLANPROSESSEN 
 Tiltakshaver er 

gjort kjent med 
følgende: 

Tiltakshaver må selv varsle berørte (myndigheter, grunneiere/naboer og 
organisasjoner) samt annonse i avis ved oppstart av planarbeidet  

x 

Saksbehandler sender tiltakshaver liste over berørte parter x 
Saksbehandler annonserer varsel om oppstart av plansaken på kommunens 
internettsider etter at tiltakshaver har oversendt varsel om oppstart 

x 

Kommende møter i kommunens planutvalg (Hovedutvalget for teknikk og 
miljø)  

Møteplan er ikke 
vedtatt for 2017 

Kulturminner  
Fylkeskommunen stiller som oftest krav om arkeologisk registrering i 
forbindelse med reguleringsplanprosesser.  

 Kostnader ved slik registrering må tiltakshaver selv bekoste, samt 
sørge for gravemaskin med fører. 

 Tiltakshaver må selv bestille registreringen. (NB: Gjør bestillingen med 
en gang kravet kommer, det kan ta lang tid før arbeidet kan utføres!) 

 Dersom en finner fornminner, skal Riksantikvaren avgjøre om område 
skal frigis. Dette tar tid. Dersom området blir frigitt, må tiltakshaver 
bekoste utgraving av området. 

 
NB: Kommunen kan ikke vedta planen før slike forhold er avklart. 

x 

 
 
1.7 KRAV TIL PLANFRAMSTILLING 
Gå igjennom Mal 2 Kravspesifikasjon til reguleringsplaner i Ås 
kommune 

Kravspesifikasjonen er 
gjennomgått og utdelt 

Kommunes krav til planfremstilling og kvalitetskrav i mal 2 til det 
innsendte planmaterialet er utlevert 

x 

 
 
1.8 GEBYRER 
 Tiltakshaver er 

gjort kjent med 
følgende: 

Det skal betales gebyrer for å saksbehandle planforslaget, i henhold til 
gjeldende regulativ på det tidspunktet komplett planforslag er mottatt. 

x 

 
 
1.9 ANDRE KOMMUNALE NORMER, STANDARDER MED MER 
Kommunens standarder skal følges! 
 

Tiltakshaver er 
gjort kjent med 
og har fått utdelt 
følgende: 

Veinorm for Ås kommune – kommer ny i løpet av 2017  
VA norm: 
va-norm.no 

 

Betalingsregulativ x 
 
1. steg i prosessen videre:  Hvem har ansvar 
(Forslagsstiller sender inn skriftlig dokumentasjon – forslag til annonse og 
planforslag - varslingsliste og referat sendes ut fra kommunen) 
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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 ekstakt 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. 
 
Dette dokumentet skal underskrives av både tiltakshaver og eventuelt grunneier samt 
saksbehandler 
 
Referat godkjent og kopi mottatt 
 
Sted og dato:   Sted og dato: Ås 26.10.2016/02.11.2016 
   
  Greta Løkhaug 
Tiltakshaver (sign)   Saksbehandler (sign) 
 
 
Ved innsendelse av komplett reguleringsplanforslag skal det være krysset av for alle 
vurderinger og analyser som det under forhåndskonferansen var enighet om å utføre.  
Planforslaget tas ikke opp til politisk behandling før disse vurderingene er utført   
 
Ved innsendelse av komplett planforslag, skriv under her: 
 
 
 
Sted og dato    
 
 
       
 
 
Tiltakshaver/utbygger 
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7.2 Vedlegg 2 – Statens Vegvesen 
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7.3 Vedlegg 3 – Hafslund Nett 
 

 
From: Nilsen Terje [mailto:Terje.Nilsen@hafslund.no]  
Sent: 17. februar 2015 14:33 
To: kjetil@barfelt.no 
Subject: SV: Regulert fareområde for nedlagt/demontert ledning 
 
Hei 
 
Som nevnt nedenfor, har Hafslund Nett lagt om høyspentlinjen til høyspentkabel. 
 
Hafslund Nett har ikke behov for fareområdet på g.nr. 109 /b.nr. 60, 117 og 118. 
 
Med vennlig hilsen  
Hafslund Nett  
Terje Nilsen 
Senioringeniør 
Teknisk kundestøtte 
------------------------------------------------------------------------------------  
Telefon: 22 43 58 00 
Mobil: 907 63 422 
E-post: mailto:terje.nilsen@hafslund.no <mailto:terje.nilsen@hafslund.no>   
Postadresse: Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo  
Besøksadresse: Drammensveien 144, Skøyen  
------------------------------------------------------------------------------------  
www.hafslundnett.no 

 
 
 
 

  

mailto:terje.nilsen@hafslund.no
mailto:terje.nilsen@hafslund.no
http://www.hafslundnett.no/
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7.4 Vedlegg 4 – Follo Landbrukskontor

From: Lars Martin Julseth [mailto:Lars.Martin.Julseth@as.kommune.no]
Sent: 6. april 2016 16:11
To: 'Kjetil Barfelt' <kjetil@barfelt.no>
Subject: SV: Uttalelse 109/60

UTTALELSE FRA FOLLO LANDBRUKSKONTOR

Vi er bedt om å gi en uttalelse om denne eiendommens landbruksverdi. I følge jordregisteret og
gårdskart fra NIBIO har eiendommen et areal på til sam men 9,7 dekar. Av dette er 6,9 dekar skog på
middels bonitet, 2,8 dekar er bebygd areal. Skogarealet er ikke dyrkbart.
Verdien av arealet som landbruksareal er svært liten. Arealet vil ha så lav produksjon at det knapt vil gi
inntekter som landbruksareal.
Ut fra landbruksinteresser er ikke reguleringsformål landbruk relevant i dette tilfellet.

Med vennlig hilsen

Lars Martin Julseth
Landbrukssjef
Tlf: 64962081
Mobil: 97065846
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7.5 Vedlegg 5 – Akershus Fylkeskommune  
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7.6 Vedlegg 6 – Follo Prosjekt AS 
 
 
From: Maria Kalnæs Danielsen [mailto:maria.danielsen@folloprosjekt.no]  
Sent: 17. februar 2017 14:33 
To: Kjetil Barfelt <kjetil@barfelt.no> 
Subject: Kontroll av ROS-analyse for Kjærnesveien 18 og 32 
 
Follo Prosjekt a.s kan bekrefte at vi har utført kontroll av ROS-analyse som er utarbeidet i forbindelse 
med reguleringsplanarbeidet for Kjærnesveien 18 og 32. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Maria Kalnæs Danielsen 
Landskapsarkitekt MNLA 
 

 
Telefon: 64 90 55 55 Mobil: 48 12 50 26  
Hjemmeside: www.folloprosjekt.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.folloprosjekt.no/
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7.7 Vedlegg 7 – Annonse Ås avis 
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7.8 Vedlegg 8 – Varsel om oppstart, brev 
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7.9 Vedlegg 9 – Varslingsliste Statlige/Regionale myndigheter og Andre 
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7.10 Vedlegg 10 – Varslingsliste naboer 
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Side 48 
 

7.11 Vedlegg 11 – Innspill Staten Vegvesen 
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7.12 Vedlegg 12 – Innspill Follo Brannvesenet IKS 
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7.13 Vedlegg 13 – Innspill nabo Solveig Hebnes pr telefon 
 
 
From: Anette Svebak [mailto:as@drobakark.no]  
Sent: 21. desember 2016 14:08 
Subject: Kjærnesveien 18 og 32: Innspill til kunngjøring, telefon fra nabo i Kjærnesvn 24 
 
Hei! 
Som nevnt pr. telefon i dag har vi mottatt en telefon fra nabo i Kjærnesveien 24, Solveig Hebnes, 
den 15.12.2016, hvor vi har notert følgende muntlige innspill: 

1. Det gjøres oppmerksom på at nabo i nr. 30 (hun er litt usikker på nummeret) (vi finner 
ikke nr. 30, kan det være nr. 26?)) har kjøpt  deler av veien, slik at det ikke vil være 
mulig å kjøre forbi uten å kjøre over den eiendommen. 

2. Det er ikke ønskelig med flere som kjører på veien i og med at veien er smal (det er ikke 
mulig å kjøre forbi hverandre). 

3. De er redd for å miste utsikt og få store/høye hus i nærheten. 
4. De rekker ikke å komme med skriftlig innspill innen fristen, men de sender sannsynligvis 

innspill/kommentarer litt etter fristen. Det gjelder sannsynligvis også for Vellet. 
 
Vi arkiverer dette på saken. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Annette Svebak 
Daglig leder, Siv.ark. MNAL 

 
Drøbak Arkitektkontor AS 
Tamburbakken 17G, 1440 Drøbak 
t: 64 93 36 70 / m: 407 23 931 
www.drobakark.no 
 

  

http://www.drobakark.no/
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7.14 Vedlegg 14 – Innspill naboer 
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7.15 Vedlegg 15 – Høringssvar Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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7.16 Vedlegg 16 – Høringssvar Statens Veivesen 
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7.17 Vedlegg 17 – Høringssvar Follo Ren 
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7.18 Vedlegg 18 – Høringssvar Akershus Fylkeskommune 



Side 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 61 
 

7.19 Vedlegg 19 – Høringssvar Skar / Naboer 
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