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Plan- og miljøutvalgets behandling 27.09.2021: 
 
Repr. Arjo von Genderen (V) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:  

"Forslag til områdereguleringsplan for Kolås med bestemmelser og plankart datert 
03.09.2021 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11. 
Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal: 

1. NA8 omgjøres fra naturområde til bebyggelsesområde og innlemmes 
i bebyggelsesområde B9 

2. eiendommen gnr/bnr 152/117 tas ut av planen, og planavgrensningen justeres 
3. det utarbeides teknisk detaljplan for løsning med fortau og tilhørende plankart  

Følgende må være ferdig utredet før planen kan legges ut til offentlig ettersyn:  
 
Overvannsplan 
Matjordplan 
 
Votering: 
Repr. Arjo van Gendrens forslag pkt 1 ble vedtatt med 5 stemmer (Ap, Sp, V, H, Frp) 
mot 2 stemmer (BYGDL, MDG). 
Repr. Arjo van Genderens forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Repr. Arjo van Genderens forslag pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og miljøutvalgets vedtak 27.09.2021: 
Forslag til områdereguleringsplan for Kolås med bestemmelser og plankart datert 
03.09.2021 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11.  
Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal: 

1. NA8 omgjøres fra naturområde til bebyggelsesområde og innlemmes 
i bebyggelsesområde B9 

2. eiendommen gnr/bnr 152/117 tas ut av planen, og planavgrensningen justeres 
3. det utarbeides teknisk detaljplan for løsning med fortau og tilhørende plankart  
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Følgende må være ferdig utredet før planen kan legges ut til offentlig ettersyn:  
 
Overvannsplan 
Matjordplan 
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Saksfremlegg 

 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til områdereguleringsplan for Kolås med bestemmelser og plankart datert 
03.09.2021 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11.  
 
Følgende må være ferdig utredet før planen kan legges ut til offentlig ettersyn:  

 Overvannsplan  

 Matjordplan 
 
 

 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Planbeskrivelse 
Vedlegg 2 - Plankart, 03.09.21 
Vedlegg 3- Bestemmelser, 03.09.21 
Vedlegg 4 - Geoteknisk vurdering 
Vedlegg 5 - Trafikkanalyse - 2018 
Vedlegg 6 - Gang- og sykkelveg - formålslinjer 
Vedlegg 7 - Kolåsveien - Kostnadsrapport 
Vedlegg 8 - Kartlegging biologisk mangfold Kolås_samlet 
Vedlegg 9 - Alternative gsv-traseer 
Vedlegg 10 - Alternative interne traseer 
Vedlegg 11 - Støyberegning - Kolås 
Vedlegg 12 - ROS-analyse 
Vedlegg 13 - Støyberegning - Kolås 
Vedlegg 14 - merknader 
Vedlegg 15 -  Referat_Informasjonsmøte 
Vedlegg 16 - Hensynsoner og naturområder - Kolås 
Vedlegg 17 - Kulturminneregistrering 
Vedlegg 18 - Kulturminneregistrering - Saltbuveien 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Planforslag for Kolås var til førstegangsbehandling i plan- og miljøutvalget 19.01.2021. 
Planen ble sendt tilbake til administrasjonen for bearbeiding og høringsrunde. Dette er 
gjennomført. Det er sett på alternative løsninger for myke trafikanter, innspill fra 
høringsrunden er vurdert og planforslaget er justert på bakgrunn av disse. 
 
Bakgrunn for saken: 
Tidligere behandling 
 
Områdereguleringsplan for Kolås ble 1. gangs behandlet av plan- og miljøutvalget 
19.01.2021.  
 
Plan- og miljøutvalgets vedtak 19.01.2021: 
Områdereguleringen sendes tilbake til administrasjon og Plan – og miljøutvalget ber om 
at saken kommer tilbake innen 3 måneder. Etter Pbl. Jmf §1,1 og 5,1 i Pbl med 
reguleringsveiledere, bes det om at alle berørte parter i reguleringsområdet blir involvert 
før dette. Dette er en svært viktig områdereguleringen som mange har ventet på. Den 
har mange utfordrende faktorer og mange viktige hensynsoner er involvert. Det bes om 
en igangsettes av et alternativ 2, til Gang – og sykkelvei og at nødvendige 
konsekvensanalyser blir igangsatt. Vi må be om en høy prioritering på denne 
områdereguleringen og at den blir helhetlig regulert under ett, med de tillegg som har 
fremkommet fra øvrig Plm utvalg under selve behandlingen i dagens møte 19.01.2021   
 
Planen ble sendt ut på ny høring 02.03.21 med frist for innspill 23.03.21. Det kom inn 36 
merknader. Noen avsendere sendte inn flere innspill. 
 
Informasjonsmøte 15.03.21 
Det ble avholdt et digitalt informasjonsmøte 15.03.21. Bakgrunnen for dette møtet var å 
informere beboerne i området om de utfordringene som ligger i området, og om 
prosessen videre. Kommunen har fått mange gode tilbakemeldinger og rådmannen har 
inntrykk av at mange satte pris på dette. I møtet ble det også avsatt 1 time til spørsmål 
fra deltakerne til planavdelingen. Referatet ligger vedlagt. (vedlegg 15 – referat 
informasjonsmøte). 
 
Merknader 
 
1. Bjørn Aarøe Halvorsen 16.03 
2. Sonskilen Båthavn 
3. Sonskilen båthavn og Halvor Sørbye 23.03 
4. Morten Sveen, 16.03 
5. Terje Sletten 17.03 
6. Jens Gundersen 16.03 
7. Per-Erik Sand, 19.03 
8. Anne Julie Graarud 21.03 
9. Inger Liv Hovind og Harald Ask 22.03 
10. CODE arkitektur, på vegne av Sonskilen båthavn AS 22.03 
11. Anne Barth 22.03 
12. Arve Ammerud og Heidi Vinsrud 22.03 
13. Stine Garshol og Trygve Garshol 22.03 



 
 

Vestby kommune  
Vår ref.: 16/02674 

 
Side 5 av 33 

 

14. Hanne Gundersen Tjelland og Magnus Gundersen Tjelland 22.03 
15. Olaf Reese 23.03 
16. Bettina Lewe 24.03 
17. Kari Eliassen og Olav Bardalen 
18. Br. Thomassen Prosjekt AS  
19. Ole Johan Dahl og Stine Bakkestad 23.03 
20. Per Gunnar Mortensen 23.03 
21. Kathrine Lien og Kjetil Bue 24.03 
22. Kate Rodin 23.03 
23. Brunlanes eiendom 23.03 
24. Oxer eiendom 
 
Merknadene har i dette saksfremlegget blitt organisert etter tema. Bakgrunnen for dette 
er å kunne besvare temaer fremfor hver enkel merknad. Det har vært viktig for 
rådmannen å kunne se merknadene som kommer inn i sammenheng. Ut ifra 
merknadene er det seks temaer som skiller seg ut: 
 

1. Bygningstypologi  
2. Gang- og sykkelveg  
3. Fortetting 
4. Ørajordet 
5. Hensynssoner/naturmiljø 
6. Lokal infrastruktur 
7. Diverse 

 
Merknadene er vedlagt i sin helhet (vedlegg 14 – merknader - samlet). 
 
Bygningstypologi 
Halvorsen forutsetter at ny boligbebyggelse som tillates skal være småhus og 
eneboliger, og ikke terrasseblokker o.l.  
 
Reese ønsker at kommunen ivaretar naturvern og at bebyggelse skal bestå av 
eneboliger med skråtak for å bevare den eksisterende bygningstypologien. 
 
Lewe skriver at hun syns det er positivt at hytter gjøres om til eneboliger, og har et 
sterkt ønske om at bebyggelsen skjer i tråd med områdets eksisterende karakter. 
Eneboliger fremfor blokker og rekkehus. 
 
Rådmannens vurdering 
Formålet med denne planen er å omgjøre fritidsbebyggelse til boligbebyggelse uten en 
for høy fortetting. Kolås er et stort område og det er forskjellig karakter på de ulike 
delområdene som planforslaget består av. Det er vanskelig å sette bestemmelser som 
tillater kun én form for arkitektonisk uttrykk.  
 
Planen legger opp til minste eiendomsstørrelse 1500 m2 og kun 1 boenhet per tomt. 
Dette vil medføre en luftig boligstruktur uavhengig av arkitektonisk uttrykk. 
 
Gang- og sykkelvei 
Halvorsen forutsetter at ny gang- og sykkelvei blir lagt på vestsiden av veien og at 
kostnadene ikke belastes hjemmelshaverne langs veien. 
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Sletten, skriver at gang- og sykkelvei godt kan legges i Revlingåsveien med mulighet 
for kjøring til eiendommene. Sletten mener også gang- og sykkelvei kan anlegges som 
en forlengelse av Seljebuveien slik at den kommer inn på sørlige delen av 
Revlingåsveien. 
 
Sand foreslår å legge gang- og sykkelvei på østsiden av fylkesveien fra Kjøvangkrysset 
og opp til Kolåsveien 77, for så å ha en overgang til vestsiden herfra. Her er det 
oversiktlig og det passer fint med fotgjengerovergang. Begrunnelsen for dette er at 
fremtidig bebyggelse vil ligge på denne siden av veien. Det er også forbundet andre 
argumenter for dette da man slipper støttemurer og problematikk rundt den hule eiken 
som ligger på vestsiden av fylkesveien.  
 
Barth anmoder kommunen om å ta en befaring på Kolåsveien og at veien burde være 
en 30 km/t-sone. 
 
Ammerud og Vinsrud fremmer et forslag om å legge gang- og sykkelvei på høyreside 
(østsiden) av Kolåsveien fra krysset Kolåsveien/Kjøvangveien frem til Gamle Kolåsvei. 
Begrunnelsen for forslaget er å rette ut Kolåsveien samt å bredde ut veien på østsiden 
og fjerne den farlige «rabben» ved gnr/bnr 157/57. Ammerud og Vinsrud har listet opp 
noen gårds- og bruksnummer som ikke finnes i området, men forslaget virker å bety at 
det utarbeides en gangvei ved tomten 152/80 (Skogly), og nordover gjennom 
bebyggelsen til Seljebuveien. Gangveien kan derfra gå videre opp Seljebuveien for så å 
koble seg på Revlingåsveien. 
Alternativt kan «rabben» fjernes for så å opparbeide et opphøyd fortau for hele 
Kolåsveien. 
 
Lewe skriver at hun er mest opptatt av trafikksikkerheten, og selv om veien gjøres 
tryggere for myke trafikanter vil ikke dette påvirke hastigheten på biltrafikken. Lewe 
ønsker derfor at Kolåsveien omgjøres til en miljøveg med fartsgrense på 30-40 km/t 
med fartsdempere, og eventuelt opphøyd gangfelt hvis gang- og sykkelveien ikke blir 
noe av. Videre kunne Lewe ønske en parallell veg til Kolåsveien for turgåere og 
syklister som går fra dagens gang- og sykkelveg ved krysset til Kjøvangveien og forbi 
golfbanen til Erikstadveien.  
 
Eliassen og Bardalen vurderer forslaget til gang- og sykkelvei som en dårlig løsning da 
den blir såpass kostbar og dermed urealiserbar. De foreslår å bruke eksisterende 
infrastruktur som Gamle Kolåsvei, forlenge eksisterende hyttevei (øst for bebyggelsen) 
og la den møte Revlingåsveien. Eventuelt kan Kolåsveien omgjøres til en miljøgate, 30 
km/t-sone, fartsdempere og opphøyd fortau. 
 
Br. Thomassen Prosjekt AS (BTB AS) skriver at det finnes alternative løsninger for 
gang- og sykkelvei langs Kolåsveien. Det kan reguleres lokal vei/felles avkjørsel og 
gang- og sykkelveien mellom Seljebuveien og Revlingåsveien (slik det er lagt inn i 
plankartet), da vil det ikke være behov for gang- og sykkelvei fra Seljebuveien til nordre 
del av Revlingåsveien langs Kolåsveien. BTB AS ber kommunen vurdere om det lar seg 
videreføre en gang- og sykkelvei mellom Seljebuveien og Gamle Kolåsvei. Om dette er 
mulig vil behovet for gang- og sykkelvei langs Kolåsveien utgå. 
 
Garshol ber kommunen om å vurdere en delregulering av gang- og sykkelveien opp til 
krysset Gamle Kolåsvei/ Kjøvangveien hvis man ikke finner en løsning på gang- og 
sykkelvei opp til Revlingåsen. 
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Dahl og Bakkestad skriver i sin merknad at kommunen må samarbeide med 
fylkeskommunen for en løsning på trafikksikkerheten i Kolåsveien. Det er ikke mulighet 
til å ivareta trafikksikkerheten hvis området skal fortettes. Derfor er Dahl og Bakkestad 
enig i forslagets begrensning på én bolig/tomt. Videre skriver de at det må sees på 
løsninger som er mulig å gjennomføre med hensyn til allerede etablert bebyggelse 
langs Kolåsveien.  Det foreslås at fartsgrensen gjennom området reduseres til 30 km/t 
og at det etableres fartsdempere. Dette åpner for at det bør bygges et opphøyd fortau, 
da det ikke er egnet med gang- og sykkelvei på grunn av eksisterende bebyggelse og 
krevende terreng fra Kjøvangveien og nordover.  Terrenget bør tas ned ved 152/54 for å 
rette opp siktlinjen for trafikk på Kolåsveien. det vil si at fortauet bør ligge på østsiden. 
En parallell gangvei kan etableres ved at det åpnes mellom Seljebuveien og 
Revlingåsveien. 
 
Mortensen skriver at beboerne er svært positivt innstilt til kommunens planer og at 
dette har vært etterlyst i lang tid. Videre mener Mortensen at den eksisterende 
bygningsmassen mellom Kjøvangkrysset og avkjøring til Revlingåsveien gjør dette 
svært vanskelig. Mortensen presiserer at det på de 750 meterne mellom 
Kjøvangkrysset og Revlingåsen er 22 stikkveier og avkjørsler, fordelt på begge sider av 
veien. Og at en gang- og sykkelvei må krysse Kolåsveien flere steder. Mortensen har to 
alternativer til gang- og sykkelvei: 
 

- Alternativ 1: Revlingåsen blir opparbeidet som gangvei i sin helhet med innkjøring kun 
til eiendommene. Ved Revlingåsveien 3 opparbeides en ny gangveitrasé på åsryggen 
mot østre side av åsen ned til området øst for Kolåsveien 77. Kan alternativt kobles til 
Seljebuveien. Fra området rundt Kolåsveien 77 kan gangveien gå ned eksisterende 
hyttevei fra Gamle Kolåsvei 35, langs Gamle Kolåsvei helt ned til Kjøvangkrysset. 
 

- Alternativ 2: Med bakgrunn i Mortensens påstand om at syklister ikke benytter seg av 
gang- og sykkelsti, vil han også foreslå følgende alternativ: Anlegge fartsdempere og 
reduser hastigheten til 30 km/t, noe som bør gjøres uavhengig av andre tiltak. Rette 
ut og heve veien ved øvre veikryss Kolåsveien/Gamle Kolåsvei. På denne måten kan 
man opparbeide opphevet fortau langs Kolåsveien fra Kjøvangveien til 
Revlingåsveien. Dette vil gi trafikksikkerheten et kraftig løft, og er adskillig mindre 
plasskrevende. 

 
Lien og Bue skriver at Kolåsveien er smal og uoversiktlig. Utkjøringen fra Gamle 
Kolåsvei er utfordrende og til tider farlig, grunnet dårlig sikt sydover, høy hastighet og 
tungtransport. Tiltak kan være å fjerne «rabben» ved gnr/bnr 152/76 og 152/57, dvs. å 
rette ut Kolåsveien for bedre sikt og økt sikkerhet.   
 
Etablering av gang- og sykkelvei fra Kjøvangveien til Revlingåsveien er en strekning 
med mange av- og påkjøringer, bebyggelse og krevende terreng. Lien og Bue ser på 
dette som både fysisk umulig og økonomisk urealistisk, og mener et alternativ kan være 
å etablere et opphøyet fortau på hele strekningen, samt senke farten og etablere 
fartsdempere. 
 
Som alternativ trasé for gang og sykkelvei har de samme forslag som Ammerud og 
Brath. Se merknad fra Ammerud og Brath. 
 
Rådmannens vurdering: 
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Den foreslåtte gang- og sykkelvegen er et stort og kostbart prosjekt. Mange av 
innspillene går på løsningen som er skissert i planforslaget.  
 
Administrasjonen meldte områdereguleringsplanen inn til regionalt planforum i mai 
2021. Møtet ble avholdt 09.06.21. Her ble det drøftet alternative løsninger for 
trafikksikkerheten rundt Kolåsveien med fokus på forslagene som har kommet inn via 
den siste høringsrunden. Fylkeskommunen var positive til å se på alternative løsninger. 
I forbindelse med dette, og på bakgrunn av de innkomne innspillene, har Norconsult 
utarbeidet et notat som tar for seg konsekvenser av en fortaus-løsning og vurderer dette 
opp mot de to andre mulige løsningene (gang- og sykkelvei og bruke eksisterende 
vegnett) se Vedlegg 9 – Alternative gsv – traseer, og vedlegg 10 – Alternative interne 
traseer.  
 
Mange av innspillene som har gått på trafikksikkerheten har nevnt syklister som sykler 
ned Kolåsveien, og at mange av disse erfaringsvis, ikke vil bruke en separat gang- og 
sykkelvei. For denne gruppen kan fartsreduserende tiltak hjelpe på hastigheten og 
dermed redusere faren for ulykker.  
 
For videre vurdering av gang- og sykkelvei, se «Vurdering» under. 
 
Antall boliger/ fortetting 
Ammerud og Vinsrud påpeker at det gjennom kommuneplanen er lagt opp til en 
begrenset boligutbygging på Kolås og at arealeffektive tiltak ikke kan være førende for 
områdereguleringen. Private utbyggingstiltak og «tilbud» om å dekke et begrenset 
veistrekke av gang- og sykkelvei kan ikke være førende for områdets fremtidige 
karakter. Det er svært uvanlig at kommunen eksproprierer arealer på bakgrunn av 
private aktørers ønske eller på vegne av private utbyggere. 
 
BTB AS skriver at det må åpnes for deling av tomter, og at foreslått forbud ikke tar 
hensyn til tomtenes størrelse samtidig som at det kreves et gitt antall boliger for å kunne 
finansiere trafikksikker trasé. Videre skriver BTB AS at en fornuftig fortetting vil gi 
attraktive tomter og øker kommunens mulighet til å kunne gi et variert og bredt 
boligtilbud. 
 
Rådmannens vurdering: 
Antallet boliger innenfor Kolås-området er et tall som går tilbake til da området ble lagt 
inn i kommuneplanen i 2014. Det ble fremmet innsigelse på bakgrunn fortetting i 
området. Denne innsigelsen ble løst ved at det kun skulle tillates endring fra hytter til 
boliger og noe nybygg.  
 
Rådmannen mener også at det er hensiktsmessig med noe tomtedeling og fortetting i 
området, da eiendomsstørrelsene varierer fra godt over 7000 m2 ned til under 900 m2.  
 
Dette temaet vil bli nærmere vurdert under «Vurdering». 
 
Ørajordet 
CODE arkitektur, på vegne av Sonskilen Båthavn, ønsker at Ørajordet i sin helhet tas 
ut av planområdet for områdereguleringsplanen og at kommuneplanen legges til grunn 
for utarbeidelse av ny detaljplan. Deres ambisjon er å tilrettelegge for utvikling av en 
levende og attraktiv boligbydel som en naturlig forlengelse av Son sentrum.  Ønsket om 
å fristille Ørajordet fra pågående områderegulering er i tråd med planens formål om at 
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«reguleringsprosessene for disse områdene (Ørajordet og Saltbuveien) kan derfor 
foregå parallelt med denne planprosessen». 
 
Hovind og Ask skriver i sin merknad at ved lavere høyde på boenheten ved Ørajordet 
og en rimelig utnyttelse av det 29 mål store området kan man skape et godt bomiljø for 
gamle og nye beboere. Her bør Sons ansikt ivaretas med husgavler ut mot sjøen og slik 
harmonisere med eksisterende arkitektur. Videre stiller Hovind og Ask spørsmål ved 
hvordan siktlinjer mot sjøen skal ivaretas for eksisterende boliger ved Elveveien. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er enig i at det kan være hensiktsmessig å ta Ørajordet ut av 
områdereguleringen. Hvordan Ørajordet utformes vil bli tema i en egen 
detaljreguleringsprosess og vil derfor ikke bli omhandlet i denne områdereguleringen. 
Rådmannen mener samtidig at det må være den opprinnelige planavgrensningen for 
Ørajordet som tas ut at områdereguleringen. Elveveien er adkomstvei til boligene som 
ligger opp langs Såna, og det er viktig at denne veien og adkomst til disse boligene 
sees i sammenheng med detaljreguleringen av Ørajordet. 
 
For mer utfyllende informasjon, se vurdering av plangrense under «Vurdering». 
 
Hensynssoner/naturmiljø 
Jens Gundersen stusser over at det ble opplyst på 
informasjonsmøtet at hensynssonen H560_1, var en konsekvens av 
Statsforvalterens kommentar om å ta hensyn til Kolås naturreservat. 
Gundersen mener at Statsforvalterens synspunkt er konkret ivaretatt 
i BioFokus sin rapport som dekker Skogly, og at den konkluderer 
med at det ikke er noe krav om ytterligere vernesone/hensynssone. 
Gundersen ber derfor om at hensynssonen H560_1 tas ut av 
planforslaget.  
 
Lien og Bue mener hensynssone H560_1 bør kunne trekkes 
nærmere Kolåstjernet. De mener at en naturlig grense som følger 
tomtegrensen der fjellet begynner. Den foreslåtte sonen går inn på 
deres terrasse og omfatter hjørnet av huset. Lien og Bue er positive 
til hensynssone men mener det allerede er en hensynssone ned mot 
tjernet som ivaretar vegetasjon og dyreliv. 
 
 
Sonskilen båthavn og Halvor Sørbye ber om at NA1-NA5 reduseres til de 
avgrensingene som fremkommer av BioFokus-notatet for Saltbuveien, og at det 
revurderes om formålet «naturområde» er riktig/hensiktsmessig.  Bakgrunnen for 
merknaden er at det i områdereguleringsplanen har blitt lagt opp til ytterligere 
båndlegging utover det som kom frem av BioFokus-rapporten. Dette vil ødelegge viktige 
deler av Saltbuodden som boligområde, særlig for de foreslåtte naturområdene NA1 og 
NA3, som er overlappende med tidligere utskilte tomter, og inneholder i bestemmelsene 
forbud mot tiltak (byggeforbud) uten faglig begrunnelse og langt over BioFokus sin 
kartlegging. Dette mener de kan løses ved å redusere NA1-NA5 til de avgrensingene 
som BioFokus har gitt. 
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Sonskilen båthavn/v Hanne Gundersen Tjelland ber om at 
hensynssone H560_5 tas ut av planen. Hensynssonen er en del 
av en stor lokalitet som strekker seg langs skråningen ned mot 
Elveveien og videre nordover. Lokaliteten går inn over 
områdereguleringens planavgrensning på eiendom 152/117 og 
152/105. Registrert naturtype er «rik edellauvskog». Gundersen 
Tjelland skriver videre at lokaliteten utgjør ca 28.000 m2, og at 
innmåling er basert på «frihåndstegning på skjerm» med 
nøyaktighet på 200 m. 
 
 
Gundersen Tjelland ber om at naturområdet NA8 
omgjøres til boligformål.  Hun viser til at området er satt av 
til boligbebyggelse i kommuneplanen, og at det ikke er 
registrert naturverdier innenfor området.  
Gundersen Tjelland skriver at området ville kunne bli et fint 
vestvendt område som vil benytte samme infrastruktur 
som flere av de bebygde eiendommene langs 
Kolåstjernveien, og at dette igjen innebærer flere å 
fordele nødvendige kostnader knyttet til 
opparbeidelse/oppgradering av vei og ledningsanlegg på. 
 
Gundersen Tjelland, Sørbye og Gundersen ber om at 
H560_2 tas ut av planen og at reguleringsbestemmelsene for område B7 sikrer 
bevaring av «hule eiker» i samsvar med forskrift etter naturmangfoldloven. De viser til at 
BioFokus og Norconsult har gjennomført kartlegging av biologisk mangfold og 
naturverdier i dette området. I rapporten fra BioFokus (2018) står det at området «antas 
å spille en rolle for det biologiske mangfoldet i området, men at det ikke kvalifiseres som 
naturtype … For å sikre overlevelsen til flest mulig arter på sikt er det anbefalt å la flest 
mulig av trærne stå». Gundersen Tjelland m.fl skriver videre at de støtter dette, men 
mener at dette ikke er til hinder for en fornuftig utvikling av området. Snarere tvert imot 
vil slike trær bidra til å fremheve områdets gode bokvaliteter. 
 
I Norconsult sin registrering har de registrert naturtypen «frisk lågurtedellauvskog», som 
er en nær truet (NT) naturtype, innenfor området. Riktignok på et mindre areal enn det 
foreslåtte H560_2. Naturtypen er videre klassifisert som lav lokalitetskvalitet. Gundersen 
Tjelland m.fl  argumenterer med at kombinasjonen av «lav lokalitetskvalitet» og «nær 
truet naturtype» ikke er noe overordnede myndigheter vil fremme innsigelse til ved 
planer om boligbebyggelse. De skriver at det ikke er overraskende at ubebygd natur 
kan spille en rolle for biologisk mangfold, men at dette ikke burde være til hinder for 
frittliggende boligbebyggelse som er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel.  
 
Graarud ber kommunen om å tilrettelegge for at det er mulig å bygge garasje slik at det 
blir mulig å etterleve de strenge bestemmelsene under «§ 6 Naturområde». Graarud ber 
også om å fjerne NA2 fra eksisterende bygningsmasse på eiendommen. Graarud 
skriver at de er en aktiv familie som både har båthenger og liker å rydde snø fra egen 
vei om vinteren, og dette utstyret har de nå ikke lov til å plassere på egen tomt, til tross 
for at tomten er over 2 mål. Hun skriver at dette er urimelig da nye boligtomter blir 
etablert i samme område. 
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For at de skal kunne etterleve de strenge bestemmelsene skriver Graarud at det er 
behov for en garasje, og at dette må tas med i områdereguleringen. 
 
Gundersen Tjelland skriver at det som i størst 
grad får direkte konsekvenser for dem er 
hensynsområdet. Dette området er lagt omtrent 
helt inn til husveggen deres mot øst og omfatter 
om lag 30 % av eiendommen. Bakgrunnen for 
hensynssonen er en kartlegging utført av 
BioFokus i forbindelse med detaljreguleringen av 
Ørajordet i 2018. I kartleggingen er det registrert 
«rik edelløvskog» i skrenten nedenfor 
eiendommen deres i øst. Gundersen Tjelland 
skriver at skrenten har en naturlig barriere for 
inngripende tiltak, og at de vanskelig kan se for 
seg at tiltak utført på deres egen eiendom vil 
kunne gå på bekostning av forekomsten, og at slik 
forslaget ligger nå vil de ikke kunne fjerne så mye 
som en fallen gren i bakhagen uten at det vil være 
i strid med bestemmelsene. Og at dette umulig 
kan være hensikten med planen. 
       
BTB AS opplyser om at det har nylig vært hogst i tilknytning eiendommen gnr/bnr 
153/39 og at noen av de foreslått bevarte trærne er hogd ned. Et av trærne (H560_21) 
står også svært sentralt på eiendommen og gjør utnyttelse av eiendommen vanskelig.  
 
Rodin viser til nasjonale og internasjonale klima- og miljøforpliktelser, og viser videre til 
at Revlingås-området er omfattet av område for «forskrift om vern av Kolås 
naturreservat». I en dispensasjonssak i Revlingåsområdet utaler fylkeskommunen blant 
annet at: 
 

Konverteringer fra fritidsbolig til bolig medfører også som regel et ønske om 
etablering av hage på større deler av tomten, noe som vil være en direkte trussel 
mot naturtypen som ligger innenfor tomten, og som på sikt kan påvirke verdiene i 
naturreservatet. Dette kan for eksempel skje gjennom spredning av svartelistede 
arter, dumping av hageavfall og andre typer kanteffekter. 
 

Rodin påpeker at dette er svært viktig når et område skal omreguleres fra fritidsformål til 
boligformål. 
 
Rådmannens vurdering 
Det er flere merknader rundt hensynssonene H560. En rekke av disse hensynssonene 
er registrering av enkelttrær som kommunen ser det som viktig å bevare for biologisk 
mangfold og landskapsestetiske hensyn i området. På bakgrunn av innspill om nylig 
hogst har hensynssonene som er berørt av hogst blitt tatt ut av planen.  
 
H560_1 er hensynssonen som er avsatt mot Kolåstjernet og naturreservatet. 
Rådmannen er enig i at hensynssone H560_1 kan trekkes nærmere øst mot 
Kolåstjernet og naturreservatet. Rådmannen er imidlertid ikke enig i at hensynssonen 
kan fjernes i sin helhet. Bakgrunn for hensynssonen er blant annet innspill fra 
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Statsforvalteren ved oppstart av planarbeidet, og Miljødirektoratets retningslinjer for 
verneområder i arealplanlegging. På bakgrunn av innkomne merknader er H560_1 
trukket nærmere naturreservatet i det planforslaget som nå ligger til behandling. For 
utfyllende beskrivelse og vurdering av H560_1 og de andre hensynssonene og 
naturområdene, se vedlegg 16 – Hensynssoner og naturområder – Kolås.  
 
NA 2 - NA 5 er lagt inn i planen i samme utstrekning som i BioFokus notatet (2017 – 
27). NA 1 er i planforslaget lagt inn som en del større enn i BioFokus-notatet. 
Bakgrunnen for dette er å forlenge det helhetlige naturvern-området som strekker seg 
langs store deler av indre Sonskilen. Det at Biofokus har gjort et funn innenfor dette 
området mener rådmannen først og fremst bekrefter at det foreligger viktige naturtyper 
innenfor naturvernområdet. I BioFokus-notatet står det også at det bør «vurderes om 
fortetting av de vestre delene er forenelig med ivaretagelse av de naturverdiene som 
finnes i området.» Dette mener rådmannen at det ikke er.  
 
For ytterligere informasjon om dette sammenhengende naturvernområdet Se vedlegg 
16 – Hensynssoner og naturområder – Kolås. 
 
NA 2 er lagt inn som et naturområde sørøst på 
Saltbuodden.  Store deler av NA2 ligger innenfor sonen for 
«bruk og vern av sjø og vassdrag» i kommuneplanen. 
Dette er et område med byggeforbud jf. 
Kommuneplanbestemmelsen § 11 – Byggeforbud i 
strandsonen og langs vassdrag. Denne bestemmelsen vil 
alltid gå foran reguleringsplanen når den blir oppdatert da 
nye planer alltid går foran gamle, og er i så måte ikke en 
bestemmelse som kommer fra denne 
områdereguleringsplanen. 
 
Det er ikke riktig at det blir etablert nye boliger i området. 
Denne eiendommen ligger innenfor strandsonen i et av de 
viktigste områdene for sjeldne arter. Det er sterke 
verneinteresser for slike områder, og hvorvidt det er lov å 
henlegge en snøfreser og båthenger vil være en skjønnsmessig vurdering fra tilfelle til 
tilfelle. 
 
Graarud ber om at NA2 reduseres og fjernes fra eksisterende bygningsmasse på 
eiendommen.  Det ligger et anneks/uthus innenfor NA2. Denne ligger også på området 
som i kommuneplanen er sone for «bruk og vern av sjø og vassdrag». Det å fjerne NA2 
fra denne bygningen vil ikke ha noen betydning for bruken av bygget da NA2 ikke sier 
noe om bruk og vedlikehold av bygningsmasse. Kommuneplanbestemmelsen § 11 – 
Byggeforbud i strandsonen og langs vassdrag, vil uansett være førende for området. 
 
Rådmannen mener det ikke er riktig å bygge ned områder innenfor NA2. For ytterligere 
informasjon om dette naturområdet se vedlegg 16 – Hensynssoner og naturområder – 
Kolås. 
 
NA 8 er lagt inn som naturområde i planforslaget for å ivareta en begrenset 
fortettingsgrad av Kolås, samtidig som det nå foreligger en usikkerhet om antall boliger 
det vil kunne bygges innenfor NA8. Rådmannen er enig med Gundersen Tjelland i at 
området ikke inneholder store naturverdier.  Rådmannen er også enig i at utbygging av 
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dette området vil kunne bidra positivt til oppgradering av infrastruktur i området ved 
Kolåstjernveien, noe som kan være svært positivt for området. Rådmannen vil derfor 
legge inn muligheten for å omgjøre området til boligbebyggelse som et alternativ til 
vedtak.  
 
H560_2 er først beskrevet i Biofokus-rapport 2018-20 som «en liten eikeskog med 
forholdsvis rik vegetasjon». Lokaliteten er som Gundersen Tjelland m.fl skriver også 
kartlagt som  en «frisk lågurtedellauvskog» og er oppført i Norsk rødliste for naturtyper 
2018 i kategorien «nær truet – NT». Selv om tilstanden i NiN vurderes som «dårlig» og 
naturmangfoldet som «moderat», innehar området en del relativt store eiker og typiske 
arter som indikerer naturtypen. Det at tilstanden er «dårlig» betyr ikke at naturtypen ikke 
er verdifull for naturmangfoldet. Spesielt med tanke på at dette er en rødlistet naturtype 
vil det være viktig å ta vare på lokaliteten, og på sikt kan tilstanden bli bedre.  Området 
H560_2 har blitt redusert i dette planforslaget til å omfatte den samme utstrekningen 
som fremkommer av NiN-kartleggingen.  
 
Gundersen Tjelland m.fl. skriver at naturtypen ikke burde være til hinder for frittliggende 
boligbebyggelse og at slike trær vil bidra til å fremheve områdets gode bokvaliteter.  
Rådmannen vil her fremheve at hensynssonen H560_2 har til hensikt å bevare 
«naturtypen», og ikke bare trærne. Det er derfor viktig å bevare bakkevegetasjon. Ved å 
ta vare på naturtypen vil området kunne fungere som et godt rekreasjonsområde for 
både barn og voksne, og på den måten fortsatt gi gode kvaliteter for bebyggelsen rundt. 
 
H560_3 er et område som ble kartlagt i forbindelse med 
detaljreguleringen av Ørajordet i 2018. Rådmannen er 
enig i at denne hensynssonen er for stor og at 
avgrensingen kommer uheldig ut for Gundersen Tjelland. 
Det er foreslått å redusere avgrensingen og trekke den 
ned til skrenten. Hensynssonen er nå delt opp i to, 
H560_3 og H560_159. Bakgrunnen for dette er at arealet 
grenser til den kartlagte avgrensingen innenfor 
planområdet for Ørajordet. H560_3 og H560_159 vil 
utgjøre et helhetlig naturområde når planen for Ørajordet 
skal behandles.  Utstrekningen av disse to 
hensynssonene er basert på befaring og en kartlagt NiN-
lokalitet. Den kartlagte NiN-lokaliteten som dekker det 
meste av eiendommen Kolåstoppen 15 gnr 152 bnr 135 overlapper delvis med 
kartlegging gjort av Vestby kommune i en tidligere fase. Deler av det kartlagte området 
dekkes av hensynssonen H560_3. Rådmannen vurderer at dersom hele den kartlagte 
naturtypeavgrensingen skal tas med som en hensynssone i planen, vil det umuliggjøre 
bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig for denne eiendommen. Derfor er 
avgrensningen for H560_3 justert og trukket vekk fra boligen. 
 
H560_159 strekker seg ut over avgrensningen i Biofokusnotat 2018-20 Ørajordet 
grunnet de store eiketrærne som finnes på eiendommene Fergeveien 22 og 
Kolåstoppen 8 
 
Det er også gjort endringer i bestemmelsene §11 hensynssone H560, ved å tilføye 
setningen: «Nedfalte trær og greiner skal beholdes i størst mulig grad, og kun flyttes 
til utkanten av opparbeidet hage». 
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Hensynssonen H560_5 omfatter naturtypen rik edellauvskog og har regional verdi.  
Avgrensingen slik den fremkommer av planforslaget har bakgrunn i fysisk befaring av 
området, og er ikke lagt inn etter tegningen som fremgår av Naturbase. Rådmannen 
velger å legge inn et alternativ til vedtak om å ta bort hensynssone H560_5, men vil 
minne om at kommunen har et mål om færrest mulig inngrep i naturtypelokaliteter.  
 
Rådmannen mener den del av naturtypen som er innenfor planområdet bør ivaretas 
gjennom denne hensynssonen. 
 
For nærmere beskrivelse hensynssonene, se «Vurdering» nedenfor, og vedlegg 16 – 
Hensynssoner og naturområder – Kolås. Under «Endringer i planforslag fra tidligere 1. 
gangs behandling» er det også gitt en komplett oversikt over de endringer som er gjort 
på hensynssonene og naturområdene etter at planforslaget var til behandling i plan- og 
miljøutvalget 19.01.21. 
 
 
 
Lokal Infrastruktur 
Fergeveien Morten Sveen, gnr/bnr 152/97, har i dag parkering og adkomst fra 
Fergeveien med adresse Fergeveien 11. Bruk av denne p-plassen er bare mulig 
gjennom avtale med naboen. Sveen ønsker at det reguleres en adkomst fra 
Kolåstjernveien. Dette betinger at det reguleres veiforbindelse over eiendommene 
152/97 og 98. Sveen mener det er registrert rettigheter til dette i grunnboken over 
152/97. Når det gjelder 152/98 kjenner han ikke til hva som gjelder. 
 
Revlingåsen Terje Sletten er fornøyd med at eiendommene på Revlingåsen ikke skal 
deles, og at det kun skal tillates én bolig per tomt. Videre skriver han at det på 
Revlingåsen i hovedsak er hytter i dag. I de siste årene har det blitt gitt tillatelse til 3-4 
helårsboliger. Dette er boliger med «alt på ett plan». De har blitt plassert der tidligere 
hytter har stått og glir fint inn i terrenget, og har ikke redusert kvaliteten på hyttemiljøet, 
men at flere boliger krever en gang- og sykkelvei.  
 
Revlingåsveien Rodin skriver i sin merknad at veien er bygget utelukkende for 
hytteformål, og veien ikke tillater at to biler møter hverandre. Flere eiendommer som 
ligger på vestsiden av veien er på det nærmeste mindre enn 2 meter fra veiskulder, og 
har stilt sin egen tomt til rådighet til midlertidig bruk til hyttevei. Rodin skriver at 
Revlingåsveien ikke kan belastes med gang- og sykkelvei på grunn av plass og at barn 
leker på denne veien.  
 
Rådmannens vurdering: 
Revlingåsen er et område med en klar boligstruktur, og rådmannen er enig i at dette 
burde bevares. Det blir ikke lagt opp til tomtedeling i dette området på grunn av 
eiendomsstrukturen, og Revlingåsveien er ikke dimensjonert for økt trafikk.  
 
Planforslaget foreslår plassering for ny adkomstvei til eiendommen gnr/bnr 152/97. 
Forslaget samsvarer med innspill fra Morten Sveen. Basert på terreng og tilknytning til 
Kolåstjernveien virker dette som den beste traseen. 
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Diverse 
Sonskilen båthavn skriver i sin merknad at de gjerne vil etablere 
parsellhager/kolonihager på det lille jordet nordøst for Kjøvangkrysset.  
Jordet utgjør i dag 7 dekar som er utleid til kornproduksjon. Som grunneier har 
Gundersen blitt forespurt om de har ledige arealer til parsellhager/kolonihager for 
interesserte grønnsaksdyrkere på hobbybasis. En slik bruk sikrer at dyrkbar mark 
benyttes til matproduksjon og vil gi et positivt bidrag til biologisk mangfold, og vesentlig 
bedre enn monokulturer som kornproduksjon representerer. Videre foreslåes det at det 
langs jordet etableres plass til utfartsparkering for brukere av Kolås naturreservat og 
Kolåstjernet. Det vises da til at Kolåsveien er utgangspunkt for merkede turløyper, 
skøyteinteresse på vinteren og kjøring til eventuelle parsellhager. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen synes dette er et godt forslag. Grunnen til at dette jordet ikke blir regulert i 
denne planen er at det kreves utgravninger og kulturminneundersøkelser som vil 
begrense fremdriften på planarbeidet. Som et allerede etablert område for landbruk vil 
det derimot ikke kreve omregulering for å etablere kolonihager/parsellhager. En 
utfartsparkering vil måtte reguleres og er ikke en del av denne reguleringen på 
bakgrunn av ovennevnte begrunnelse. 
 
Oxer eiendom har følgende innspill til planarbeidet: 

• Detaljregulering av B10 (Saltbuveien) kan skje parallelt med områdereguleringen 

• B10 reguleres som konsentrert småhusbebyggelse 

• Tidligere godkjent trafikkanalyse fra Rambøll 25. januar 2018 for Son sentrum legges 
til grunn for reguleringsarbeidet 

• Defineres BYA 30 % for B10 

• Eventuelle rekkefølgebestemmelser må tilpasses reguleringsformålet og utnyttelse for 
B10 og holdes adskilt fra områdereguleringen. 

 
Rådmannens vurdering 

Bilde 1 forslag til ny adkomstvei til gnr/bnr 152/97 
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Detaljreguleringen kan skje parallelt med områdereguleringen. Både utnyttelse og 
reguleringsformål for B10 vil skje i egen detaljregulering. Trafikkanalysen fra 2018 er en 
oppdatert trafikkanalyse som har tatt inn utbyggingsplanene i området, og vil derfor 
legges til grunn for planarbeidet. 
 
Br. Thomassen Prosjekt AS ber om at eiendom gnr/bnr 152/36 sikres regulert 
adkomst over P1 (Ørajordet) og at regulert vei på utsiden av låve/garasje på 
eiendommen 152/135 fjernes.  
 
Eiendommen 152/135 har i dag godkjent bruk som kontor til BTB AS, og ny regulering 
må ivareta dette, og sees i sammenheng med utviklingen av B9. Dagens virksomhet har 
i dag en del trafikk av tømrerbiler og rigging av tilhengere etc. Videre foreslår de at 
eiendommen reguleres til kombinert formål bolig/kontor med maks begrensning på 15 
boenheter.  Låven på ovennevnte eiendom er trolig fundamentert delvis på fjell og 
løsmasse og i forbindelse med opparbeidelse av parkeringsplass på Ørajordet ristet 
bygningen. Det må derfor stilles særskilte krav til forundersøkelser og overvåkning av 
nabobebyggelse i forbindelse med utbygging på Ørajordet. 
 
BTB AS informerer også om at det foreligger en tinglyst avtale om at 153/39 skal overta 
ca 935 kvm fra 153/25. Denne arealoverføringen skal skje så fort eiendommen er 
regulert og kommunen tillater det. Eiendommen er da 3664 kvm etter arealoverføringen, 
og at en slik tomt burde kunne inneholde 3-4 eneboliger og likevel sikre et luftig og 
naturnært bomiljø. 
 
Rådmannens vurdering 
I det gjeldende forslaget vil Ørajordet fjernes fra denne områdereguleringsplanen. Det 
vil medføre at parkeringsplass P1 også vil utgå fra denne planen. Hvis adkomstveien på 
utsiden av låve/garasje fjernes vil gnr/bnr 152/36 mangle adkomstvei. Adkomstveien 
kan derfor ikke fjernes slik forslaget ligger nå. Ny adkomst må derfor reguleres i 
forbindelse med Ørajordet. 
 
Formålet med områdereguleringen har vært å omgjøre eksisterende fritidsbebyggelse til 
helårsboliger, uten at området fortettes for mye. Rådmannen forholder seg til resultatet 
av meklingsprosessen som ligger til grunn for at området ble lagt inn i kommuneplanen. 
Resultatet av den prosessen er noe uklar når det kommer til antall boliger. I protokollen 
fra meklingsmøtet 25.01.16 vedr. innsigelser til kommuneplan for Vestby 2014 – 2026 
står det følgende: 
 

Miljøvernavdelingens utgangspunkt for å trekke innsigelsen var at det kun skulle 
åpnes for konvertering av eksisterende fritidsboliger i området (ca. 100 stk.), og 
at det legges opp til og at kommunen vedtar ovennevnte 
rekkefølgebestemmelser om gang- og sykkelvei. Etter en vurdering kan 
miljøvernavdelingen akseptere bygging av noen nye boliger (…)  
 
Under forutsetning av at kommunestyret aksepterer miljøvernavdelingens varsel 
om innsigelse til fremtidig reguleringsplan, anser fylkesmannen innsigelsen fra 
Fylkesmannens miljøvernavdeling som imøtekommet. 

 
På bakgrunn av dette har rådmannen i tidligere forslag tatt utgangpunkt i ca. 200 
boenheter innenfor planområdet. Det åpnes nå for noen flere nye boliger basert på en 
mulighet for deling av eiendommer. Et utviklingsprosjekt på 15 boenheter her er fortsatt 
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av en størrelsesorden som er i strid med både hensikten bak planen og samordnet 
areal- og transportplan. Rådmannen mener derfor at det ikke kan åpnes for et slikt 
prosjekt gjennom områdereguleringsplan for Kolås. 
 
Brunlanes eiendom eier eiendommene Gamle Kolåsvei 30 og Kolåsveien 67. De 
ønsker å benytte disse til utvikling av et boligprosjekt. Brunlanes eiendom skriver at noe 
av nøkkelen for å komme i mål med områdereguleringsplanen er at en ny gang- og 
sykkelvei må på plass. Selv om den blir regulert inn så kan finansieringen av den være 
et usikkerhetsmoment. Anleggsbidrag fra fremtidige boligprosjekter er en mulighet og 
de håper at Vestby kommune legger opp til en tilstrekkelig høy utnyttelse av nye boliger 
slik at anleggsbidragene kan bli av en slik størrelse at det virkelig bidrar til realisering av 
ny gang- og sykkelvei. Ved en lav utnyttelse av området og et for høyt anleggsbidrag pr 
enhet vil det bli mindre realisme i at anleggsbidrag kan dekke opp en tilstrekkelig del av 
ny gang- og sykkelvei. 
 
Rådmannens vurdering 
Hvorvidt det kan utvikles et boligprosjekt på disse eiendommene, og i hvilket omfang, vil 
følge av alternativene som foreligger i denne saken. For vurdering av antall boenheter 
vises det til rådmannens vurdering av innspill fra Br. Thomassen Prosjekt AS over.  
 
En gang- og sykkelvei gjennom planområdet vil være et kostbart prosjekt, uavhengig av 
alternativ som velges, og det kan tenkes at anleggsbidrag må til for å få gjennomført 
prosjektet. Områdereguleringsplanen har til hensikt å sikre arealer til fremtidig bruk. 
Hvordan opparbeidelsen skal finansieres vil bli en egen prosess.  
 
Endringer i planforslag fra tidligere 1. gangs behandling 
 
Bestemmelser 
 
I bestemmelsene har følgende blitt endret: 
 
§ 1 Krav om detaljregulering  

 
I områdene B1, B9 og B10 kan tiltak etter PBL § 20-1 pkt. a, b, d, g, k, l og m ikke 
finne sted før området inngår i detaljreguleringsplan. Kravet om detaljregulering 
er unntatt for tiltak etter PBL § 20-4 pkt. a, c og e, samt § 20-5 i områdene B1 og 
B10. For at unntaket skal gjelde, er maksimalt tillatt prosent bebygd areal for den 
enkelte tomt %-BYA=30 % og tillatt bruksareal BRA=300 m2. Maksimal 
gesimshøyde er 5 meter og maksimal mønehøyde er 7,5 meter. Maksimal 
gesimshøyde for hus med pulttak eller flate tak er 6,0 meter. For frittliggende 
garasje, uthus o.l. med skråtak er maksimal gesimshøyde 3,0 meter og maksimal 
mønehøyde 4,5 meter. 

 
er erstattet med:  
 

I områdene B1 og B10 kan tiltak etter PBL § 20-1 pkt. a, b, d, g, k, l og m ikke 
finne sted før området inngår i detaljreguleringsplan.   
Kravet om detaljregulering er unntatt for tiltak etter PBL § 20-4 pkt. a, c og e, 
samt §20- 5 i områdene B1 og B10. For at unntaket skal gjelde, er maksimalt 
tillatt prosent bebygd areal for den enkelte tomt %-BYA=30 % og maksimalt tillatt 
bruksareal BRA=300 m2. Maksimal gesimshøyde er 5 meter og maksimal 



 
 

Vestby kommune  
Vår ref.: 16/02674 

 
Side 18 av 33 

 

mønehøyde er 7,5 meter. Maksimal gesimshøyde for hus med pulttak eller flate 
tak er 6,0 meter. For frittliggende garasje, uthus o.l. med skråtak er maksimal 
gesimshøyde 3,0 meter og maksimal mønehøyde 4,5 meter 

 
§ 2 Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse  
 
Første avsnitt:  
 

Innenfor området kan det oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende 
anlegg. Det tillates kun en boenhet per tomt. Tomter tillates ikke delt, men det 
tillates å endre grensen mellom eksisterende tomter.»   

 
er strøket og erstattet med  
 

Innenfor området kan det oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende 
anlegg. Det tillates kun 1 bolig per tomt. Minste netto regulerte tomt er 1500 m2.  

 
Andre avsnitt:  

 
Prosent bebygd areal for den enkelte tomt er 25 %-BYA. Tillatt bruksareal for den 
enkelte tomt er BRA = 300 m2. For eiendommen 152/17 skal eksisterende bygg 
for fritidsbeboelse ikke medregnes i grad av utnytting.»  

 
er strøket og erstattet med: 
 

Prosent bebygd areal for den enkelte tomt er 25 %-BYA. Maksimalt tillatt 
bruksareal for den enkelte tomt er BRA = 300 m2. For eiendommen 152/17 skal 
eksisterende bygg for fritidsbeboelse ikke medregnes i grad av utnytting. 

 
§ 8 Bruk og vern av sjø, vassdrag og strandsone  
 

I område VA1 og VA2 tillates det ikke utført tiltak. Forbudet gjelder alle tiltak som 
omfattes av plan- og bygningsloven, også midlertidige bygninger, konstruksjoner 
og anlegg, herunder flytebrygger, husbåter, bøyer, båtopplag, anleggsbrakker, 
campingvogner og lignende.  

 
er strøket og erstattet med: 
 

I område VA1 og VA2 tillates det ikke utført nye tiltak. Forbudet gjelder alle nye 
tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven, også midlertidige bygninger, 
konstruksjoner og anlegg, herunder flytebrygger, husbåter, bøyer, båtopplag, 
anleggsbrakker, campingvogner og lignende.  
Med nye tiltak menes oppføring av ny bebyggelse og utvidelse av eksisterende 
bygningsmasse, samt konstruksjoner og anlegg. Bestemmelsen gjelder ikke for 
normalt vedlikehold av eksisterende bebyggelse i område VA2, og det gis unntak 
innen VA2 for tilknytning til vann- og avløpsanlegg.  

 
Vurdering av endrede bestemmelser 
I vedtaket til plan- og miljøutvalget fra 19.01.2021, ble bestemmelsen om kun en bolig 
per tomt, og at eiendommer ikke tillates delt, fjernet. Rådmannen har valgt å fortsatt 
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foreslå 1 bolig per tomt, og en minste netto regulert tomt på 1500 m2. For en mer 
utfyllende vurdering av dette punktet, samt konsekvenser, se «Vurdering» under. 
 
Innenfor VA2 betyr endringene en presisering om at bestemmelsen gjelder nye tiltak og 
at dette ikke gjelder for vedlikehold av eksisterende bebyggelse. Det gis også unntak for 
tilknytning til vann- og avløp.  
 
Gang- og sykkelvei 
Etter mye dialog med både vegplanlegger og Viken fylkeskommune ligger fortsatt gang- 
og sykkelvei inne i planforslaget. Det har blitt diskutert to andre alternativer. Et alternativ 
med opphøyd fortau og et med en alternativ trasse. Viken fylkeskommune har informert 
om at de er villige til å diskutere andre løsninger enn en gang- og sykkelvei, men at de 
først og fremst ser alternativer ut ifra trafikksikkerhet og hvorvidt tiltaket bidrar til økt 
sykkel og gange.   
 
Det har blitt avholdt 3 møter med Viken fylkeskommune og representanter fra 
Statsforvalteren i Oslo og Viken rundt dette spørsmålet. Denne dialogen og resultatene 
av disse står beskrevet under «Vurdering». 
 
Hensynssoner 
Etter høringsinnspill angående hensynssoner har rådmannen gått igjennom innspillene 
og gjort endringer på følgende hensynssoner: 
 
H560_1: Hensynssonen mot naturreservatet har vært gjenstand for flere merknader. 
Flere mener at denne hensynssonen er unødvendig. Hensikten med hensynssonen har 
vært å ha en buffersone mellom det bebygde området og naturreservatet. Både med 
tanke på å ta vare på det biologiske mangfoldet, men også for å ta vare på utsynet fra 
naturreservatet og landskapsestetikk. Det vil ha stor betydning å ta vare på 
landskapsvirkningene når man er innenfor reservatet, og på grunn av at bebyggelsen 
ligger på en høyde vil bebyggelsen være synlig fra store deler av naturreservatet hvis 
det ikke bevares noe vegetasjon foran bebyggelsen. Det nye forslaget er å redusere 
hensynssonen til 15 meter. Det er en halvering enkelte steder og vil kunne ha stor 
betydning for utnyttelsen av eiendommene langs H560_1. 
I samtale med Statsforvalteren i Oslo og Viken, regionalt planforum, 08.06.21, ble også 
utfordringen med spredning av fremmede arter i forbindelse henleggelse av hageavfall 
inn mot naturreservatet tatt opp som en stor risiko.  Av den grunn har det i 
bestemmelsen blitt tillagt et punkt om at hageavfall ikke er tillat innenfor hensynssonen 
H560_1. 
 
H560_2: Hensynssone H560_2 ble først beskrevet i Biofokus-rapport 2018-20 som «en 
liten eikeskog med forholdsvis rik vegetasjon. Trærne er relativt unge, men har på sikt 
en lokal verdi for det biologiske mangfoldet». Arealet er også kartlagt i 2020 etter 
Miljødirektoratets instruks med metodikken Natur i Norge (NiN) som «frisk 
lågurtedellauvskog» og er oppført i Norsk rødliste for naturtyper 2018 i kategorien «nær 
truet – NT».  Forrige planforslag markerte et noe større område enn det som kom frem i 
NIN-rapporten. Det har kommet merknader om å redusere avgrensingen til å stemme 
med NIN-kartleggingen. Rådmannen er enig i dette og område er i dette forslaget 
redusert i omfang. Bakgrunnen for at dette området bevares gjennom reguleringsplanen 
er at dette området i fremtiden vil kunne bli svært viktig for det biologiske mangfoldet i 
Kolås-området. 
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H560_3: Denne hensynssonen ble lagt inn i området på bakgrunn av en kartlegging av 
området, utført av BioFokus. Området inneholder «rik edelløvskog». I det første 
planforslaget lå området svært nær husveggen på eiendom gnr/bnr 152/49. Det har 
kommet inn forslag på å begrense hensynssonen til den aktuelle forekomsten, og 
samtidig endre bestemmelsen slik at trær til hinder for normal landbruksdrift kan fjernes. 
Merknaden er tatt til følge, og i det nye planforslaget har hensynssonen blitt trukket 
tilbake ca. 10 meter sørover fra bygningen på 152/49.  
 
H560_21: Merknaden fra Br. Thomassen Prosjekt AS problematiserer hensynssonene 
H560_20-21. Dette er hensynssoner som bevarer 3 furutrær innenfor eiendommen 
gnr/bnr 153/39. Br. Thomassen opplyser om at det var hogst i området i 2020 og at to 
av disse trærne allerede er hugget. Hensynssone H560_21 og en del av H560_20 er 
derfor fjernet i planforslaget. 
 
Naturvernområder 
NA2: Naturvernområdet NA2 som ligger helt sør på Saltbuodden har blitt redusert og 
stemmer nå med avgrensingen som ble gitt i BioFokus-notat av 22.06.17. 
 
Kartlegging av størrelse på eiendommer, og mulighet for 
deling av eiendommer 
I vedtaket fra 19.01.21 ble det etterspurt en kartlegging av 
eiendomsstørrelsene innenfor planområdet (se bilde til høyre 
på siden): 
 
Grønn - Mindre enn 1,5 mål = 44 
Blå - Mellom 1,5 og 5 mål = 76 
Rød - Større enn 5 mål = 2 
 
Totalt 122 eiendommer. 
 
Det er vanskelig å gi et eksakt tall på hvor mange boliger det 
vil kunne bli innenfor området hvis man setter en minimums 
tomtestørrelse. Under «Vurdering» vises det til en grov 
utregning på dette. 
 
Infrastruktur 
Adkomstvei til Kolåstjernveien 11 (gnr/bnr 152/97) og 
Fergeveien 11 (152/96) har blitt lagt inn. Morten Sveen skrev 
i sin merknad at det i dag er adkomst og parkering til denne eiendommen fra 
Fergeveien 11 (i vest). Planforslaget sikrer nå adkomst til disse eiendommene fra 
Kolåstjernveien, via Kolåstjernveien 13 (gnr/bnr 152/98) (fra øst).  
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Bilde 2 forslaget viser ny adkomst (V15) til eiendommene gnr/bnr 152/96 - 97. 

Planavgrensning 
Forslagstilleren til i den pågående detaljreguleringen for Ørajordet anmodet å ta den ut 
av områdereguleringsplanen. Dette har blitt gjort. I reguleringsplan for Ørajordet i 2018 
omfattet planavgreningen til Ørajordet også bebyggelsen langs Elveveien. Dette mener 
rådmannen er riktig også nå for å se disse to områdene i sammenheng.  
 
Se «Vurdering» under for mer informasjon rundt dette. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
 
Naturmangfold 
Konsekvensene for naturmangfold i planområdet slik rådmannen foreslår med minste 
tomtestørrelse 1500 m2 og en enebolig per tomt (177 boliger) vil ikke være veldig 
forskjellig fra dagens situasjon. I planforslaget er det i stor grad tatt vare på 
naturmangfold og de biologiske verdiene i planområdet gjennom naturområder (NA) og 
Hensynssoner (H560) for områder og enkelttrær. Ettersom bebygd areal øker vil noe av 
arealet endre bruk, slik at noe forringelse likevel ikke er til å unngå fra dagens situasjon. 
 
Konsekvenser for klima 
Med en bruksendring fra fritidseiendommer til boliger vil trafikkarbeidet til og fra området 
øke noe i forhold til dagens situasjon. Det er sparsomt med kollektivtilbud i dette 
området, og bruksendringen vil derfor legge opp til økt bilbruk. Dette vil øke direkte 
utslipp i form av klimagasser, og indirekte utslipp utenfor kommunen for produksjon av 
varer og tjenester som innbyggerne bruker.  
 
Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig vil også øke arealet bebygd areal (BYA) som 
takflater og parkeringsplasser med mer. Dette er harde flater der nedbør ikke infiltreres, 
slik at håndtering av overvann på den enkelte eiendom og infrastruktur blir viktig 
gjennom en overvannsplan.  
 
Alternativer 
Det er skissert flere alternativer der minste tomtestørrelse reduseres og antallet boliger 
øker. Dette vil naturlig nok føre til større konsekvenser for klima og miljø. En større 
økning i antall helårsboliger innenfor planområdet vil føre til økt trafikk med større 
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utslipp av klimagasser. Flere helårsboliger vil også føre til større arealbeslag og større 
areal harde flater.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Gang- og sykkelvegen har en kostnad beregnet til 38,5 mill NOK (Vedlegg 7 – 
Kolåsveien - Kostnadsrapport). I utgangspunktet er det fylkeskommunen 
som bygger og vedlikeholder gang- og sykkelveier langs fylkesveier. Prosjektet ligger 
i dag ikke inne i fylkeskommunens prioriteringslister. 
 
Vurdering: 
 
Vurdering av plan- og miljøutvalgets forslag til bestemmelser ang. fortetting 
 
I vedtaket fra plan- og miljøutvalgets behandling 19.01.21 ble det vedtatt justerte 
bestemmelser for «§ 2 Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse» og teksten 
«Det tillates kun en boenhet per tomt. Tomter tillates ikke delt, men det tillates å endre 
grensen mellom eksisterende tomter» ble tatt bort. 
 
Konsekvensene av dette er ganske store sett i lys av fortetting i området. 
 
Det har blitt gjort en utregning på hva man kan forvente av boligantall med disse 
bestemmelsene. Tallene er relativt grove på grunn av at man ikke kan si med sikkerhet 
hvilken type boliger som bygges, og på grunn av at det vil finnes arealer som ikke kan 
utnyttes godt nok til å få godkjent nybygg. Men det sier noe om forskjeller i 
tomtestørrelse og graden av fortetting. 
 
Tar vi utgangspunkt i en gjennomsnittlig bolig på 160 m2 over to plan, 2 p-plasser og 20 
m2 terrasse/overbygg blir det samlede bebygde arealet 132 m2. Planen legger opp til en 
BYA =25 %, så den minste tomtestørrelsen vil da være ca. 530 m2. Planen vil da åpne 
for ca. 500 boliger. 
 
Hvis man tillater 2-mansboliger eller mulighet for sekundærbolig kan det tenkes at tallet 
strekker seg imot 1000 boliger innenfor arealet med formål «frittliggende 
boligbebyggelse». 
 
Med samme utregningsmetode kan vi se hvor mange eiendommer de forskjellige 
bestemmelsene vil tillate, og antall boenheter som kan opparbeides. 
 

Tomtestørrelse Antall tomter Maks 1 boenhet 
per tomt 
(boenheter) 

2-mansbolig eller 
sekundærleilighet 
(boenheter) 

530 m2 (fritt) 503 503 1006 

700 m2 379 379 758 

1000 m2 265 265 530 

1500 m2 177 177 354 

 
Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) følger av kommuneplanen som er på 200 m2 
per boenhet hvis man ikke tilfredsstiller kravet om lekeplass. Det samlede arealet 
innenfor formålet «frittliggende boligbebyggelse» er stort nok til at dette kravet kan 
tilfredsstilles selv om boligtallet nærmer seg 1000 boenheter. Dermed vil kravet til MUA 
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ikke være en stor begrensende faktor i forhold til antall boenheter innenfor området med 
de bestemmelser som er foreslått. 
 
Rådmannen vil anbefale å legge inn et minste tomteareal, samt bestemmelser om 
sekundærbolig. Skal man åpne for sekundærbolig og/eller 2-mansbolig vil infrastruktur, 
inkludert ny gang- og sykkelveg kunne bli underdimensjonert.  
 
I vurderingene under er det derfor lagt til grunn at det ikke bygges flere enn 1 bolig per 
tomt. 
 
700 m2 tomtestørrelse 
I kommunen er det flere tilsvarende 
områder med minste tomtestørrelse på 
700 m2.  
 
På Deør skog er det regulert til frittliggende 
småhusbebyggelse med minste netto 
regulerte tomteareal på 700 m2. Tillat 
bebygd areal er BYA=25 %.  
Oversiktsbilde til høyre gir en indikasjon 
på fortettingsgraden. 
Det totale arealet med «frittliggende 
boligbebyggelse» i områdeplanen for Kolås er i overkant av 265 daa. Med en 
tomtestørrelse på 700 m2 vil det kunne bli om lag 379 eiendommer.  
 
I en slik situasjon burde det vurderes om området skal reguleres med en større 
detaljeringsgrad enn denne områdereguleringsplanen har lagt opp til.  Det er stor 
usikkerhet rundt hva en slik fortetting vil gjøre med infrastrukturen, samtidig som krav til 
friarealer og lekeplasser og andre viktige grep for boligkvalitet vil være større ved en slik 
fortetting. 
 
Grunnen til at reguleringsplan for Kolås har blitt utarbeidet som en 
områdereguleringsplan, uten krav til detaljregulering, var at beboerne skulle kunne 
bruksendre eksisterende bebyggelse fra fritidsbolig til helårsbolig samt noe nybygging. 
Med en slik mulighet for deling og fortetting som dette alternativet utløser mener 
rådmannen at dette premisset bortfaller og at hele området må falle inn under krav om 
detaljregulering.  
 
Rådmannen vil også gjøre oppmerksom på at dette antallet er større enn den 
opprinnelige hensikten med området, og at det er varslet mulighet for innsigelse ved en 
slik fortetting. For nærmere informasjon, se rådmannens vurdering av innspill fra Br. 
Thomassen Prosjekt AS på side 15. 
 
En slik fortetting går også imot samordnet areal- og transportplan som sier at 80 % av 
nybyggingen i kommunen skal skje i sentrumsområdet. 
 
1000 m2 tomtestørrelse 
Med en minste tomtestørrelse på 1000 m2 vil antall eiendommer kunne komme opp i 
265.  
 

Bilde 3 Oversiktsbilde over Deør skog. 
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Vurderingene gitt om alternativet over (700 m2 tomtestørrelse) gjelder også for dette 
alternativet. Og er heller ikke noe som rådmannen vil anbefale. 
 
1500 m2 tomtestørrelse 
Med en minste tomtestørrelse på 1500 m2 vil antall eiendommer kunne komme opp i 
177.  Dette alternativet vil i størst grad stemme med premissene som ble lagt til grunn 
ved oppstart av denne planen. Dette antallet boenheter passer også til planens 
detaljeringsgrad. 
 
Dette er bakgrunnen for at en minimum tommestørrelse på 1500 m2 og kun 1 bolig per 
tomt har blitt foreslått i dette planforslaget. 
 
 
Det vil være flere deler av planen som kan få konsekvenser på bakgrunn av hvilken 
fortetningsgrad som velges. Under følger en vurdering av gang- og sykkelvegløsning og 
utvikling av Saltbuodden sett i lys av en stor fortetting. Deretter følger vurderinger av de 
forskjellige delene av planen.  
 
 
Vurdering av Saltbuodden - fortetting 
Spørsmålet om utvikling på Saltbuodden har blitt behandlet i plan- og miljøutvalget 
25.05.20. I denne behandlingen ble planforslaget som forelå avvist og sendt tilbake til 
forslagstiller med blant annet følgende føringer: 
 
Planforslag for Saltbuveien utarbeides i tråd med eksisterende bebyggelse i 
Saltbuveien. 

 Inntil 9 nye boenheter innenfor B1, det forutsettes at eksisterende fritidsboliger 
konverteres til helårsboliger. 
 

Nå som dette området ligger under områdereguleringsplanen for Kolås må disse 
føringene overføres til denne planen. 
 
I bestemmelsene som kommer frem av vedtaket til PLM 19.01.21 vil ikke disse 
føringene gjelde. Dette er også en av årsakene til at dette planforslaget fortsatt har en 
begrensning på 1 boenhet per tomt for Kolås. 
 
Vurdering av gang- og sykkelveg – fortetting 
Spørsmålet om fortetting kan også få konsekvenser for gang- og sykkelvegen. I 
utarbeidelsen av gang- og sykkelvegen har størrelsen på denne blitt vurdert ut ifra antall 
gående og syklende. Se bilde under. 
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Bilde 4 Utklipp fra Statens vegvesens håndbok-N100. Prosjekteringen har tatt utgangspunkt i opptil 15 syklende, noe 
som kan være litt lavt, men tilgjengelig areal gjør 3 meter gang- og sykkelveg til en godt forslag. Øker grunnlaget vil 

det kanskje være nødvendig med utvidelse. 

Med en større fortetting enn ca. 200 boenheter kan det tenkes at hele veien må 
omprosjekteres. Spesielt med tanke på syklende per time, som med gjeldende forslag 
kanskje vil ligge litt over kravet på 15 syklende per time. Det kan også medføre at 
alternative løsninger, som fortau og interne traseer, kan bli mer krevende å få 
gjennomført på bakgrunn av antall brukere. 
 
 
Konklusjon fortetting 
På bakgrunn av vurderingene over foreslår rådmannen en begrensning på 1 bolig per 
tomt, og en minimum tomtestørrelse på 1500 m2. 
 
Hvis man vil fortette Kolås-området mer enn dette må det gis et forutsigbart antall som 
det kan prosjekteres ut ifra. Detaljeringsgraden på reguleringsplanen må mest 
sannsynlig økes. En høyere fortetting vil også stride med samordnet areal- og 
transportplan for Oslo og Akershus, samtidig som det er varslet mulig innsigelse ved et 
forslag som overgår konvertering av fritidsboliger og noe nybygg.    
 
Vurdering av gang- og sykkelvei 
Flere av merknadene som omhandlet Kolåsveien har gått på at foreslått gang- og 
sykkelvei ikke er den beste løsningen. Forslaget som kommer igjen er fartsreduserende 
tiltak som 30 km/t-sone, fartsdempere og andre «mindre» tiltak som gjør sikt og 
fremkommelighet bedre for både bilister, syklister og fotgjengere.  
 
I arbeidet med alternativ til gang- og sykkelvei har administrasjonen vært i dialog med 
Viken fylkeskommune og Statens vegvesen. 
 
Den 05.03.21 hadde planavdelingen møte med Viken fylkeskommune og 
Statsforvalteren i Oslo og Akershus. Agenda for møtet var å se på mulighet for 
alternativ trasse, mulighet for bruk av veifond og avklaringer rundt tidligere innsigelse i 
forbindelse med antall boliger innenfor området. Viken fylkeskommune mente det var 
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vanskelig å ta stilling til alternative løsninger på gang- og sykkelveg før det forelå 
konkrete forslag.  
 
I plan- og miljøutvalgets vedtak, 19.01.21, ble det vedtatt at administrasjonen skulle se 
nærmere på muligheten ved å ta i bruk veifond i forbindelse med opparbeidelsen av 
gang- og sykkelvegen langs Kolåsveien. Det er flere utfordringer med bruk av veifond. 
For det første er det ikke mulig å si hvor lang tid det vil ta å få veien opparbeidet, og det 
strider mot rekkefølgekravet om at veien skal være opparbeidet før det tillates 
bruksendring og oppføring av boliger. Det er en stor mulighet at mesteparten av Kolås-
området må være ferdig opparbeidet før veien er ferdig, og det kan igjen bety mange år 
uten trafikksikker gangforbindelse til sentrum. Svaret fra fylkeskommunen ga verken en 
bekreftelse eller avvisning på mulighetene for å benytte seg av en veifond-løsning, men 
som nevnt er det mange problemer knyttet til en slik løsning. Det kan tenkes å være 
flere måter å finansiere et slikt prosjekt på, men reguleringsplanen har som formål å 
sikre arealer for fremtidig utnyttelse. Av den grunn har planforslaget ikke gått nærmere 
inn på finansiering av gang- og sykkelveien. 
 
Den 08.06.21 ble alternativ løsning på gang- og sykkelvei diskutert i regionalt 
planforum. Tilbakemeldingene fra fylkeskommunen var at de ikke hadde noen 
innvendinger mot at kommunen utreder andre løsninger enn en gang- og sykkelvei. 
Statens vegvesen sier at innsigelsen til kommuneplanen i 2014 var todelt. 
Trafikksikkerheten skal forbedres, og det skal gjøres tiltak som bidrar til at gange og 
sykkel velges fremfor bil. Videre sier Statens vegvesen at fortau/opphøyd gangfelt kan 
utredes. 
 
Den 29.06.21 innkalte planavdelingen veikonsulent hos Norconsut og Viken 
fylkeskommune til et møte for å drøfte de tre mulige løsningene som har kommet frem: 
gang- og sykkelvei, fortau og interne veier. Viken fylkeskommune mener at en løsning 
med fortau vil redusere trafikksikkerheten betraktelig sett opp mot den foreslåtte 
løsningen med gang- og sykkelvei.  
 
Et annen problemstilling som kom frem i møtet angående opphøyd fortau er at kjøretøy 
vil holde noe avstand til kantsteinen og at vegskulderen på østsiden dermed blir utsatt 
for mer kjøring/belastning enn det den tåler. Derfor må veien breddes med omkring en 
halv meter, noe som er svært kostbart.  Det er derfor ikke sikkert at en løsning med 
fortau er så mye kostnadsbesparende sett opp mot gang- og sykkelveg. 
 
Det ble avtalt at Viken fylkeskommune skulle gå igjennom alternativene som ble skissert 
internt og komme med en tilbakemelding.  
 
Den foreløpige tilbakemeldingen som kom fra Viken fylkeskommune, 02.07, var at en 
breddeutvidelse må legges til grunn hvis en fortau-løsning skal foreslåes. Om dette må 
skje på hele strekningen, eller om det holder med å utvide veien på strategiske punkter 
må eventuelt utredes og ses på senere.   
Videre sier fylkeskommunen at kommunen burde se nærmere på de interne parallelle 
veiene, og se om det er mulig å koble bebyggelsen langs veien med snarveiforbindelser 
o.l. og at dette, kombinert med fartsreduserende tiltak, kunne redusert risikoelementet 
med å bevege seg langs Kolåsveien for enkelte områder. 
 
Siden oppstarten med områdereguleringen har tilbakemeldingene fra regionale 
myndigheter endret seg. Slik rådmannen forstår den seneste dialogen med Viken 



 
 

Vestby kommune  
Vår ref.: 16/02674 

 
Side 27 av 33 

 

fylkeskommune og Statens vegvesen, er det nå en større villighet til å diskutere 
alternative løsninger.  
  
På grunn av mye usikkerhet rundt disse løsningene har rådmannen ventet med å sette i 
gang en full prosjektering av fortaus-løsning og en løsning med nye interne veier. 
Norconsult har utarbeidet et notat som tar for seg konsekvenser av en fortaus-løsning 
og vurderer dette opp mot de to andre løsningene (gang- og sykkelvei og bruke 
eksisterende vegnett). 
 
Notatet beskriver noen viktige konsekvenser ved de forskjellige løsningene. Notatet 
ligger vedlagt i sin helhet (vedlegg 9 – Alternative gsv - traseer). Nedenfor følger en 
oppsummering av vurderingene som er gjort. 
 
Gang- og sykkelveg (som prosjektert i 2020): 
 
Fordeler: 

 Blir enkel og sikker tilgang fra grunneiere langs fylkesvegen til gang- og 

sykkelvegen. 

 Avstanden mellom gang- og sykkelveg i Kolåsveien (1,5 – 3,0 meter) gjør at det 

blir en god separasjon mellom kjøretøy og myke trafikanter. Spesielt for barn vil 

en slik «buffersone» redusere muligheten for at de kommer ut i kjørebanen. 

 Løsningen påvirker i liten grad fylkesvegen (med unntak av en strekning hvor det 

er svært trangt), og anlegget kan bygges og vedlikeholdes i stor grad uavhengig 

av trafikken på fylkesvegen. 

 Gir en god løsning for syklister og vil i stor grad redusere sjansen for at syklister 

bruker kjørebanen i stedet for den tilrettelagte løsningen. 

 

Ulemper: 

 Mange adkomstveger til grunneiere krysser gang- og sykkelvegen og dette kan 

muligens medføre økt risiko for ulykker mellom myke trafikanter på gang- og 

sykkelvegen og kjørende. 

 Løsningen medfører en god del inngrep på eiendommer langs fylkesvegen. 

 
Bruk av lokalvegnettet (se vedlegg 10 – Alternative interne traseer): 
 
Fordeler: 

 Reduserer behovet for inngrep på eiendommer langs fylkesvegen. 

 Vil være en gunstig løsning i forhold til anleggskostnader. 

 God plass til snøopplag. 

 
Ulemper: 

 For en del av eiendommene langs fylkevegen vil denne løsningen gi en dårlig 

løsning for myke trafikanter. 

 Løsningen vil ikke gi en kontinuerlig løsning for myke trafikanter på den aktuelle 

strekningen. 

 Det må bygges ny lokalveg over en privat tomt på en strekning. 
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 Løsningen vil bli noe mer utfordrende i forhold til stigning og dette vil kunne 

medføre at noen velger å bruke kjørevegen i stedet. Å bruke lokalvegene vil nok 

også oppleves som en omveg og dermed også medføre at en god del velger å 

gå og sykle langs fylkesvegen. 

 Det vil være behov for å avklare eierskap og drift av de lokale vegene, og en er 

avhengig av å få til avtaler med dagens grunneiere. 

 
Løsning med bruk av fortau i stedet for gang- og sykkelveg: 
 
Fordeler: 

 Reduserer inngrep på eiendommer langs fylkesvegen. 

 Løsningen blir tilfredsstillende for gående. 

 Løsningen vil gjøre at kjørevegen oppleves smalere enn i dagens situasjon og 

dermed vil sannsynligvis hastigheten for kjørende gå ned.  

 Gjennomgangstrafikken vil muligens gå ned som en følge av smalere veg med 

lavere hastighetsnivå. 

 
Ulemper: 

 Blir ikke en fullverdig løsning for syklister, og dette vil sannsynligvis medføre at 

en del syklister velger å fortsatt bruke kjørevegen. Spesielt problematisk for barn 

og barnefamilier. 

 Blir mange nedsenk for kantstein langs fylkesvegen. 

 Vil gi økt problem når to større kjøretøy møtes. Enkelte av disse kan velge å 

benytte fortauet for å unngå rygging. 

 Vil medføre at kjørevegen oppleves smalere og dette vil muligens kreve at 

fylkesvegen må breddeutvides. Eventuelt kan det være aktuelt å bygge 

møteplasser der sideterrenget muliggjør dette. 

 Dårlig plass til snøopplag. 

 

Ut fra en helhetlig vurdering hvor man både hensyntar inngrep, trafikksikkerhet og 
måloppnåelse vil rådmannen anbefale at løsningen med gang- og sykkelveg velges 
som løsning for myke trafikanter på strekningen. Denne løsningen gir god tilgang for de 
fleste grunneiere på strekningen, den vil være en trafikksikker løsning og vil legge godt 
til rette for både gående og syklende. Hvis det ikke ønskes å gå videre med dette 
alternativet vil rådmannen foreslå at løsningen med fortau velges.  
 
Ut ifra notatet til Norconsult vil alternativet med å bruke lokalvegnettet i stor grad 
medføre at både gående og syklende vil fortsette å bruke kjørevegen som transportåre. 
Dette vil bety at målet med en trafikksikker løsning for gående og syklende ikke blir 
oppnådd.  
 
Planavgrensning 
I forbindelse med at Ørajordet skal detaljreguleres vil forslagstiller ha området ut av 
områdereguleringsplanen for Kolås. Rådmannen er enig i at det kan være 
hensiktsmessig, men da vil også adkomstveien (Elveveien) til bebyggelsen langs Såna 
bli fjernet fra områdereguleringsplanen. Rådmannen ser det derfor som nødvendig at 
planavgrensningen til Ørajordet utvides til også å gjelde denne bebyggelsen slik at 
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område kan reguleres i helhet.  Det vil si den opprinnelige planavgrensningen som var 
«Ørajordet – detaljreguleringsplan» i 2018.  
 
Natur- og hensynsområder 
 
Vurdering av natur- og hensynssoner er beskrevet i eget dokument. Se vedlegg 16 – 
Hensynssoner og naturområder – Kolås. 
 
Dokumentet gir en oversikt over alle hensynssonene og naturområdene i planen. 
Dokumentet gir også vurderinger av hvert hensynsområde og vurderinger knyttet til 
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 
 
Hensynssone H560_1 
I regionalt planforum 08.06.21, ble også problemstillingen rundt hensynssonen langs 
naturreservatet tatt opp.  
 
Statsforvalteren mener at kasting av hageavfall og spredning av fremmede arter kan 
være et stort problem for reservatet og er en av grunnene til at det er hensiktsmessig 
med en hensynssone langs naturreservatet.  
 
Det har også vært ønskelig å ikke ha utsyn til bebyggelse når man befinner seg inne i 
naturreservatet.  Dette er med på å gi skogsområdet en større følelse av natur. Et grønt 
belte mellom reservatet og bebyggelsen er derfor ønskelig. 
 
På bakgrunn av mange innspill om at denne hensynssonen er for inngripende på 
bebyggelsen langs naturreservatet har H560_1 blitt redusert. Nå er hensynssonen 
redusert til en bredde på 15 meter langs hele kantsonen. Noe som er en halvering av 
arealet enkelte steder.  
 
Kommunen har forvaltningsansvaret for reservatet og må derfor tilnærme seg en 
forsvarlig forvaltning. 
 
Overvannsplan  
Overvannsplan er bestilt og arbeidet er igangsatt. Overvannsplan må utarbeides før 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Matjordplan 
Det skal utarbeides matjordplan, ihht. krav i kommuneplanens § 13. De eneste arealene 
med matjord som blir berørt av reguleringsplanen er deler av gang- og sykkelvegen 
nord for krysset mot Kjøvangveien, samt et areal helt i nord langs Kolåsveien. På grunn 
av usikkerhet rundt valg av løsning for gående og syklende er ikke matjordplan 
ferdigstilt enda. Dette må gjøres før planen legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Alternativer: 
Det er flere alternativer til dette planforslaget. Det foreligger 3 alternativer til 
trafikkløsning for gående og syklende. 3 alternativer til tomtestørrelse, og 2 alternativer 
knyttet til hensynssoner. 
 
Alternativer til gang- og sykkelveg 
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Det er sett på tre alternative løsninger for myke trafikanter i forbindelse med 
planarbeidet (se avsnitt over om «Vurdering av gang- og sykkelvei»): 
 

1. Gang- og sykkelvei, slik planforslaget foreligger  
2. Opphøyd fortau langs Kolåsveien  
3. En intern gang- og sykkelforbindelse fra Revlingåsveien og ned via gamle 

Kolåsvei. 
 

Det er kun gang- og sykkelvei som er ferdig prosjektert med teknisk detaljplan. Hvis 
Plan- og miljøutvalget vil legge ut flere alternativer til offentlig ettersyn må det 
utarbeides teknisk detaljplan. Dette kan vedtas som et premiss for at planen legges ut til 
offentlig ettersyn. Dette vil forhindre at det tar unødvendig lang tid å få planforslaget lagt 
ut til offentlig ettersyn. Et vedtak kan formuleres slik: 
 

Forslag til områdereguleringsplan for Kolås med bestemmelser og plankart datert 
03.09.2021 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 
12-11. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal det utarbeides teknisk 
detaljplan for løsning med fortau og tilhørende plankart. 
 
Følgende må utredes før planen kan legges ut til offentlig ettersyn:  

 Overvannsplan  

 Matjordplan  
 
Eller: 
 

Forslag til områdereguleringsplan for Kolås med bestemmelser og plankart datert 
03.09.2021 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 
12-11. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal det utarbeides teknisk 
detaljplan for løsning med en intern forbindelse og tilhørende plankart. 
 
Følgende må utredes før planen kan legges ut til offentlig ettersyn:  

 Overvannsplan  

 Matjordplan  
 
 
Alternativer til fortetting: 
Det er i saksfremlegget problematisert effekten av å ikke ha noen minste 
tomtestørrelse. Rådmannen anbefaler å sette en begrensning. For å kunne føre en 
forsvarlig fortetting av området foreslår rådmannen en minste tomtestørrelse på 1500 
m2 og kun 1 bolig per tomt. På den måten vil antallet boenheter ikke overskride det 
antallet kommunen har føringer om gjennom meklingsresultatet fra kommuneplanen 
2014 – 2026 og gjennom samordnet areal- og transportplan.  
 
Hvis det er ønskelig å ha en høyere fortetting av området vil rådmannen også anbefale 
å sende planforslaget tilbake til administrasjonen for en høyere detaljeringsgrad. 
Grunnen til at reguleringsplanen for Kolås har blitt utarbeidet som en 
områdereguleringsplan, uten krav til detaljregulering, var at beboerne skulle kunne 
bruksendre eksisterende bebyggelse fra fritidsbolig til helårsbolig samt noe nybygging 
uten å måtte søke dispensasjon.  
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Med en økt fortetting mener rådmannen at dette premisset bortfaller og at hele området 
må falle inn under krav om detaljregulering. Ønsker plan- og miljøutvalget en annen 
minimum tomtestørrelse kan et vedtak formuleres slik: 
 

Forslag til områdereguleringsplan for Kolås med bestemmelser og plankart datert 
03.09.2021 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 
12-11. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal planbeskrivelsen oppdateres 
og reguleringsbestemmelsene endres for å tillate minste netto regulerte tomt på 
1000 m2.  
 
Følgende må være ferdig utredet før planen kan legges ut til offentlig ettersyn:  

 Overvannsplan  

 Matjordplan  
 
Eller: 
 

Forslag til områdereguleringsplan for Kolås med bestemmelser og plankart datert 
03.09.2021 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 
12-11. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal planbeskrivelsen oppdateres 
og reguleringsbestemmelsene endres for å tillate minste netto regulerte tomt på 
700 m2.  
 
Følgende må være ferdig utredet før planen kan legges ut til offentlig ettersyn:  

 Overvannsplan  

 Matjordplan 
 
Alternativer knyttet til hensynssoner: 
 
Naturområdet NA8 inneholder lite naturverdier og har blitt 
bevart som naturområde for å påse at fortettingen i området 
holder seg innenfor føringene som er satt gjennom 
meklingsprosessen til kommuneplan 2014 – 2026 og 
samordnet areal- og transportplan.  Det har kommet inn 
innspill på at dette område burde utnyttes. Det er fortsatt 
usikkert hvor stor en fortetting av dette område kan bli, og det 
burde sees i sammenheng med minste tillatte netto 
tomtestørrelse. En utvikling av dette området kan være med 
på å oppgradere Kolåstjernveien og annen infrastruktur i 
området.  
 
Et vedtak kan formuleres slik: 
 

Forslag til områdereguleringsplan for Kolås med bestemmelser og plankart datert 
03.09.2021 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 
12-11. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal NA8 omgjøres fra 
naturområde til bebyggelsesområde og innlemmes i bebyggelsesområde B9. 
 
Følgende må være ferdig utredet før planen kan legges ut til offentlig ettersyn:  

 Overvannsplan  

 Matjordplan 
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Det er et alternativ å fjerne hensynssone H560_5. Bakgrunnen 
for alternativet er at det ikke gir mening å regulere en eiendom til 
bolig for så å sette et byggeforbud på hele eiendommen. 
Alternativene er da enten å fjerne hensynssonen H560_5, eller ta 
eiendommen ut av planen. Området er befart og det er forekomst 
av «rik edelløvskog» over eiendommen. 
 
Et vedtak kan formuleres slik: 
 

Forslag til områdereguleringsplan for Kolås med 
bestemmelser og plankart datert 03.09.2021 legges ut til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningslovens § 12-11. Før planen legges ut til offentlig 
ettersyn skal hensynssone H560_5 fjernes.  
 
Følgende må være ferdig utredet før planen kan legges ut til offentlig ettersyn:  

 Overvannsplan 

 Matjordplan 
 
 
Eller: 
 

Forslag til områdereguleringsplan for Kolås med bestemmelser og plankart datert 
03.09.2021 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 
12-11. Før planen legges ut til offentlig ettersyn tas eiendommen gnr/bnr 152/117 
ut av planen, og planavgrensningen justeres.  
 
Følgende må være ferdig utredet før planen kan legges ut til offentlig ettersyn:  

 Overvannsplan  

 Matjordplan 
 
 
Konklusjon: 
Endringene som er gjort siden sist behandling svarer konkret på mange av merknadene 
som ble mottatt under høringen. Rådmannen mener at planen kan legges ut til offentlig 
ettersyn for ytterligere tilbakemeldinger, og at dette er hensiktsmessig slik planforslaget 
fremstår nå. Hensynssoner og fortetting har opptatt mange av beboerne i området. 
Planen legger frem et forslag som øker handlingsrommet for deling og nybygging noe, 
samtidig som at området som helhet fortsatt fremstår luftig og skjermet.   
 
Planen har som mål å tilrettelegge for en trafikksikker forbindelse gjennom planområdet. 
Rådmannen foreslår en gang- og sykkelveg, og mener dette er den beste løsningen sett 
opp mot inngrep, trafikksikkerhet og måloppnåelse. Denne løsningen gir god tilgang for 
de fleste grunneiere på strekningen, den vil også være en trafikksikker løsning som 
legger godt til rette for både gående og syklende. 
 
Det har kommet mange innspill på hensynssoner og naturområder under 
høringsrunden, og det er gjort en del endringer siden sist behandling på bakgrunn av 
disse. Kolås er et viktig område i nasjonal sammenheng når det kommer til biologisk 
mangfold, og planforslaget sikrer store områder som ønskes ivaretatt og bevart for å 
sikre at området også forblir det i årene fremover.  
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Hvis det er ønskelig å ha en høyere fortetting av området vil rådmannen også anbefale 
å sende planforslaget tilbake til administrasjonen for en høyere detaljeringsgrad. 
Bakgrunnen for at reguleringen av Kolås har blitt utarbeidet som en 
områdereguleringsplan, uten krav til detaljregulering, var at beboerne skulle kunne 
bruksendre eksisterende bebyggelse fra fritidsbolig til helårsbolig samt noe nybygging 
uten å måtte søke dispensasjon. Det er stor usikkerhet rundt hva en høyere fortetting vil 
gjøre med infrastrukturen i området, samtidig som kravene til friarealer, lekeplasser og 
andre grep for boligkvalitet vil være større.  
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