
 

 

  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 Ås   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no  Side 1 av 2 
 

 

Saksprotokoll 
 

 

R-327 Andregangsbehandling - Detaljregulering for 
Dyster Eldor 2, felt B2 

Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  19/00182 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 5/21 20.01.2021 

2 Kommunestyret   

 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 20.01.2021: 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Effektiv gangforbindelse fra sentralt i feltet til eksisterende tursti mot 

nord, og tilsvarende sørover mot Eldorødegården, påføres plankartet. 
 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Nytt punkt under 5 hensynssoner, 5.4 vegetasjonsskille: 
Besørge vegetasjonsskille/skjerm mellom utbyggingsfeltet og Nordre Eldor 

gård, for blant annet å redusere lysforurensning til et minimum mot 
Nordre Eldor gård. 

 

Ane Gyri Sjøvik (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 
50% av boenhetene skal utføres som tilgjengelige boenheter. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende endringsforslag: 

1. Endring i bestemmelsene, pkt 4.9 (parkering), 2. avsnitt, 1. setning: 

Det etableres maksimum 1,1 p-plass per boenhet inklusive 
gjesteparkering. 

 
2. Endring i bestemmelsene, pkt 4.9 (parkering), 2. avsnitt, 2. setning: 

Minimum 50 % av parkeringsplassene skal ha ladepunkt for ladbar 

motorvogn 
 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Endret formulering på § 4.9 om parkering: 
Parkeringsdekning er økt fra 1 til 1,2 p-plass per boenhet inklusive 

gjesteparkering. 
 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet pkt. 4.9 (parkering) i kommunedirektørens 
innstilling. 

 
Votering: 
SVs tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
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Vs tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
MDGs tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 

 
Pkt. 4.9 (parkering) 
Det ble først votert over det mest ytterliggående forslaget: 

MDGs endringsforslag 1 falt 6-3 (2MDG, V) 
 

Deretter ble Hs forslag tiltrådt 5-4 (2Ap, Sp, SV) ved alternativ votering mot 
punktet i kommunedirektørens innstilling. 
 

MDGs endringsforslag 2 falt 6-3 (2MDG, V) 
 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt med de tilleggspunkter 
som fremgår av HTPs innstilling. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 20.01.2021: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-327 

Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2 med kart datert 28.09.2020, 
reguleringsbestemmelser revidert 28.09.2020 og planbeskrivelse revidert 

28.09.2020 med følgende endringer og tillegg: 
 

1. Effektiv gangforbindelse fra sentralt i feltet til eksisterende tursti mot nord, 

og tilsvarende sørover mot Eldorødegården, påføres plankartet. 
 

2. Nytt punkt under 5 hensynssoner, 5.4 vegetasjonsskille: 
Besørge vegetasjonsskille/skjerm mellom utbyggingsfeltet og Nordre Eldor 
gård, for blant annet å redusere lysforurensning til et minimum mot 

Nordre Eldor gård. 
 

3. 50% av boenhetene skal utføres som tilgjengelige boenheter. 
 

4. Endret formulering på § 4.9 om parkering: 

Parkeringsdekning er økt fra 1 til 1,2 p-plass per boenhet inklusive 
gjesteparkering. 

 
 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 24. januar 2021 
 
Kim Madsen Pham 
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