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Saksprotokoll 
 

 

R-331 Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5) 

Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  18/00268 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 3/21 02.03.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 12/21 03.03.2021 

 

  
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 03.03.2021: 
Zara Berg (H) fremmet følgende forslag: 

1. Planen avvises. 

 
2. Før ny Detaljreguleringsplan fremmes skal det være enighet blant 

grunneiere på området. 
 

3. Før planen kommer til ny behandling skal følgende være innarbeidet: 

a. Forpliktelse til opparbeidelse av uteområder 
b. Realistisk parkeringsdekning for prosjektet 

c. Helhetlig og varig plan for renovasjon- og avfallsløsninger 
 

Rekkefølgebestemmelser endring/tillegg:  

4. Før brukstillatelse 
Nytt pkt.  

7.3.4 før brukstillatelse gis innenfor byggeområdene skal BUT være ferdig 
opparbeidet. 
 

5. Pkt. 3.10 Fossilfri byggeplass  
Punktet mangler lovhjemmel og strykes 

 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Til 4.1. e. tillegg: 

Leilighetsfordeling Maksimum 40 % og minimum 20% av leilighetene 
innenfor kvartalet kan være under 40 m² BRA. Minimum 20 % av 

leilighetene skal være større enn 70 m² BRA. Leilighetene skal ha en 
minimumsstørrelse på 34 m² BRA.  

 

2. Til 7.3.3. Endring: 
Før brukstillatelse gis for boligenheter innenfor reguleringsområdet skal 

o_SGT være opparbeidet. 
 

3. Nytt 7.4.: 
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Før brukstillatelse gis for boligenheter innenfor reguleringsområdet skal 
BUT med tilhørende adkomster være opparbeidet. 

 
4. Nytt 7.3.5: 

Før brukstillatelse gis for boligenheter innenfor BBB2 eller BB1 skal G91, 

G91 og G93 være opparbeidet. 
 

Separat forslag: 
 

5. Nødvendige tekniske krav for etablering av beskrevne grønne kvaliteter og 

vannhåndtering – også på tak, må følges opp nøye i byggesaka. 
 

6. Eksisterende trær skal så langt mulig bevares. 
 

7. Tiltak beskrevet i miljøprogrammet skal i større grad innarbeides i 
planbestemmelser for detaljreguleringsplanen. 
 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
1. Veggen mot krysset Moerveien/Skoleveien skal delvis begros med 

klatreplanter, for å danne et grønt hjørne som fanger blikket fra øst og 
nord. Klatreplantene skal gro inn fra balkongene på siden og strekke seg 
opp fra alle etasjene (2.-5. etasje). Plantene skal sikres tilstrekkelig 

vekstgrunnlag gjennom å utarbeide hensiktsmessige bestemmelser til 
jorddekke, vanning og gripefeste (espalier). Den bevokste veggen skal 

sikres høy arkitektonisk kvalitet. 
 

2. Før det gis brukstillatelse skal nærlekeplassen være sikret opparbeidet. 

 
3. Passasjer skal ha krav om minimum 4 meter bredde, ikke 6 meter, likevel 

slik at atkomstmulighet for stigebil er sikret. 
 

4. Det tillates en inntrukket 6. etasje i BS6. Maksimal høyde justeres 

tilsvarende. 
 

5. Maksimum 40 % av leilighetene innenfor kvartalet kan være under 40 m2 
BRA. Minimum 20 % av leilighetene skal være større enn 70 m2 BRA. 
Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 34 m2 BRA. 

 
Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Leilighetsfordelingen endres slik at maksimum 30 pst av leilighetene 
innenfor kvartalet kan være under 50 m2 BRA. Minimum 30 pst av 
leilighetene skal være større enn 70 m2 BRA. Leiligheten skal ha en 

minimumstørrelse på 38 m2 BRA. 
 

2. Utomhusareal skal være opparbeidet før ferdigattest utstedes. 
 

3. Byggegrensene skal tydeliggjøres og vise oppstykking av bygningskroppen 

(Jfr. Slik illustrasjonsfoto viser) 
 

4. Under 4.11 d i bestemmelsene ta inn: 
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a. Avstanden mellom felles uteoppholdsarealer og boligfasader med 
vindu eller private uteoppholdsarealer skal være minimum 2 m og 

ha visuell skjerming. 
b. Hvert enkelt felles og private arealer som inngår i beregning av krav 

til lek, aktivitet og uteopphold skal ha sol ved vår og høstjevndøgn 

kl. 15:00 på minst halvparten av arealet. 
 

Votering: 
Hs forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
 

HTP vedtok enstemmig at alle framlagte forslag, samt HNMs innstilling i sak 3/21 
av 02.03.2021 følger som innspill til endringer. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 03.03.2021: 

Planen avvises. Framlagte forslag og HNMs innstilling i sak 3/21 av 02.03.2021 
følger som innspill til endringer. 
 

 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 8. mars 2021 

 
Kim Madsen Pham 
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