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R-302 Reguleringsplan for Nygårdsveien 24 og 33 - 
Førstegangsbehandling 

Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  15/03821 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 51/20 07.10.2020 

 

  

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 07.10.2020: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Bidrag til framtidig fortau eller gang- og sykkelvei langs Nygårdsveien 
fram mot framtidig bussløsning ved E18 ved nye Nygårdkrysset må 

fastslås i planen. 
2. Til bestemmelsenes pkt 12.2 Bestemmelsesområde #2: Gangforbindelsen 

skal ha et offentlig preg og tilfredsstille standarder for denne type anlegg. 

Arealet vurderes innregulert som friområde. Rekkefølgebestemmelse som 
sikrer opparbeiding inntas i planen. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Primærforslag: 
Reguleringsplanen avvises med følgende begrunnelse: 
Utviklingen på Solberg er ikke avklart med Nordre Follo, som i sine planer 

har mål om å utvikle Ski tettsted «innenfra og ut». Dette er et viktig 
prinsipp innen moderne tettstedsutvikling for å sikre lavest mulig 

transportbehov og arealbeslag. Ås sikrer snarest en avklaring med 
kommunestyret i Nordre Follo rundt hvordan de stiller seg til Ås sine 
utbyggingsplaner på Solberg. 

 
2. Sekundærforslag: 

Rådmannen bes forfølge intensjonene i følgende punkter: 
a. Det innarbeides bestemmelser om at tilstrekkelig skolekapasitet skal 

være etablert før byggetillatelse gis. 

b. Naturmangfoldlovens § 7-12 skal være grundig og punktvis redegjort 
for. 

c. Områdets naturverdier skal ha blitt kartlagt av fagkyndig biolog, og 
rapporten med anbefaling av ivaretakelse av eventuelle verdier skal 
foreligge saken til 2. gangsbehandling. 

 
Votering: 

SVs forslag ble enstemmig vedtatt at skal følge saken som innspill. 
 
MDGs sekundærforslag ble enstemmig vedtatt at skal følge saken som innspill. 
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Rådmannens innstilling ble vedtatt 8-1 (MDG) ved alternativ votering mot MDGs 

primærforslag. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 07.10.2020: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-302 for 

Nygårdsveien 24 og 33, som vist på kart datert 12.06.2020, planbeskrivelse 
datert 15.06.2020 og bestemmelser datert 21.09.2020 
 

Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse. 

 
SVs forslag pkt. 1-2 og MDGs forslag pkt. 2 følger saken som innspill. 

 
 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 13. oktober 2020 
 
Kim Madsen Pham 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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