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Saksprotokoll 
 

 

R-286 Endring av R-286 Detaljregulering for E18-Retvet-
Vinterbro 

Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  21/00163 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 20/21 14.04.2021 

2 Kommunestyret   

 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 14.04.2021: 

Odd Rønningen (Sp) foreslo: 
Beslag av dyrka mark tas inn i regnskapet over beslag av dyrka mark og 

erstatningsarealer, jf bestemmelse i Kommunedelplan for ny E18 gjennom 
Ås og Ski (Retvet - Vinterbro) om 100 % erstatning av dyrka mark som 
bygges ned. 

 
Martin Løken (MDG) foreslo: 

Kommunestyret oppfordrer Statens Vegvesen til å skjerme gang- og 
sykkelstien mot motorveien på egnet måte, gjerne ved bruk av 
vegetasjon.  

 
Håvard Steinsholt (SV) foreslo: 

HTP fortolker reguleringsplan for E18 punkt 5-1 i bestemmelsene slik at 
denne veien vil være åpen for allmenn ikke-motorisert ferdsel.  

 

Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 MDGs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 Sps forslag ble enstemmig vedtatt. 
 SVs forslag ble enstemmig vedtatt.  

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 14.04.2021: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 
av R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro og R-319 Detaljregulering for 
gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad, som vist på plankart datert 17.12.2020 

og 25.08.2020, med følgende tillegg: 
 

1. Beslag av dyrka mark tas inn i regnskapet over beslag av dyrka mark og 
erstatningsarealer, jf bestemmelse i Kommunedelplan for ny E18 gjennom Ås 

og Ski (Retvet - Vinterbro) om 100 % erstatning av dyrka mark som bygges 
ned. 
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2. Kommunestyret oppfordrer Statens Vegvesen til å skjerme gang- og 
sykkelstien mot motorveien på egnet måte, gjerne ved bruk av vegetasjon. 

 
3. HTP fortolker reguleringsplan for E18 punkt 5-1 i bestemmelsene slik at 

denne veien vil være åpen for allmenn ikke-motorisert ferdsel.  

 
 

 
 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 16. april 2021 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
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