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

Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  18/00268 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 26/21 26.05.2021 

 

  

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021: 
Trine Hvoslef-Eide (V) viste til saksframlegget og foreslo: 

Punkt 9. Tillegg under 3: siste setning strykes «Arter oppført på 
Fremmedsartslisten skal unngås» 

 
Martin Østtveit-Moe (Ap) foreslo: 

1. I reguleringsbestemmelse 4.1.1 c legges følgende til «det skal være minst 

5 passasjer inn til uteoppholdsarealet (BUT). 
 

2. Innenfor felt BS3 tillates forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning. 
Førsteetasjen i bebyggelsen skal mot gater ha brutto etasjehøyde på 

minimum 4,5 m og benyttes til publikumsrettet virksomhet som 
forretninger, tjenesteyting og bevertning. 

 

Martin Løken (MDG) foreslo: 
1. Kommunedirektør bes til 2. gangsbehandling utarbeide bestemmelser for 

god sykkelparkering  
2. Kommunedirektør bes til 2. gangsbehandling sikre utarbeidet forslag til 

arkitektur for å bryte fasaden i BT2 i to deler. Kommunedirektør bes 

vurdere prosesser for å sikre medvirkning for arkitektur i fremtiden. 
3. Høyder reduseres til 2 og 3 etasjer i vestre del, i tråd med 

områdereguleringen. 
4. Kommunedirektøren bes øke ambisjonene for det grønne i prosjektet, 

herunder: 

 a) sikre gatetrær i bestemmelsene 
 b) sikre Søyleospa i bestemmelsene 

 
5. Kommunedirektøren bes plassere en større andel av de minste leilighetene 

høyere og flere av de største leilighetene lavere, i nybygg for bolig. 

6. Kommunedirektøren innarbeider bestemmelse om at asfalt ikke skal 
benyttes på areal for gående. 

7. Kommunedirektøren innarbeider bestemmelse om at 0,1 p-plass per to-
roms eller større bare kan opparbeides dersom de avsettes til 
bildelingsordning, jmf. HNMs vedtak pkt. 8 datert 02.03.2021 med tabell. 
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8. BS2 skal ha minst to lokaler med egne innganger. Disse skal være vendt 
ut mot gateplanet. Gulvplanet skal møte terrenget. Intensjonen er å flere 

virksomheter slik at det blir inngangsdører med en viss hyppighet, jmf. 
kvalitetsprogrammet "Mulige tiltak", s. 22. 
 

9. BS2 skal ut mot skoleveien bryte opp fasaden vertikalt og ha varierende 
fasadelengder, slik at bygget ikke fremstår som ett bygg, og at det blir 

variasjon i gateløpet når man beveger seg, jmf. kvalitetsprogrammet 
"Fasader", s. 23. 

10.BS2 og BS3 skal ha horisontalskille mellom 1. og 3. etasje, som skal 

fremgå visuelt på bygget med et virkemiddel som f.eks. endret fargebruk. 
11.BS2 og BS3s øverste etasje skal legges integrert inn i skråtak, for å 

redusere skyggeeffekter i Rådhuskvartalet og gi økte estetiske kvaliteter 
til kvartalet sett fra nord, øst og vest. Dette er jmf. kvalitetsprogrammet s. 

23 som sier "Behandle takene som en del av sentrums taklandskap og 
tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk". Kommunedirektøren bes komme 
tilbake med forslag til møne- og gesimshøyder som sikrer dette. 

12.Materialbruken som illustreres i forslaget sikres i bestemmelsene. 
 

13.Bestemmelse 5.2 om at balkonger tillates å krage ut som et hjørnemotiv, 
sløyfes. 

14.Utenpåhengte balkonger som ikke er en integrert del av bebyggelsen skal 

unngås. Unngå repetisjon av samme type og plassering av balkonger som 
gir monotone fasader. I hele prosjektet skal det unngås utenpåhengte 

balkonger som ikke er en integrert del av bygningen, jmf. 
kvalitetsprogrammet "Fasader", s. 23.  

15.Bestemmelse om at bruk av plast og gummidekker utomhus unngås, jmf. 

kvalitetsprogrammet s. 36. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling: 
 første og siste avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

 punkt 1 ble vedtatt 7-2 (H). 
 punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 
MDGs forslag nr.: 

1. ble vedtatt 8-1 (H, Berg) 

2. ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp) 
3. ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp) 

4.a ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp) 
4.b ble vedtatt 5-4 (2H, 1Sp, 1KrF) 
5. ble vedtatt 6-3 (2H, 1V) 

6. ble nedstemt 8-2 (1MDG, 1 KrF) 
7. ble vedtatt 5-4 (2H, 1Sp, 1SV) 

8. ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp) 
9. ble vedtatt 6-3 (2H, 1V) 
10. ble nedstemt 6-3 (2Ap, 1MDG) 

11. ble nedstemt 6-3 (2Ap, 1MDG) 
12. ble vedtatt 7-2 (H) 

13. ble nedstemt 6-3 (2Ap, 1MDG) 
14. ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1Sp, 1MDG) 

15. ble vedtatt 6-3 (2H, 1SV) 
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Aps forslag nr.: 

1. ble vedtatt 7-2 (1H, Nøst-Klemmetsen, 1Sp) 
2. ble enstemmig vedtatt. 

 

 Vs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-331 for 

sentrum syd, nordre del (BS5), som vist på kart datert 26.04.2021, 
bestemmelser datert 06.05.2021 og planbeskrivelse datert 26.04.2021, med 

følgende endringer: 
 

1. Byggehøyder innenfor felt BS2 reduseres til maks fem etg, tilsvarende 
kote 113,1. 

2. Det tillates etablert delvis inntrukne balkonger. Balkonger tillates utkraget 

maks 1 meter over byggegrense/formålsgrense mot Moerveien og 
Skoleveien. 

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

 
1. Kommunedirektør bes til 2.gangsbehandling utarbeide bestemmelser for 

god sykkelparkering. 
2. Kommunedirektør bes til 2.gangsbehandling sikre utarbeidet forslag til 

arkitektur for å bryte fasaden i BT2 i to deler. Kommunedirektør bes 

vurdere prosesser for å sikre medvirkning for arkitektur i fremtiden. 
3. Høyder reduseres til 2 og 3 etasjer i vestre del, i tråd med 

områdereguleringen. 
4. Kommunedirektøren bes øke ambisjonene for det grønne i prosjektet, 

herunder: 

 a) sikre gatetrær i bestemmelsene 
 b) sikre Søyleospa i bestemmelsene 

 
5. Kommunedirektøren bes plassere en større andel av de minste leilighetene 

høyere og flere av de største leilighetene lavere, i nybygg for bolig. 

6. Kommunedirektøren innarbeider bestemmelse om at 0,1 p-plass per to-
roms eller større bare kan opparbeides dersom de avsettes til 

bildelingsordning, jmf. HNMs vedtak pkt. 8 datert 02.03.2021 med tabell. 
7. BS2 skal ha minst to lokaler med egne innganger. Disse skal være vendt 

ut mot gateplanet. Gulvplanet skal møte terrenget. Intensjonen er å flere 

virksomheter slik at det blir inngangsdører med en viss hyppighet, jmf. 
kvalitetsprogrammet "Mulige tiltak", s. 22. 

 
8. BS2 skal ut mot skoleveien bryte opp fasaden vertikalt og ha varierende 

fasadelengder, slik at bygget ikke fremstår som ett bygg, og at det blir 

variasjon i gateløpet når man beveger seg, jmf. kvalitetsprogrammet 
"Fasader", s. 23. 

 
9. Materialbruken som illustreres i forslaget sikres i bestemmelsene. 
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10.Bestemmelse om at bruk av plast og gummidekker utomhus unngås, jmf. 
kvalitetsprogrammet s. 36. 

 
11.I reguleringsbestemmelse 4.1.1 c legges følgende til «det skal være minst 

5 passasjer inn til uteoppholdsarealet (BUT). 

 
12.Innenfor felt BS3 tillates forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning. 

Førsteetasjen i bebyggelsen skal mot gater ha brutto etasjehøyde på 
minimum 4,5 m og benyttes til publikumsrettet virksomhet som 
forretninger, tjenesteyting og bevertning. 

 
13.Punkt 9 (saksframlegg). Tillegg under 3: siste setning strykes «Arter 

oppført på Fremmedsartslisten skal unngås» 
 

 
 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 31. mai 2021 

 
Lene Henriksen Lilleheier 
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