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Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021: 
Zara Berg (H) fremmet alternativ innstilling: 

Med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 18.4 jf. pbl. § 31-6 avslår 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) søknad om særskilt tillatelse til å 
dele opp boenhet til hybler. 

 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel § 18.1 vedrørende tillatt bygningstype. 

 
Søknad om bruksendring fra enebolig til annen bygning for bofellesskap 

avslås. 
 

Nabomerknader tas således til følge. 
 
Håvard Steinsholt (SV) foreslo følgende begrunnelse: 

Kommuneplanens bestemmelse søker både å ivareta bygningsmessige, 
brukermessige og nærmiljømessige kvaliteter. Implisitt knytter dette også 

prisene på eiendommene til kjøpernes egen boligbruk. Kommuneplanen 
gir ingen signaler om at en annen utvikling er ønsket. 

 

I en tid har boligmarkedet i Ås også blitt preget av kjøpere/eiere som 
ønsker å investere i boliger som kapitalobjekt for å søke avkastning i et 

sterkt leie-marked av studenter og andre. Søker har ikke anført andre 
vektige argument for dette tilfellet. Ved siden av å skape økt prispress i 
boligmarkedet, vil slik «hyblifisering» også her ha virkninger for 

nærmiljøenes stabilitet og preg. En innvilgelse av søknaden ville innebære 
en aksept av en utvikling som nevnt - i dette tilfellet og i praksis via 

likebehandling også i senere tilfeller. 
 
Votering: 
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 Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 SVs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021: 
Med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 18.4 jf. pbl. § 31-6 avslår 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) søknad om særskilt tillatelse til å dele opp 
boenhet til hybler. 

 
Kommuneplanens bestemmelse søker både å ivareta bygningsmessige, 
brukermessige og nærmiljømessige kvaliteter. Implisitt knytter dette også 

prisene på eiendommene til kjøpernes egen boligbruk. Kommuneplanen gir ingen 
signaler om at en annen utvikling er ønsket. 

 
I en tid har boligmarkedet i Ås også blitt preget av kjøpere/eiere som ønsker å 

investere i boliger som kapitalobjekt for å søke avkastning i et sterkt leie-marked 
av studenter og andre. Søker har ikke anført andre vektige argument for dette 
tilfellet. Ved siden av å skape økt prispress i boligmarkedet, vil slik 

«hyblifisering» også her ha virkninger for nærmiljøenes stabilitet og preg. En 
innvilgelse av søknaden ville innebære en aksept av en utvikling som nevnt - i 

dette tilfellet og i praksis via likebehandling også i senere tilfeller. 
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel § 18.1 vedrørende tillatt bygningstype. 
 

Søknad om bruksendring fra enebolig til annen bygning for bofellesskap avslås. 
 
Nabomerknader tas således til følge. 

 
 

 
 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 31. mai 2021 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
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