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Saksprotokoll 
 

 

R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) - 
Andregangsbehandling 

Saksbehandler:  Per Øimoen-Øveraas Saksnr.:  20/00539 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 22/22 24.05.2022 

2 Kommunestyret 45/22 15.06.2022 

 

  
 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 

Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag: 
1.  Endring i innstillingen: 

«Minimum antall parkeringsplasser for bil…» endres fra 50 til 45. 

2.  Følgende strykes i reguleringsbestemmelsenes punkt 3.3: 
«Det tillattes etablering av underjordisk rampe/forbindelse mellom #1. 
Parkeringskjeller skal ikke begrense uteoppholdsareals evne til lokal 

håndtering av overvann eller etablering av vegetasjon» 
3.   Endring i reguleringsbestemmelsenes punkt 5.1: 

Det skal sikres gjennomsnittlig 80 cm jordsmonn mellom kjeller og 
terreng. 

4.   Følgende strykes i reguleringsbestemmelsenes punkt 5.1: 

«Det er tillatt med en rampeforbindelse med bredde på inntil 6,5 meter 
mellom disse 2 områdene. Det skal etableres jordsmonn over rampen på 

minst 1 meter, men der hvor rampen ligger høyest skal det sikres minst 
0,4 meter jordsmonn mellom rampen og terreng» 

 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 
1.  Antall parkeringsplasser for bil opprettholdes på 23 p-plasser jmf. 

utbyggers forslag. 
2.  Det avkuttede hjørnet ved Tverrveien/Moerveien skal følge hele byggets 

høyde. 

3.  Bygget skal være malt i rødfargede toner, i tråd med fargeeksempler vist i 
kvalitetsprogrammet. 

4. Balkonger skal være inntrukne. 
5.  Fargen skal være mørkere i 1. etasje (basen) og lysere i øvrige etasjer, for 

at ikke bygget skal fremstå som så dominerende fra bakkeplan. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 

6. Kommunestyret ber kommunedirektør om å innarbeide mer farger i  
byggeprosjekter i Ås sentrum, i tråd med fargepalletten angitt i 
kvalitetsprogrammet. 
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Votering: 
 Hovedutvalgets innstilling, innledende tekst ble enstemmig vedtatt. 

 MDGs forslag pkt 1 ble nedstemt 25-8 (4MDG, 2SV, 2V) ved alternativ 
votering mot Aps forslag pkt 1.  

 Aps forslag pkt 1 ble endelig vedtatt 25-8 (2H, 1FrP, 4Sp, 1KrF) ved alternativ 

votering mot hovedutvalgets innstilling pkt 1.  
 Hovedutvalgets innstilling pkt: 

 2. ble enstemmig vedtatt. 
 3. ble vedtatt 20-13 (4Sp, 4MDG, 2 SV, 2V, 1R) ved alternativ votering 

mot MDGs forslag pkt 4. 

 4. ble enstemmig vedtatt. 
 Aps forslag pkt: 

 2. ble nedstemt 24-9 (Ap). 
 3. ble vedtatt 18-15 (4Sp, 4MDG, 3SV, 2V, 1R, 1KrF). 

 4. ble nedstemt 24-9 (Ap). 
 MDGs forslag pkt: 

 2. ble nedstemt 19-14 (4Sp, 4MDG, 3SV, 2V, 1R). 

 3. ble nedstemt 28-5 (4MDG, 1KrF). 
 5. ble nedstemt 28-5 (1Ap, 4MDG). 

 6. ble vedtatt 31-2 (2SV). 
 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-332 
Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7), med kart revidert 29.04.2022, 

bestemmelser revidert 28.04.2022, og planbeskrivelse datert 29.04.2022 
 
1.  Nytt strekpunkt til bestemmelsenes punkt 3.3: Minimum antall 

parkeringsplasser for bil settes til 45. 
2. Det skal være inntrukket 6.etasje slik kommunedirektøren beskriver i 

saksfremlegget. 
3. Balkonger skal ha begrenset utkragingen til 1 meter langs offentlig vei. 
4. Det skal være inntrukne hjørner mellom Moerveien/Tverrforbindelsen.  

5.  Endring i reguleringsbestemmelsenes punkt 5.1: 
Det skal sikres gjennomsnittlig 80 cm jordsmonn mellom kjeller og 

terreng. 
6. Kommunestyret ber kommunedirektør om å innarbeide mer farger i  

byggeprosjekter i Ås sentrum, i tråd med fargepalletten angitt i 

kvalitetsprogrammet. 
 

 
 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 21. juni 2022 

 
Lene Henriksen Lilleheier 
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