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Saksprotokoll 
 

 

R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1) - Klage på 
vedtak - Solberg, Hansen, Fyksen m.fl. 

Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  19/03350 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 27/22 24.05.2022 

2 Kommunestyret 50/22 15.06.2022 

 

  
 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 

Sverre Strand Teigen (H) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet 
ledd etter enstemmig vedtak. Jan Henrik Martinsen (H) tiltrådte som vara. 

 
Bengt Nøst-Klemmetsen fremmet kommundirektørens innstilling: 

Ås kommunestyre har vurdert klagen i henhold til fvl. § 33. Kommunen 

finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som medfører en annen 
vurdering av saken enn det som framkommer av vedtak datert 

14.12.2021. 
 

Fastsatte byggegrenser gitt av vedtaket 14.12.2021 presiseres. Vedtatt 

byggegrenser mot grønnstruktur i nord tilpasses i henhold til foreslått 
tilpassede byggegrenser som vist i figur 2-5. 

 
Det skal ikke etableres nye byggegrenser mot tilgrensende grønnstruktur 
G2 langs Myrveien, enn hva som fremkommer av plankart datert 

8.3.2022. 
 

Votering: 
 Hovedutvalgets innstilling ble vedtatt 24-9 (6H, 3FrP) ved alternativ votering 

mot Hs forslag. 

 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 

Klagens innhold utgjør ikke nye momenter for vurdering av saken. 
Reguleringsplanen setter rammer for hva som kan bygges og skal ivareta 
funksjoner og kvaliteter så vel innenfor arealer avsatt til utbygging som arealer 

avsatt til friområde. At utbygger alt før reguleringen hadde sett for seg en 
bestemt utbygging, og justert sitt reguleringsforslag i forhold til dette, kan ikke 

tillegges vekt. Kommunestyrets vedtak var meget presist, og også nødvendig ut 
fra at friområdet alt var sterkt redusert i forhold til tiltenkt bruk. Klagen tas ikke 

til følge og byggegrenser som vist i plankart datert 8.3.2022 opprettholdes.  
 
Saken sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 21. juni 2022 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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