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Saksprotokoll 
 

 

R-321 Detaljreguleringsplan for Vollskogen - 
Førstegangsbehandling 

Saksbehandler:  Hanna Kristensen Husabø Saksnr.:  18/01394 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 29/22 22.06.2022 

2 Kommunestyret 73/22 14.09.2022 

 

  
 
Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fratrådte som inhabil etter enstemmig vedtak jf. 
forvaltningsloven § 6 annet ledd. Helga Jønland (MDG) tiltådte som vara.  

 
Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap, SV, V og KrF: 

Planforslaget sendes aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte 

parter til uttalelse med følgende tillegg: 
 

HTPs innstilling med følgende endringer: 
 

3.  Punkt 3 strykes, og erstattes med: Samlet utbyggingsområde skal 

reduseres til 161 daa inkludert atkomstveier og gang- og 
sykkelveier, i tråd med avsatt areal i kommuneplanen.  Totalt 

beslag av dyrka mark skal være maks 13 daa, i tråd med 
kommuneplan. 

 

4.  Punkt 4 utgår (for at forslagsstiller skal få rom til å redusere totalt 
utbyggingsareal men opprettholde ambisjonen om 200 boliger.) 

 
7.  Til andregangs behandling skal kommunedirektør jobbe i dialog, 

med utbygger så langt det lar seg gjøre for: 

   
a. Å fjerne ringveisystemet, ved å gjøre ringveien om til en gang-  

    og sykkelvei i øst. 
b. Å regulere veier i planområdet til miljøgate, hvor  
   framkommelighet for gående og syklende er prioritert foran bil.  

c. Justere hovedadkomst med sikte på å redusere samlet   
   arealbeslag til vei. 

   d. Øke buffersonen mot øst, og vurdere omgjøring til LNF.  
 

8. Det må redegjøres nærmere for hvordan området skal bidra til lite 
trafikk og bilreiser, og være et foregangsprosjekt innen sosial og 
miljømessig bærekraftig boligbygging. 
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Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 

Planforslaget avvises. Kommunestyret beholder arealet som fremtidig 
reserve for studentboliger. 

 

Zara Berg (H) fremmet følgende fellesforslag fra H og Sp: 
 A. Primært: 

    HTPs innstilling 22.06.22 
  

B. Sekundært:  

Planforslagets sendes aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte 
parter til uttalelse med følgende tillegg: 

 

HTPs innstilling med følgende endringer: 
3.  Punkt 3 strykes, og erstattes med: Samlet utbyggingsområde skal 

reduseres til 161 daa inkludert atkomstveier og gang- og 
sykkelveier, i tråd med avsatt areal i kommuneplanen.  Totalt 
beslag av dyrka mark skal være maks 13 daa, i tråd med 

kommuneplan. 
 

4. Punkt 4 utgår.  

  
9. Til andregangs behandling skal kommunedirektør jobbe i dialog, med     
    utbygger så langt det lar seg gjøre for: 

   
a.  Å fjerne ringveisystemet Øst for BKS 4 og BKS 6, frem til 

BKS7. Gang og sykkelvei opprettholdes   langs og forbi BKS4 
og BKS6. På denne måten økes Buffersone mot Øst. 
Buffersone mot Øst og område GF1 vurderes omgjort til LNF. 

b.  Å regulere veier i planområdet til miljøgate, hvor 
framkommelighet for gående og syklende er prioritert foran 

bil. 
c.  Justere hovedadkomst med sikte på å redusere samlet 

arealbeslag til vei 

d.  Gang og sykkelvei langs BKS4 og BKS6 tilknyttes gang og 
sykkelvei langs BKS7 via stisystemet som kal opparbeides 

innenfor LF1. 
  

10. Det må redegjøres nærmere for hvordan området skal bidra til lite  
trafikk og bilreiser, og være et foregangsprosjekt innen sosial og 

miljømessig bærekraftig boligbygging. 
 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
1. Kommunedirektøren bes påse at utbygger har utredet og visualisert det 

    hydrologiske og miljømessige grunnlaget for å etablere en bekkeåpning 
    som en del av prosjektet. 

 

2. Det må vurderes en skogskorridor som knytter Vollskogen sammen 
    med resterende friluftsområder i sør. 

 
Votering: 
Første prøvevotering:  

 MDGs forslag fikk 7 stemmer (1Sp, 4MDG, 1SV, 1R). 
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 Hovedutvalgets vedtak/H og Sps primærforslag fikk 12 stemmer (5H, 
1Uavh, 3Sp, 3FrP). 

 H og Sps sekundærforslag fikk 12 stemmer (5H, 1Uavh, 3Sp, 3FrP).  
 Fellesforslaget fra Ap, SV, V, og KrF fikk 15 stemmer (9Ap, 3SV, 2V, 

1KrF). 

 
Andre prøvevotering: 

 Fellesforslaget fra Ap, SV, V og KrF ble vedtatt 21-12 (5H, 1Uavh, 3Sp, 
3FrP) ved alternativ votering mot hovedutvalgets vedtak/H og Sps 
primærforslag. 

 
Endelig votering: 

 Fellesforslaget fra Ap, SV, V og KrF ble vedtatt 27-6 (1Sp-Bjørneby, 
4MDG, 1R).  

 
  Fellesforslaget fra MDG og SV: 

o punkt 1 ble vedtatt 19-14 (1Ap, 5H, 1Uavh, 4Sp, 3FrP).  

o punkt 2 ble nedstemt 25-8 (4MDG, 3SV, 1KrF). 
 

Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Kommunestyret å legge ut 
til offentlig ettersyn forslag til detaljplan R-321 for Vollskogen som vist på kart 

datert 08.06.2022, planbestemmelser datert 08.06.2022 og planbeskrivelse 
datert 08.06.2022 

 
Planforslagets sendes aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg: 

 
1. For å sikre trygg flomvei ut av planområdet sørover innarbeides 

forpliktende tiltak i henhold til notat om bekkegjenåpning (vedlegg 9) i 
reguleringsbestemmelsene. 

2. Det skal vurderes nødvendighet av tiltak for gående og syklende langs 

Søråsveien. 
3. Samlet utbyggingsområde skal reduseres til 161 daa inkludert 

atkomstveier og gang- og sykkelveier, i tråd med avsatt areal i 
kommuneplanen.  Totalt beslag av dyrka mark skal være maks 13 daa, i 
tråd med kommuneplan. 

4.  Tabellene under punkt 2.6 Bolig antall i planbestemmelsene endres fra: 
«Felt Maks antall boenheter per felt  

BKS1 44  
BKS2 31  
BFS1 18  

BKS3 26  
BKS4 33  

BFS2 18  
BKS5 23  
BKS6 21  

BKS7 44  
BFS3 22» 

Til: 
«Felt Maks antall boenheter per felt  

BKS1 34  
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BKS2 21  
BFS1 18  

BKS3 16  
BKS4 23  
BFS2 18  

BKS5 13  
BKS6 11  

BKS7 34  
BFS3 12» 

5. HTP fastholder at beste løsning for skolevei til Brønnerud i vest er 

eksisterende kjerrevei. Denne må utformes på en måte som skåner de 
verdifulle trærne i området med tilhørende rotsone, og disse trærne skal 

gis egen hensynssone. SVVs ønske om sekundær atkomstvei i denne delen 
av planen imøtekommes ikke. 

6. Til andregangs behandling skal kommunedirektør jobbe i dialog, med 
utbygger så langt det lar seg gjøre for: 

a. Å fjerne ringveisystemet, ved å gjøre ringveien om til en gang-  

og sykkelvei i øst. 
b. Å regulere veier i planområdet til miljøgate, hvor  

framkommelighet for gående og syklende er prioritert foran bil.  
c. Justere hovedadkomst med sikte på å redusere samlet   

arealbeslag til vei. 

       d. Øke buffersonen mot øst, og vurdere omgjøring til LNF.  
7. Det må redegjøres nærmere for hvordan området skal bidra til lite trafikk 

og bilreiser, og være et foregangsprosjekt innen sosial og miljømessig 
bærekraftig boligbygging. 

 

Kommunedirektøren bes påse at utbygger har utredet og visualisert det 
hydrologiske og miljømessige grunnlaget for å etablere en bekkeåpning som en 

del av prosjektet. 
 
 

 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 16. september 2022 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
 


	Saksprotokoll

