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Saksprotokoll 
 
 

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien 

Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/02835 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 35/18 31.05.2018 
2 Kommunestyret 41/18 20.06.2018 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Rådmannen oversendte 19.06.2018 notat til kommunestyret med kommentarer til 
HTMs innstilling, dokument nr. 16/02835-87 
 
 
Einride Berg (Ap) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd, bokstav 
e) etter kommunestyrets vedtak (32 stemmer), Grazyna Englund (Ap) tiltrådte som 
vara. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet rådmannens forslag i notat av 18.06.2018: 

 Pkt. 7:  
Anleggsvei skal sikres med hensiktsmessige trafikksikkerhetstiltak i 
byggeperioden. Tiltakene skal redegjøres for i miljøoppfølgingsplan som 
vedlegges rammesøknad. 

med følgende tilføyelse: 

 Miljøoppfølgingsplanen behandles politisk. 
og 

 Nytt punkt: 
Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor BBB1 skal f_G1 
være ferdig opparbeidet. Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse 
innenfor BBB5 og BBB7 skal tilsvarende deler av f_G3 være ferdig 
opparbeidet. Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor 
BBB9 skal f_G4 og f_G5 være ferdig opparbeidet. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:  
1.  Planen tilbakesendes og omarbeides ut fra at hovedadkomst for bil legges via    

 Lyngveien 
2.   Byggegrenser for område BBB9 justeres slik at avstanden til grense for 
      Lyngveien 12 blir minst 10 meter. 
3.  Maksimal kotehøyde for feltene BBB1 og BBB3 reduseres til kotehøyde  

 tilsvarende én etasje. 
4.   Det forutsettes at alle kostnader ved utvikling av veisystemer innenfor og utenfor 
      planområdet dekkes av utbygger og at de veier, fortau o.l. med tilhørende arealer 
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      som skal bli kommunale, overføres Ås kommune vederlagsfritt etter ferdigstilling. 
5.   Utbyggingen skal ikke igangsettes før fullstendig finansiering er på plass. 
 og  
punkt 7 i rådmannens forslag i notat av 18.06.2018 med følgende tilføyelse: 
«…hensiktsmessige trafikksikkerhetstiltak og støyreduserende tiltak i 
byggeperioden.... Tiltakene skal redegjøres for i miljøoppfølgingsplanen og 
behandles politisk.   
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt: 
4. Parkeringsdekning fastsettes til 6%. 
5. Minimum 1 sykkelparkeringsplass per hybelenhet. 
6. Andelen sykkelparkering med tak beholdes på 35%. 
 
Votering: (32 stemmer) 
SVs forslag ble stemt over punktvis: 
Pkt. 1 ble nedstemt 27-5 (1Sp, 1MDG, 2SV, 1Rødt) 
Pkt. 2 ble nedstemt 27-5 (1Sp, 2SV, 1 Krf, 1Rødt). 
Pkt. 3 ble nedstemt 24-8 (4Sp, 2SV, 1Krf, 1Rødt). 
Pkt. 4 ble nedstemt 27-5 (1Sp, 2SV, 1Krf, 1Rødt) 
Pkt. 5 ble nedstemt 29-3 (1Sp, 2SV) 
 
 
HTMs innstilling ble stemt over punktvis: 
Innledningen ble enstemmig vedtatt.  
Pkt. 1 ble vedtatt 26-6 (2Sp, 2SV, 1KrF, 1Rødt) 
Pkt. 2 ble vedtatt 28-4 (1Sp, 2SV, 1Rødt) 
Pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 4 ble vedtatt 23-9 (1Sp, 2MDG, 2SV, 2V, 1KrF 1Rødt) ved alternativ votering 
mot V’s forslag pkt. 4. 
Pkt. 5 ble nedstemt 22-10 (7H, 3FrP) ved alternativ votering mot V’s forslag pkt. 5.  
Pkt. 6 ble nedstemt 21-9 (6H, 3FrP) ved alternativ votering mot V’s forslag pkt. 6. 
Pkt. 8 ble enstemmig vedtatt.  
 
FrPs forslag pkt. 7 med tilføyelsen om politisk behandling av miljøoppfølgingsplanen, 
ble enstemmig vedtatt.  
 
FrPs forslag til nytt punkt, ble enstemmig vedtatt. 
 
SVs forslag om tilføyelse til nytt pkt 7 og støyreduserende tiltak, ble nedstemt 21-11 
(1H, 4Sp, 2MDG, 2SV, 1Krf, 1Rødt). 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Ås forslag til 
reguleringsplan R-311 for del av Skogveien, som vist på kart datert 30.04.2018 og 
bestemmelser datert 30.04.2018, med følgende endringer 
 
1. Høyeste byggehøyde for feltene BBB2 og BBB8 økes til k+ 114m  
2. Kotehøyde for vestre del av BBB9 økes fra k+114m til k+ 117m. 
3. Kotehøyde for østre del av BBB9 reduseres fra k+ 117m til k+ 114m 
4. Parkeringsdekning innenfor planområdet fastsettes til 10% 
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5. Minimum 1 sykkelparkeringsplass per hybelenhet. 
6. Andelen sykkelparkering med tak beholdes på 35%. 
7. Anleggsvei skal sikres med hensiktsmessige trafikksikkerhetstiltak i 

byggeperioden. Tiltakene skal redegjøres for i miljøoppfølgingsplan som 
vedlegges rammesøknad. Miljøoppfølgingsplanen behandles politisk.  

8. Det forutsettes at Utveiens veibane blir liggende på samme sted som i dag. 
9. Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor BBB1 skal f_G1 

være ferdig opparbeidet. Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse 
innenfor BBB5 og BBB7 skal tilsvarende deler av f_G3 være ferdig opparbeidet. 
Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor BBB9 skal f_G4 og 
f_G5 være ferdig opparbeidet. 

 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 3. juli 2018 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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