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Saksprotokoll 
 
 

R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan 

Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  17/01362 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 3/19 24.01.2019 
2 Kommunestyret   
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 24.01.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Tillegg til rådmannens innstilling: 
… med unntak av tomt A (Sørbråtan), som reguleres til «bevaring / bolig» eller 
som «hensynssone bevaring». Likevel slik at modernisering, ombygging og 
noe utvidelse tillates innenfor eksisterende bygningspreg og høyder. 
Byggegrenser justeres i forhold til eksisterende bebyggelse og til slik utvikling. 
Slik endring av planen gjøres før behandling i kommunestyret. 

2. Det er krav om 1 biloppstillingsplass og maksimalt 2 for hver enebolig. Garasje 
eller carport tillates for maksimalt 1 bil. 

 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling: 

 I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-316-
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 2), med kart og bestemmelser 
datert 10.12.2018. 

 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 Saken utsettes og det vurderes innkjøring via Dysterbråtan og Eldorveien. 
 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

 Punkt 6. Rekkefølgebestemmelser i Reguleringsbestemmelser (alternativ 1) 
endres fra «Veien trenger ikke å være asfaltert.» til «Veien skal være asfaltert 
før brukstillatelse gis.» 

 
Votering: 
Det ble først stemt over utsettelsesforslaget fra Ap, deretter ble rådmannens 
innstilling satt opp mot Hs forslag, før det ble stemt over tillegg- og 
endringsforslagene: 

 Aps utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (Ap) 

 Hs forslag ble tiltrådt 5-4 (Sp, MDG, SV, V) ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling 

 Sps forslag ble enstemmig tiltrådt 

 SVs forslag 1 ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 
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 SVs forslag 2 ble nedstemt 6-3 (MDG, SV, V) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 24.01.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-316 
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 2), med kart og bestemmelser datert 
10.12.2018. 
 
Punkt 6. Rekkefølgebestemmelser i Reguleringsbestemmelser, datert 14.05.2018 
(alternativ 1) endres fra «Veien trenger ikke å være asfaltert.» til «Veien skal være 
asfaltert før brukstillatelse gis.» 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 30. januar 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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