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Saksprotokoll 
 
 

R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 

Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  14/02222 

Behandlet av  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 6/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 31/19 22.05.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
1. Håvard Steinsholt (SV) fremmet forslag om rådmannens innstilling uten andre 

forslag før andregangsbehandling. 
 
2. H og FrP fremmet følgende fellesforslag: 

Det etableres påkobling til FV. 152 for felt H910_4 gjennom Raveien og ut i 
rundkjøring på SKV12. 

 
3. Ap, Sp, FrP, SV og V fremmet følgende fellesforslag: 

Områdereguleringen legges ut med to linjedragninger for Brekkeveien. 
1. Som vist på kart datert 22/5-2019 
2. Som vist i HTM-sak 18/19 vedlegg 1 

 
4. Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

Endringer til plankart: 
a. Krysset Brekkeveien x Lyngveien endres slik at Brekkeveien blir 

gjennomgående. 
b. SGT gjennom Europankvartalet utgår. 
c. Innkjøring til parkering under Europankvartalet tillates fra Raveien. 
d. SF24/SS24 (undergangen under jernbanen) breddes til minimum 10 meter. 
e. Askeveien kan om ønskelig flyttes ned til jernbanen dersom dette er 

arronderingsmessig gunstig, om Brekkeveien flyttes. 
f. Eksisterende grusvei langs jernbanen fra Ås stasjon og sydover, markeres 

som SGS, selv om den ligger nærmere jernbanen enn 30 meter. 
Endringer av %BRA og etasjehøyder: 
g. BS7 økes til 250 og 4-6 etg. 
h. B15 økes til 170 og 4-5 etg. 
Generelle bestemmelser: 
i. Endelig detaljplassering og utforming av fortau (SF), sykkelveier (SS) og gang 

og sykkelveier (SGS) mm kan gjøres senere, selv om den endelige 
utformingen avviker noe fra utformingen i områdereguleringen. 

j. Byggehøyder kan fravikes dersom det er ønskelig (signalbygg, variasjon i 
fasader/høyder) uten at %BRA økes. 
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5. Zara Mushtaq Berg (H) og Jan ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 

Endringer av %BRA, etasjehøyder og formål: 
a. B1 økes til 150 og 4-5 etg. 
b. B2 økes til 150 og 4-5 etg. 
c. Området på oversiden av B7 (H910_14) endres til boligformål med %BRA 65 

og 2-4 etg. 
d. B9 økes til 200 
e. B10 økes til 200 
f. B11 økes til 200 
g. B12 økes til 150, 5-6 etg. mot øst og 2-3 etg. mot vest 
h. B13 økes til 120, 5-6 etg. mot øst og 2-3 etg. mot vest 
i. B14 økes til 120, 5-6 etg. mot øst og 2-3 etg. mot vest 
j. B16 økes til 150 og 3-5 etg. 
k. B17 økes til 120 og 3-4 etg. 
l. BKB5 økes til 250 og 6-8 etg. 
m. BKB1 økes til 200 og 4-6 etg. 
n. BKB2 økes til 200 og 4-6 etg. 
o. BKB3 økes til 200 og 4-6 etg. 
p. BKB4 økes til 200 og 5-7 etg. i nord og 2-3 etg. i vest 
Nye felt: 
q. B19 settes til 150 og 2-3 etg. 
r. B20 settes til 200 og 3-4 etg. 
s. B21 settes til 200 og 3-5 etg. 
t. B22 settes til 200 og 3-5 etg. 
u. B23 settes til 200 og 3-5 etg. 
v. B24 settes til 200 og 3-5 etg. 
w. B25 settes til 150 og 2-3 etg. 
x. B26 settes til 150 og 2-3 etg. 

 
6. Else Jorunn Vestby (Ap) fremmet følgende forslag: 

Endringer av formål: 
a. B4 endres til blandet formål 
b. BKB1, BKB2 og BKB3 vurderes endret til boligformål 
Reguleringsbestemmelsene: 
c. Tillegg til bestemmelsene, fra klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019: 

Reguleringsbestemmelser pkt. 3.1, side 5 – avsnittet endres til: 
Kvalitetsprogrammet for områdereguleringsplanen skal være retningsgivende 
for videre planlegging og utvikling av området. 

 
7. Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til Aps forslag 6.a: 

B3 gis tilsvarende formål. 
 
8. Ap, H og FrP fremmet følgende fellesforslag: 

Endringer av %BRA og etasjehøyder: 
a. BS5 økes til 250 og 4-6 etg. (mot øst) 
b. BS6 økes til 250 og 4-6 etg. (mot øst) 

 
9. H og FrP fremmet følgende fellesforslag: 

Endringer av %BRA og formål: 
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a. BS8 økes til 300 
b. BS8 endres til næringsformål 
c. BS9 økes til 250 
d. BS9 endres til næringsformål 

 
10. Hovedutvalget fremmet følgende fellesforslag som tillegg til bestemmelsene: 

1. Nødvendig VA-anlegg innarbeides i områdemodellen for finansiering av felles 
infrastruktur. 

2. § 7.3 i planbestemmelsene revideres i hht. planbeskrivelsen, kap. 5.4. 
3. § 7.2 Feltbetegnelsene opparbeides i hht. plankart (7.2.1, 7.2.2). I tillegg 

opprettes nytt punkt 7.2.3 for H910_15. 
 
Votering: 
1. ble nedstemt 8-1 (SV) 
2. ble vedtatt 8-1 (Sp) 
3. ble vedtatt 7-2 (H) 
4.  

a. ble enstemmig vedtatt 
b. ble vedtatt 7-2 (Sp, V) 
c. ble enstemmig vedtatt 
d. ble enstemmig vedtatt 
e. ble enstemmig vedtatt 
f. ble enstemmig vedtatt 
g. ble vedtatt 7-2 (SV, V) 
h. ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) 
i. ble enstemmig vedtatt 
j. ble enstemmig vedtatt 

5.  
a. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
b. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
c. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
d. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
e. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
f. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
g. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
h. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
i. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
j. ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) 
k. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
l. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
m. ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) 
n. ble nedstemt 7-2 (H) 
o. ble nedstemt 7-2 (H) 
p. ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) 
q. ble nedstemt 7-2 (H) 
r. ble nedstemt 7-2 (H) 
s. ble nedstemt 7-2 (H) 
t. ble nedstemt 7-2 (H) 
u. ble nedstemt 7-2 (H) 
v. ble nedstemt 7-2 (H) 
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w. ble nedstemt 7-2 (H) 
x. ble nedstemt 7-2 (H) 

6.  
a. ble vedtatt 7-2 (H) 
b. ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) 
c. ble enstemmig vedtatt 

7. ble nedstemt 8-1 (SV) 
8.  

a. ble vedtatt 7-2 (SV, V) 
b. ble vedtatt 7-2 (SV, V) 

9.  
a. ble vedtatt 7-2 (SV, V) 
b. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
c. ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) 
d. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 

10. ble enstemmig vedtatt 
 
Rådmannens innstilling med vedtatte endringer i kart, og bestemmelser med vedtatte 
forslag 6.c og 10 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.05.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til områdereguleringsplan R-287 for Ås 
sentralområde, som vist på kart datert 15.05.2019, bestemmelser datert 14.05.2019, 
planbeskrivelse datert 14.05.2019 og kvalitetsprogram datert 13.05.2019 med 
følgende endringer: 
 
Endringer til plankart: 

1. Det etableres påkobling til FV. 152 for felt H910_4 gjennom Raveien og ut i 
rundkjøring på SKV12. 

2. Områdereguleringen legges ut med to linjedragninger for Brekkeveien. 
1. Som vist på kart datert 22/5-2019 
2. Som vist i HTM-sak 18/19 vedlegg 1 

3. Krysset Brekkeveien x Lyngveien endres slik at Brekkeveien blir 
gjennomgående. 

4. SGT gjennom Europankvartalet utgår. 
5. Innkjøring til parkering under Europankvartalet tillates fra Raveien. 
6. SF24/SS24 (undergangen under jernbanen) breddes til minimum 10 meter. 
7. Askeveien kan om ønskelig flyttes ned til jernbanen dersom dette er 

arronderingsmessig gunstig, om Brekkeveien flyttes. 
8. Eksisterende grusvei langs jernbanen fra Ås stasjon og sydover, markeres 

som SGS, selv om den ligger nærmere jernbanen enn 30 meter. 
 
Endringer til reguleringsbestemmelser: 

1. Reguleringsbestemmelser pkt. 3.1, side 5 – avsnittet endres til: 
Kvalitetsprogrammet for områdereguleringsplanen skal være retningsgivende 
for videre planlegging og utvikling av området. 

2. Nødvendig VA-anlegg innarbeides i områdemodellen for finansiering av felles 
infrastruktur. 
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3. § 7.3 i planbestemmelsene revideres i hht. planbeskrivelsen, kap. 5.4. 
4. § 7.2 Feltbetegnelsene opparbeides i hht. plankart (7.2.1, 7.2.2). I tillegg 

opprettes nytt punkt 7.2.3 for H910_15. 
 
Endringer til %BRA, etasjehøyder og formål: 

1. B4 endres til blandet formål 
2. B15 økes til 170 og 4-5 etg. 
3. B16 økes til 150 og 3-5 etg. 
4. BS5 økes til 250 og 4-6 etg. (mot øst) 
5. BS6 økes til 250 og 4-6 etg. (mot øst) 
6. BS7 økes til 250 og 4-6 etg. 
7. BS8 økes til 300 
8. BS9 økes til 250 
9. BKB1 økes til 200 og 4-6 etg. 
10. BKB1, BKB2 og BKB3 vurderes endret til boligformål 
11. BKB4 økes til 200 og 5-7 etg. i nord og 2-3 etg. i vest 

 
Generelle bestemmelser: 

1. Endelig detaljplassering og utforming av fortau (SF), sykkelveier (SS) og gang 
og sykkelveier (SGS) mm kan gjøres senere, selv om den endelige 
utformingen avviker noe fra utformingen i områdereguleringen. 

2. Byggehøyder kan fravikes dersom det er ønskelig (signalbygg, variasjon i 
fasader/høyder) uten at %BRA økes. 

 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 31. mai 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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