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R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole 

Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  17/02591 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 50/19 22.08.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.08.2019: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

«Krav om utforming» i pkt 4.e utgår og fjernes fra reguleringskartet. 
 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag som følger saken: 

Endringer av reguleringsbestemmelsene punkt 5.1.1 Fellesbestemmelser til 
feltene o_BU og o_BOP: 

 Punkt a endres til: 
Det skal etableres minimum 15 700 m2 uteoppholdsareal til skolen. Som 
uteoppholdsareal regnes ikke-bebygde, egnede områder innenfor o_BU og 
o_BOP. Bebyggelse i området skal tilpasses, slik at tilstrekkelige, gode 
uteoppholdsarealer kan etableres. Naturmaterialer, som for eksempel tre 
og stein, skal benyttes i utstrakt grad. Eksisterende trær på hele området 
skal registreres, også slike som ikke inngår i hensynssone for bevaring av 
naturmiljø. De trærne, som ikke direkte står i veien for nytt skolebygg, skal 
sikres til bruk for lek (klatretrær). 

 Punkt e endres til: 
All bebyggelse, frittstående konstruksjoner og utomhusanlegg skal gis en 
arkitektonisk god og helhetlig utforming. Naturmaterialer, som for eksempel 
tre og stein, skal benyttes i utstrakt grad. Uteområdene må planlegges for 
bruk hele året, eksempelvis mulighet for skøytebane og akebakke om 
vinteren. 

 Punkt f: «Arealer for lek» endres til «Arealer for lek – materialbruk, 
terrengendring/-variasjon» 

 Nytt avsnitt på slutten: 
Uteoppholdsarealene skal ha et tydelig naturpreg med avsatte arealer for 
fri lek i kontakt med naturlig grunn og naturlig vegetasjon. Bruken av 
kunstmaterialer i uteoppholdsarealene skal minimeres. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Frps forslag ble nedstemt 8-1 (FrP) 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.08.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan(er) for Åsgård skole, 
som vist på kart (alternativ 1 og 2) med reguleringsbestemmelser (alternativ 1 og 2) 
datert 07.08.2019. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 26. august 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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