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Saksprotokoll 
 
 

R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 

Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  14/02222 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 59/19 10.10.2019 
2 Kommunestyret 63/19 23.10.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Hovedutvalget la til grunn rådmannens justerte plankart datert 01.10.2019 for 
benevnelser av områder i behandlingen. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Deler av Myrveien-området, tilsvarende 2 fotballbaner, legges ut til offentlige 
formål, idrettsanlegg. Denne delen av planen tas ut fra nåværende behandling 
og behandles som separat reguleringsplan. 

2. B1 reduseres til 100 % BRA 
3. BAA reduseres til 110 % BRA 
4. BS5 reduseres til 150 % BRA 
5. Rådmannens alternativer 1: 

Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for Tandberg-gården med hage. 

6. Rådmannens alternativer 1: 
Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for Eriksen-gården. 

7. Rådmannens alternativer 1: 
Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for Sagaveien/Moerveien med uthevet linjetykkelse for 6 
eneboliger langs Moerveien. 

8. Rådmannens alternativer 1: 
Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for menighetshuset i Johan Skanckes vei 7. 

9. Rådmannens alternativer 4: 
Nytt byggeområde nord for Løkkeveien innarbeides i planforslaget som eget 
arealformål B15, med arealutnyttelse på 150 % BRA og med byggehøyder i 3 
etasjer, som vist i figur 3. 

10. Rådmannens alternativer 5: 
Byggeområdet BKB1 utgår fra planområdet, og omfang av et eventuelt 
byggeområde i området vurderes i rullering av kommuneplanens arealdel. 

11. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, første avsnitt: 
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Prosjekter skal illustreres på en relevant og redelig måte. Dersom det 
etableres nasjonale standarder for illustrasjon, skal disse følges. 

12. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, andre avsnitt: 
Nødvendige tekniske installasjoner, ut over angitt maksimal høyde, kan tillates 
for maksimalt 15 % av takflate. Slike skal innarbeides som del av byggets 
arkitektoniske utforming og inngår i tomtens utbyggingsgrad. 

13. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.5: 
Det tillates inntil 10 % økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres former for bildelings-samarbeid. 

14. Reguleringsplanen må følges opp med planer for lokalisering av idrettsanlegg 
og næringsarealer tilknyttet Ås sentrum, enten i egne planarbeider eller som 
en del av kommuneplanarbeidet. 

 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. B1 økes til 130 % BRA 
2. B2 økes til 130 % BRA 
3. BAA endres til boligformål 
4. Sammenslåtte BS10/BS4 settes til 270 % BRA 
5. Rundkjøringer i Hogstvedtveien og Brekkeveien tas bort. 

 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 

1. Rådmannens alternativ 8: 
Avkjørsel fra Raveien til fylkesvei 152 innarbeides i forslaget, med tilhørende 
anlegg, som vist i figur 5. 

2. BAA økes til 180 % BRA 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

1. BAA økes til 150 % BRA 
2. SKH utvides så mye som mulig på arealet mellom SKH, SB, SS24 og SKV13. 
3. BS10 og BS4 slås sammen, SGT utgår 
4. Sammenslåtte BS10/BS4 settes til 300 % BRA 
5. B9 økes til 200 % BRA 
6. B10 økes til 150 % BRA 

 
Ragnar Joakim Nese (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Sammenslåtte BS10/BS4 settes til 320 % BRA 
 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til følgende fellesforslag: 

SKH endres til BAA2, med formål for kollektivterminal, parkering, kontor/bolig. 
 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. BS6 endres til 3-5 etasjer mot Moerveien, 150 % BRA 
2. BS7 endres til 4-5 etasjer, 200 % BRA 
3. BS8 endres til 250 % BRA 

 
Votering: 
SVs forslag: 

1. ble nedstemt 7-2 (SV, 1Ap) 
3. ble nedstemt 8-1 (SV) 
4. ble nedstemt 8-1 (SV) 
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5. ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling 

6. ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
7. ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 
8. ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV) 
9. ble tiltrådt 7-2 (2Ap) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
10. ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
11. ble tiltrådt 6-3 (2H, 1Ap) 
12. ble enstemmig tiltrådt 
13. ble tiltrådt 6-3 (2H, MDG) 
14. ble enstemmig tiltrådt 

 
Aps forslag: 

1. ble tiltrådt 7-2 (Sp, SV) ved alternativ votering mot SVs forslag 2 
2. ble tiltrådt 7-2 (Sp, SV) 
3. ble nedstemt 6-3 (3Ap) 
4. ble tiltrådt 5-4 (2H, FrP, MDG) ved alternativ votering mot FrPs forslag 4 
5. ble nedstemt 5-4 (3Ap, MDG) 

 
Hs forslag: 

1. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
2. ble nedstemt 6-3 (2H, MDG) 

 
FrPs forslag: 

1. ble nedstemt 5-4 (2H, FrP, MDG) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling 

2. ble enstemmig tiltrådt 
3. ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
5. ble tiltrådt 7-2 (Sp, SV) 
6. ble tiltrådt 7-2 (Sp, SV) 

 
MDGs forslag: 

1. ble nedstemt 5-4 (2H, FrP, MDG) 
 
Sps forslag: 

1. ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 
2. ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 
3. ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 

 
Hovedutvalgets fellesforslag om SKH ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering 
mot formål i rådmannens innstilling. 
 
Rådmannens justerte innstilling med tiltrådte forslag ble tiltrådt 8-1 (SV) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-287 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, med kart datert 01.10.2019, 
bestemmelser datert 01.10.2019, planbeskrivelse datert 23.09.2019 og 
kvalitetsprogram datert 31.05.2019 med følgende endringer og tillegg: 
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1. Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for Eriksen-gården. 

 
2. Nytt byggeområde nord for Løkkeveien innarbeides i planforslaget som eget 

arealformål B15, med arealutnyttelse på 150 % BRA og med byggehøyder i 3 
etasjer, som vist i figur 3. 

 
3. Byggeområdet BKB1 utgår fra planområdet, og omfang av et eventuelt 

byggeområde i området vurderes i rullering av kommuneplanens arealdel. 
 

4. B1 økes til 130 % BRA. 
 

5. B2 økes til 130 % BRA. 
 

6. B9 økes til 200 % BRA. 
 

7. B10 økes til 150 % BRA. 
 

8. BS10 og BS4 slås sammen, SGT utgår. Sammenslåtte BS10/BS4 settes til 
270 % BRA. 

 
9. SKH utvides så mye som mulig på arealet mellom SKH, SB, SS24 og SKV13. 

 
10. SKH endres til BAA2, med formål for kollektivterminal, parkering, kontor/bolig. 

 
11. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, første avsnitt: 

Prosjekter skal illustreres på en relevant og redelig måte. Dersom det 
etableres nasjonale standarder for illustrasjon, skal disse følges. 

 
12. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, andre avsnitt: 

Nødvendige tekniske installasjoner, ut over angitt maksimal høyde, kan tillates 
for maksimalt 15 % av takflate. Slike skal innarbeides som del av byggets 
arkitektoniske utforming og inngår i tomtens utbyggingsgrad. 

 
13. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.5: 

Det tillates inntil 10 % økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres former for bildelings-samarbeid. 

 
14. Reguleringsplanen må følges opp med planer for lokalisering av idrettsanlegg 

og næringsarealer tilknyttet Ås sentrum, enten i egne planarbeider eller som 
en del av kommuneplanarbeidet. 

 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 15. oktober 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 


	Saksprotokoll

