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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 2015-2019 59/19 10.10.2019 
2 Kommunestyret 65/19 23.10.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Kommunestyret vedtok enstemmig at Sverre Strand Teigen (H) var inhabil jf.  
forvaltningsloven § 6 annet ledd. Ulf Oppegård (H) tiltrådte som vara.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:  
1.  BRA% økes til 300% for BS4 og BS10. 
2.  Rundkjøring i Brekkeveien /152 gis en størrelse på 45 meter og utformes slik 
 at det blir 2 felt inn i rundkjøringen fra øst på Drøbaksveien og 2 felt fra vest 
 på Drøbaksveien samt 2 felt fra Brekkeveien. 
3.  Raveien føres ut i den nye rundkjøringen i Brekkeveien /152 (v/Esso). 
 Tandbergkvartalet og den bebyggelse som nå har utkjøring til Raveien får 
 denne utkjøringen. Raveien stenges mot Rådhusplassen. 
4.  Grøntareal langs jernbanen tillates innarbeidet i eiendommenes MUA. 
5.  BAA økes til 150% 
 
Ordfører foreslo følgende tillegg til FrPs pkt.3: 
Det knyttes rekkefølgebestemmelser for opparbeidelsen til Tandbergkvartalet. 
 
Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet følgende forslag: 

1. B22 reduseres til 120% BRA og 2-4 etg 
2. BS5 reduseres til 150% BRA 3-5 etg. mot øst 
3. BS6 reduseres til 150% BRA og 3-5 etg mot øst. 
4. BS7 reduseres til 200% BRA og 4-5 etg. 
5. BS8 reduseres til 250% BRA 
6. BS9 reduseres til 200% BRA 
7. B19 reduseres til 150% BRA 
8. B1 reduseres til 100% BRA 
9. B2 reduseres til 100% BRA 
10. B9 reduseres til 150% BRA 
11. B10 reduseres til 120% BRA 
12. BAA reduseres til 110% bra 
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13. 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.  

14. Rådmannens alternativer 1: Det innarbeides hensynssoner for bevaring av 
kulturmiljø med tilknyttede bestemmelser for Tandberg-gården med hage.  

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

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

17. Kvalitetsprogrammet revideres innen våren 2020. 

Hilde Kristin Marås (H) fremmet forslag om ny bestemmelse: 
3.17 Klimagassregnskap. Ved detaljregulering og søknad om rammetillatelse skal det 
utarbeides klimagassregnskap som inkluderer utslipp fra byggeplass, materialer og 
energi, iht. NS 37:20:2018, metode for klimagassberegninger eller tilsvarende 
standarder.  
 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag: 
1. BRA i BS10 og BS4 (Tandbergkvartalet) økes til 320 %. Antall etasjer for BS4 

økes til 12-14 

2. BRA for område B3 (Øvre Langbakken) økes med 30 % til 180 % 

3. BRA for område BAA (Midt på Langbakken) økes med 50 %, til 180 % 

4. BRA for område B5 (Nedre Langbakken) økes med 50 %, til 160 % 

5. BRA for område B7 (Nederst i Langbakken) økes med 95 %, til 100 % 

6. BRA for område B11 (Nord i Moerveien) økes med 30 % til 150 %  

7. BRA% for område B12, B13 og B14 (Mellom Brekkeveien og Moerveien) økes 

alle med 30%, til 150%, 130% og 130% 

8. Rundkjøringen SKV12 (Brekkeveien) endres i planforslaget til å bli vikeplikt- eller 

lysregulert kryss. 

9. Rundkjøringen SKV13 (Langbakken) endres i planforslaget til å bli vikeplikt- eller 

lysregulert kryss. 

10. Til bestemmelsene, side 3 under 2.2.1:: «Oppgradering av Rådhusparken» 

legges til som nytt punkt i rekkefølgekravene. Alle byggeområder som ikke 

allerede har en områdelekeplass krysses av som ansvarlige. 

11. Til bestemmelsene, s. 8, tillegg til kulepunkt 6: «Det skal legges til rette for større 

sykkeloppstillingsplasser som passer for lastesykler og sykkelvogner». 

12. Til bestemmelsene, s. 8, kulepunkt 8 foreslås strøket: 

«Det skal være minimum 5 meter mellom garasjeport og veg/gates 

formålsgrense.» 

13. Til bestemmelsene, s. 6, i punkt 3.4.1 “Krav om utomhusplan” endres ordene 

“egnet målestokk” til “i målestokken 1:250 eller med høyere detaljeringsgrad”. 

14. Til bestemmelsene, under punkt 3.5: For å møte SVVs innsigelse, foreslås 

parkeringsdekningen å endres til: 1-roms: 0,2 p-plasser. 2-roms: 0,3 p-plasser. 3-

roms: 0,4 p-plasser. Konsentrert småhusbebyggelse: 0,8 p-plasser. 

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 
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1. Tillegg reguleringsbestemmelser pkt 7.2.2: 
 Moerveien 11, 13 B, 15C og 17 med tilhørende tun, hage og eldre   
 uthus skal bevares uendret eller kan føres tilbake til opprinnelig /eldre 
utførelse i 
 tråd med kulturminnefaglig anbefaling. Det skal tas særskilt hensyn til disse  
 kulturmiljøene ved utforming av ny bebyggelse i områdene B9, B10 og B11.  
 

2 Tillegg reguleringsbestemmelser pkt 7.2.2: 
Menighetshuset i Johan Skanckes vei 7 skal bevares uendret eller kan føres 
tilbake til opprinnelig /eldre utførelse i tråd med kulturminnefaglig anbefaling. 
 

3 Endring i tabell reguleringsbestemmelser pkt 3.5: 
Konsentrert småhusbebyggelse: biloppstillingsplasser maks. 0,8 per boenhet + 
0,2 gjestepl. 
 

4 Nytt kulepunkt reguleringsbestemmelser pkt 3.5:  
Alle p-plasser i blokkbebyggelse skal være under bakken, med unntak av 
gjesteplasser. 
 

5 Endring kulepkt 6 reguleringsbestemmelser pkt 3.5  
100 % av sykkeloppstillingsplassene skal være under tak.  
 

6 Endring planbeskrivelse/plankart pkt 7.2 Et fungerende kollektivknutepunkt: 
Teksten «Busstoppet Ås vgs. kan etableres […….. ] sammen med lokalbussene.»  
erstattes med: Ved detaljutforming av bussterminalen skal det legges opp til at 
den regionale bussruten også skal stoppe på terminalen, med minimalt tidstap. 
Det skal innledes dialog med BaneNor om å forlenge nordgående plattform forbi 
bussterminalen, for direkte overgang mellom buss og tog. 
 

7 Endring planbeskrivelse/plankart pkt. 10.2 SKV12: Fv.152/Brekkeveien: 
- Krysset etableres som rundkjøring, diameter minimum 32 m med to kjørefelt 
- Rundkjøringen vurderes etablert som 4-armet, der inn-/utkjøring fra p-kjeller 

under Tandbergkvartalet kobles direkte på rundkjøringen. Raveien 
opprettholdes som i dag, ev. gjenopprettes etter utgraving, og skal prioriteres 
for syklende og gående. 

- Venstresvingfelt på R.v 152 vestfra forlenges for å bedre framkommeligheten 
for buss. 

 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling pkt: 

 1 ble nedstemt 20-13 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Krf, 1Rødt) 

 2 ble enstemmig vedtatt. 

 3 ble enstemmig vedtatt. 

 4 ble vedtatt 23-10 (4Sp, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) ved alt. votering mot SVs pkt.8. 

 5 ble vedtatt 23-10 (4Sp, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) ved alt. votering mot SVs pkt 9. 

 6 ble vedtatt 23-10 (4Sp, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) ved alt. votering mot SVs pkt 10. 

 7 ble vedtatt 23-10 (4Sp, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) ved alt. votering mot SVs pkt 11. 

 8 ble vedtatt 20-13 (7H, 3FrP,3MDG) ved alt. votering mot FrPs forslag pkt. 1. 

 9 ble enstemmig vedtatt. 

 10 ble enstemmig vedtatt. 

 11 ble vedtatt 23-10 (7H-3FrP) 
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 12 ble enstemmig vedtatt. 

 13 ble vedtatt 28-5 (3MDG, 2SV) 

 14 ble enstemmig vedtatt 
 
SVs forslag pkt: 

 1 – 7 ble nedstemt 23-10 (4Sp, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 12 ble nedstemt 23-10 (4Sp, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 13 ble nedstemt 27-6 (2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 14 ble nedstemt 22-11 (4Sp, 3MDG, 2SV, 1KrF, 1Rødt) 

 15 ble nedstemt 24-9 (4Sp, 1MDG, 2SV, 1KrF, 1Rødt) 

 16 ble nedstemt 21-12 (4Sp, 2MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 17 ble enstemmig vedtatt. 
 
MDGs forslag pkt: 

 1 ble nedstemt 23-10 (7H, 3MDG) 

 2 ble nedstemt 23-10 (7H, 3MDG) 

 3 ble nedstemt 23-10 (7H, 3MDG) 

 4 ble nedstemt 23-10 (7H, 3MDG) 

 5 ble nedstemt 23-10 (7H, 3MDG) 

 6 ble nedstemt 30-3 (MDG) 

 7 ble nedstemt 30-3 (MDG) 

 8 ble nedstemt 28-5 (3MDG, 1KrF, 1Rødt) 

 9 ble nedstemt 28-5 (3MDG, 1KrF, 1Rødt) 

 10 ble nedstemt 30-3 (MDG) 

 11 ble nedstemt 21-12 (3Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 12 ble nedstemt 29-4 (3MDG, 1Rødt) 

 13 ble nedstemt 28-5 (1Sp, 3MDG, 1Rødt) 

 14 ble nedstemt 25-8 (3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
 
FrPs forslag pkt: 

 2 ble vedtatt 21-12 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 

 3 med tillegg fra ordfører ble vedtatt 22-11 (4Sp, 3MDG, 1SV, 2V, 1KrF) 

 4 ble nedstemt 30-3 (FrP) 

 5 ble nedstemt 20-13 (7H, 3FrP, 3MDG) 
 
Vs forslag pkt: 

 1 ble nedstemt 20-13 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 2 ble nedstemt 21-12 (4Sp, 2MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 3 ble nedstemt 25-8 (3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 

 4 ble nedstemt 24-9 (1Ap, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF) 

 5 ble nedstemt 24-9 (1Sp, 3MDG, 1SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 6 ble nedstemt 17-16 (4Sp, 3FrP, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 7 ble nedstemt 27-6 (2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
 

Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
Første avsnitt i innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
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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: 
 

1. 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. 

 

2. Byggeområdet BKB1 utgår fra planområdet, og omfang av et eventuelt 
byggeområde i området vurderes i rullering av kommuneplanens arealdel. 

 

3. B1 økes til 130 % BRA. 
 

4. B2 økes til 130 % BRA. 
 

5. B9 økes til 200 % BRA. 
 

6. B10 økes til 150 % BRA. 
 

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

 

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

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

10. 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. 

 

11. 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. 

 

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

 
13. 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. 
 

14. Kvalitetsprogrammet revideres innen våren 2020. 
 

15. Rundkjøring i Brekkeveien /152 gis en størrelse på 45 meter og utformes slik 
at det blir 2 felt inn i rundkjøringen fra øst på Drøbaksveien og 2 felt fra vest på 
Drøbaksveien samt 2 felt fra Brekkeveien. 
 

16. Raveien føres ut i den nye rundkjøringen i Brekkeveien /152 (v/Esso). 
Tandbergkvartalet og den bebyggelse som nå har utkjøring til Raveien får 
denne utkjøringen. Raveien stenges mot Rådhusplassen. Det knyttes 
rekkefølgebestemmelser for opparbeidelsen til Tandbergkvartalet. 
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17. Ny bestemmelse: 
3.17 Klimagassregnskap. Ved detaljregulering og søknad om rammetillatelse 
skal det utarbeides klimagassregnskap som inkluderer utslipp fra byggeplass, 
materialer og energi, iht. NS 37:20:2018, metode for klimagassberegninger 
eller tilsvarende standarder.  

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 5. november 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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