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Saksprotokoll 
 
 

R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst 

Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  18/03393 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 61/19 10.10.2019 
2 Kommunestyret 67/19 23.10.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Planen tilbakesendes for betydelig bearbeiding med sikte på å gi området en klar 
arkitektonisk og funksjonell stedsidentitet. Planen må i større grad ta hensyn til 
bokvalitet, sosiale møteplasser og miljø.  
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 
Tillegg reguleringsbestemmelsene pkt. 2.8 første avsnitt, etter «[….] balløkke»: 
Denne skal ha belysning og utformes slik at den kan benyttes som isflate om 
vinteren.  
 
Kjetil Barfelt (Frp) fremmet følgende forslag: 
Ås kommune aksepterer ikke Fylkesmannens synspunkt i brev av 20.6.2019 om at 
denne utbyggingen skal regnes som å være utenfor prioritert vekstområde. Det vises 
til innspill fra Akershus fylkeskommune vedrørende dette.  
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
Det utarbeides et kvalitetsprogram som skal ivareta sosial- og miljømessig bærekraft 
i prosjektet. Kvalitetsprogrammet legges fram for politiske behandling.  
 
Votering: 
SVs utsettelsesforslag ble nedstemt 21-12 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
 

Hovedutvalgets innstilling pkt: 

 1 og 2 ble vedtatt 31-2 (SV) 

 3 ble vedtatt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
Første avsnitt i innstillingen ble vedtatt 31-2 (SV) 

 

Vs tilleggsforslag ble vedtatt 20-13 (9Ap, 4H) 
FrPs tilleggsforslag ble vedtatt 32-1 (Rødt) 
SVs forslag ble nedstemt 21-12 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
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Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre 
Detaljreguleringsplan for Solberg Øst med plankartalternativ 2 datert 04.09.2019, 
reguleringsbestemmelser datert 11.09.2019 og planbeskrivelse datert 12.09.2019 
med følgende endringer og tillegg: 
 

1. Tabell i reguleringsbestemmelsene pkt. 2.4 (Trafikk/parkering) tilbakeføres lik 
tabell i reguleringsbestemmelser fra høringsforslaget, datert 07.02.2019. 

2. Nytt punkt legges til reguleringsbestemmelsene med følgende formulering: 
«Før det gis igangsettingstillatelse skal nødvendig kapasitetsøkning på 
avløpsnettet mellom Grenseveien og Holstad være sikret opparbeidet.» 

3. Tak over sykkelparkering utgår. 
4. Tillegg reguleringsbestemmelser pkt. 2.8 første avsnitt, etter «[….] balløkke».: 

Denne skal ha belysning og utformes slik at den kan benyttes som isflate om 
vinteren.  

5. Ås kommune aksepterer ikke Fylkesmannens synspunkt i brev av 20.6.2019 
om at denne utbyggingen skal regnes som å være utenfor prioritert 
vekstområde. Det vises til innspill fra Akershus fylkeskommune vedrørende 
dette.  

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 5. november 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
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