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Saksprotokoll 
 
 

R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl. 

Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  16/02717 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 5/19 05.11.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og plan 1/19 07.11.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 05.11.2019: 
Jan Ove Rikheim (H) og Marianne Frid Nordby (H) fremmet følgende forslag: 

1. Rekkehus C tas ut av reguleringsplanen og erstattes med grøntstruktur. 
2. Blokk 1 -Det tillattes å legge til 2 etg. den øverst etg. skal være inntrukket. 
3. Blokk 2 -Det tillattes å legge til 1 etg. den øverst etg. skal være inntrukket. 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 

Primært foreslås følgende endringer til reguleringsplanen: 
1. Planen sendes tilbake med krav om at utomhusplan i målestokk 1:250 

utarbeides før reguleringsplanen behandles. 
 
Subsidiært: 
2. Punkt 5.3: Blågrønn faktor endres fra 0,7 til 0,8 i tråd med Ås kommunes 

veileder for Blågrønn faktor. 
3. Punkt 5.4: Parkeringsnorm reduseres til: 

a. 1 roms leilighet: maks. 0,3 
b. 2 roms leilighet: maks 0,7 
c. 3 roms leilighet: maks 0,9 
d. Rekkehus leilighet: maks 1,2 

 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag til endringer av 
reguleringsbestemmelsene: 

Punkt 5.4 
1. All bilparkering samles i ett eller to anlegg (gjerne under bakken). 10% av p-

plassene skal være merket som gjesteplasser. 
2. Sykkel-p skal være under tak. Hvis det er sykkel-p i kjeller, bør noen 

frittstående stativ finnes i dagen på blokkområdet. 
3. For rekkehus/småhus: sykkel-p skal være under tak ved hver boenhet. 

 
Punkt 5.9.2 

4. Det skal benyttes naturmaterialer i størst mulig grad ved opparbeidelse av 
lekeplassen. Alt fallunderlag skal være i naturmaterialer, f.eks. grus eller bark. 
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Punkt 6.1.1 
5. Det skal etableres grønne tak med f.eks. sedum på alle boenheter. 
6. På taket på blokkene skal det på minimum 20% av nettoareal være mulighet 

for dyrking av nyttevekster. 
 
Punkt 6.1.2 

7. Det skal være fellesareal som kan leies/lånes ut til beboere i 
sameiet/borettslaget ifm arrangement så som bursdager. Det skal også være 
areal som kan leies/lånes for overnatting for beboerne. 

8. Det skal være minst ett bofellesskap, der minst 5 boenheter er tilknyttet med 
stort fellesareal (stue og kjøkken). Hver boenhet tilknyttet bofellesskapet skal 
ha egen kjøkkenfunksjon. 

 
Etter votering av enkeltforslag fremmet hovedutvalget fellesforslag om MDGs forslag 
1 som primær innstilling, og rådmannens innstilling med tiltrådte forslag som 
subsidiær innstilling. 
 
Votering: 
Vs forslag: 

1. ble tiltrådt 6-3 (2H, Sp) 
2. ble tiltrådt 7-2 (H) 
3. ble tiltrådt 5-4 (2H, 2MDG) 
4. ble enstemmig tiltrådt 
5. ble tiltrådt 6-3 (2H, Sp) 
6. ble tiltrådt 6-3 (2H, Sp) 
7. ble tiltrådt 7-2 (H) 
8. ble tiltrådt 5-4 (Ap, 2H, Sp) 

 
Hs forslag: 

1. ble tiltrådt 6-3 (Ap, 2MDG) 
2. ble nedstemt 6-3 (2H, V) 
3. ble nedstemt 6-3 (2H, V) 

 
MDGs forslag: 

2. ble enstemmig tiltrådt 
3. ble tiltrådt 5-4 (Ap, 2H, Sp) 
1. ble tiltrådt 5-4 (Ap, 2H, Sp) 

 
Hovedutvalgets fellesforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 05.11.2019: 
Primært: 
Planen sendes tilbake med krav om at utomhusplan i målestokk 1:250 utarbeides før 
reguleringsplanen behandles. 
 
Subsidiært: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og plan 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-312 Solbergveien 1 m.fl., 
som vist på kart datert 18.10.2019 og bestemmelser datert 25.10.2019. 
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Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse 
med følgende endringer: 

1. Plankartet oppdateres slik at internveien rundt BKS1, som vist på 
illustrasjonsplan datert 21.08.2019, inngår i kartet som veiformål. 
 

2. Utnyttelsesgrad for BKS1 reduseres til 30% BYA 
 

3. Før det gis igangsettingstillatelse skal tilstrekkelig kapasitet på 
vannledningsnettet mellom vanntårnet på Bollerudåsen og Solbergveien være 
sikret opparbeidet. 

 
4. Rekkehus C tas ut av reguleringsplanen og erstattes med grøntstruktur. 

 
5. Endringer til reguleringsbestemmelsene punkt 5.3: 

Blågrønn faktor endres fra 0,7 til 0,8 i tråd med Ås kommunes veileder for 
Blågrønn faktor. 
 

6. Endringer til reguleringsbestemmelsene punkt 5.4 
a. Parkeringsnorm reduseres til: 

 1 roms leilighet: maks. 0,3 

 2 roms leilighet: maks 0,7 

 3 roms leilighet: maks 0,9 

 Rekkehus leilighet: maks 1,2 
b. All bilparkering samles i ett eller to anlegg (gjerne under bakken). 10% 

av p-plassene skal være merket som gjesteplasser. 
c. Sykkel-p skal være under tak. Hvis det er sykkel-p i kjeller, bør noen 

frittstående stativ finnes i dagen på blokkområdet. 
d. For rekkehus/småhus: sykkel-p skal være under tak ved hver boenhet. 

 
7. Endringer til reguleringsbestemmelsene punkt 5.9.2: 

Det skal benyttes naturmaterialer i størst mulig grad ved opparbeidelse av 
lekeplassen. Alt fallunderlag skal være i naturmaterialer, f.eks. grus eller bark. 
 

8. Endringer til reguleringsbestemmelsene punkt 6.1.1: 
a. Det skal etableres grønne tak med f.eks. sedum på alle boenheter. 
b. På taket på blokkene skal det på minimum 20% av nettoareal være 

mulighet for dyrking av nyttevekster. 
 

9. Endringer til reguleringsbestemmelsene punkt 6.1.2 
a. Det skal være fellesareal som kan leies/lånes ut til beboere i 

sameiet/borettslaget ifm arrangement så som bursdager. Det skal også 
være areal som kan leies/lånes for overnatting for beboerne. 

b. Det skal være minst ett bofellesskap, der minst 5 boenheter er tilknyttet 
med stort fellesareal (stue og kjøkken). Hver boenhet tilknyttet 
bofellesskapet skal ha egen kjøkkenfunksjon. 

 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 6. november 2019 
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