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R-330  Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - 
førstegangsbehandling 

Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  19/00419 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 6/19 05.11.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og plan 2/19 07.11.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 05.11.2019: 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Nytt punkt i reguleringsbestemmelsene: 
4.7 Klimagassregnskap 
Ved søknad om rammetillatelse skal det utarbeides klimagassregnskap som 
inkluderer utslipp fra byggeplass, materialer, energi inkl. flytting av matjord, iht. 
NS 37:20:2018, metode for klimagassberegninger eller tilsvarende standarder. 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 

Tillegg til reguleringsbestemmelsene: 
1. Punkt 5.1: 

Sykkelparkeringene skal overbygges, og 10% skal tilrettelegges for 
lastesykler. 

2. Punkt 5.2: 
Dersom takareal ikke benyttes til solenergi, skal minimum 70% av 
takarealene være grønne tak. 

 
V og MDG fremmet følgende fellesforslag: 

Endring av reguleringsbestemmelsene punkt 5.1: 
Det skal kun etableres to parkeringsplasser for handicappede. De øvrige 13 
fjernes. 

 
Votering: 
Hs forslag ble enstemmig tiltrådt 
 
MDGs forslag: 

1. ble tiltrådt 7-2 (H) 
2. ble tiltrådt 7-2 (Sp, V) 

 
Fellesforslag fra MDG og V ble tiltrådt 6-3 (Ap, 2H) 
 
Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble enstemmig tiltrådt. 
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Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 05.11.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og plan å 
legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for 
vanninfrastruktursenter, som vist på kart datert 22.10.2019 og bestemmelser datert 
24.10.2019. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse 
med følgende tillegg og endringer:   

1. Det utarbeides bedre illustrasjoner av foreslått bebyggelse. 
 

2. Det utarbeides et trafikknotat som redegjør for tiltakets trafikale virkninger. 

Dette inkluderer blant annet virkninger av parkering utenfor planområdet, og 

om trafikkbelastningen utløser behov for rekkefølgebestemmelser på tiltak 

utenfor planområdet. 

 

3. Nytt punkt i reguleringsbestemmelsene: 

Punkt 4.7 Klimagassregnskap 

Ved søknad om rammetillatelse skal det utarbeides klimagassregnskap som 

inkluderer utslipp fra byggeplass, materialer, energi inkl. flytting av matjord, iht. 

NS 37:20:2018, metode for klimagassberegninger eller tilsvarende standarder. 

 

4. Tillegg til reguleringsbestemmelsene punkt 5.1: 

Sykkelparkeringene skal overbygges, og 10% skal tilrettelegges for 

lastesykler. 

 

5. Tillegg til reguleringsbestemmelsene punkt 5.2: 

Dersom takareal ikke benyttes til solenergi, skal minimum 70% av takarealene 

være grønne tak. 

 

6. Endring av reguleringsbestemmelsene punkt 5.1: 

Det skal kun etableres to parkeringsplasser for handicappede. De øvrige 13 

fjernes. 

 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 6. november 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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