
 

 

Ås kommune  

  

 

19/03279 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for næring og miljø 
 
Møtetid: 05.11.2019 kl. 17:00 – 23.20 
Sted: Store salong i Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap: Emilie Efe Åm 
H: Jan Ove Rikheim 
Sp: Gisle Bjørneby 
MDG: Tor Malnes Grobstok 
SV: Kristine Lien Skog 
V: Olav Fjeld Kraugerud 
Rødt: Magnus Flåten Nickelsen 
 
Møtende varamedlemmer: 
Selma Sollihagen (MDG) for Ida Hoem Olsen (Ap) 
Marianne Frid Nordby (H) for Jan Henrik Martinsen (H) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, virksomhetsleder 
samfunnsutvikling Ellen Grepperud, miljøvernrådgiver Siri Gilbert, konsulent Kim 
Madsen Pham (møtesekretær), konsulent Hanna Strand Gullaksen. 
 
Diverse merknader: 
Møtet startet med en felles introduksjonsrunde hvor representantene orienterte på 
vegne av sitt parti om mål, forventninger og politisk perspektiv på hovedutvalgets 
ansvarsområde. 
 
Møteprotokoll godkjent 06.11.2019 
 
 
Kristine Lien Skog 
leder 

Olav Fjeld Kraugerud 
nestleder 
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Andre vedtak 
 
Vedtatt under behandling av sak 6/19: 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 05.11.2019: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: Tilsvarer hovedutvalgets 
vedtak. 
 
Votering: 
SVs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 05.11.2019: 
Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) er bekymret for nedbygging av NMBUs 
matjord, og ønsker en dialog med NMBU for å avklare jordvernambisjoner i 
kommunen. 
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Orientering  

1/19 Orientering fra administrasjonen om organisasjonen, kommunalområdet 
m.m. 

 
Det ble orientert fra kommunalsjef Nils Erik Pedersen om organisasjonen generelt, 
og til slutt om kommuneskogen. Ellen Grepperud orienterte om plansystemet i 
kommunen. Medlemmene stilte spørsmål underveis.  
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Saker til behandling  

HNM-1/19 
Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Handlingsprogram 2020-2023 
Forslag til Handlingsprogram 2020-2023 vedtas, med de føringer og premisser for 
kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet. 
 
2. Økonomiske handlingsregler 
Følgende finansielle handlingsregler for Ås kommune vedtas:  
 

a. Netto driftsresultat årlig skal være minst 1 % av driftsinntektene. 
b. Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene. 
c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 106 %. 

 
3. Driftsrammer 
 

a. Driftsbudsjett 2020 - Forslag til driftsbudsjett for 2020 vedtas i samsvar med 
rådmannens forslag i «1A Bevilgningsoversikt – drift». 

b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til tjenesteområdene 
vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «1B Bevilgninger – drift». 

 
4. Investeringsrammer 
 
Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «2A 
Økonomisk oversikt – investering» og «2B Bevilgningsoversikt – 
investering». Oversikt over de enkelte investeringsprosjektene fremgår av kapitlene 
for tjenesteområdene. 
 
5. Lån 
For 2020 gis fullmakt til følgende låneopptak: 
 

a. Lån til finansiering av egne investeringer, inntil 163,557 mill. kr i 2020. ( 
Samlet bruk av lån til investeringer i 2020 er 276,557 mill. kr, men 104 mill. kr 
av dette er bruk av lån fra tidligere års låneopptak i henhold til reguleringssak i 
2. tertial 2019 K-sak 77/19) 

b. Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 40 mill. kr. 
c. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet 

på inntil 15 mill. kr. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer. 
 
6. Avkastning av e-verksmidler 
Det budsjetteres med 7,21 mill. kr i avkastning på kommunens e-verksmidler i 2020. 
Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.350480.MD1I606151o8d9a.pts.html
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7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling 
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer.  
 

a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter 
og gebyrer for 2020. 

b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. 
 
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2020 
dersom ikke annet er fastsatt. 
 
8. Skatt 
 

1. Skatt på inntekt og formue for 2020 utskrives etter den maksimalsats 
Stortinget fastsetter. 

 
2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 

utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020: 
 

a. Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav d. 

b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

c. Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter. 
d. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: Ås kommune 18/03043-1 Side 2 av 5 - 
Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne 
kommunen, fylket eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. - Bygninger som 
har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b. 

e. Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 
fritak påfølgende år. Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f. Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jf. eiendomsskatteloven § 25. 

g. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
9. Saldering av budsjettet - alternativer for bedre økonomi 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er ikke i tråd med de finansielle 
handlingsreglene jf. innstillingens  pkt 2. Budsjettforslaget innebærer et underskudd 
finansiert med disposisjonsfond. Det må innarbeides endringer i budsjettet som 
bidrar til at foreslåtte handlingsregler ivaretas på sikt. Rådmannens alternativer til 
innsparinger framgår av  kapittelet "Alternativer for bedre økonomi". Udekket årlig 
innsparingsbehov er 33-35 mill. kr. 
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Det nedsette et adhoc-utvalg bestående av politikere og administrasjonen med 
formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene fra 2021. Følgende 4 
politiske deltagere velges:..................... 
 
 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 05.11.2019: 
Votering: 
Hovedutvalget vedtok enstemmig å ta saken til orientering. 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 05.11.2019: 
Saken ble tatt til orientering. 
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HNM-2/19 
Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 - Ås 
kommune 
 
Rådmannens innstilling: 

- Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 vedtas. 
- Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomisk konsekvens 

skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 
og budsjett 2020. 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 05.11.2019: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Anbefalingene fra BioFokus tas til følge 
2. Følgende punkter inkluderes i Forvaltningsplanens del 3 (prioritering av tiltak) i 

denne rekkefølge etter planens nåværende prioritering nr. 4: 
a. 29 (Sykkelparkering) 
b. 19 (Grønnsakområde) 
c. 25 (Tilrettelegging for hengekøyer) 
d. 23 (Teltområde) 

 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag: 

Vi ser positivt på at Breivoll gjøres som et enda mer tilgjengelig sted for 
befolkningen. Men vi kan ønske at de andre stedene i planen får frivillige som 
ivrer like mye for Tangen og Stuene og Berg som DNT for Breivoll, da man 
kan hevde at de også har «et stort potensial». Vi ber om at kommunen sender 
henvendelse/kontakter brukerne/leierne av stedene om at de ser ønsker om å 
«se til Breivoll» og se om de lar seg inspirere. 

 
Votering: 
MDGs forslag: 

1. ble tiltrådt 6-3 (2H, Ap) 
2. ble nedstemt 5-4 (2MDG, V, Rødt) 

 
Vs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 05.11.2019: 
1. Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 vedtas. 
2. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomisk konsekvens skal 

vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og 
budsjett 2020. 

3. Anbefalingene fra BioFokus tas til følge 
4. Vi ser positivt på at Breivoll gjøres som et enda mer tilgjengelig sted for 

befolkningen. Men vi kan ønske at de andre stedene i planen får frivillige som 
ivrer like mye for Tangen og Stuene og Berg som DNT for Breivoll, da man kan 
hevde at de også har «et stort potensial». Vi ber om at kommunen sender 
henvendelse/kontakter brukerne/leierne av stedene om at de ser ønsker om å 
«se til Breivoll» og se om de lar seg inspirere. 
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HNM-3/19 
Handlingsplan for klima og energi - Rammer for innhold, prosess og 
medvirkning. 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for næring og miljø støtter rådmannens forslag til innhold i 

Handlingsplan for klima og energi, prosess og medvirkning. 
2. Handlingsplan for klima og energi skal utarbeides slik at den kan legges til grunn 

for utarbeiding av klimagassbudsjett for Ås kommune. 
 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 05.11.2019: 
Emilie Efe Åm (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

1. I arbeidet skal det vurderes å justere de sektorvise målene, spesielt skal det 
vurderes potensialet for større utslippsreduksjoner innen transport. 

2. Medvirkningsaktivitetene skal suppleres for å styrke involveringen fra alle 
grunnskolene og ungdom mellom 16 og 25 år. 

 
Magnus Flåten Nickelsen (Rødt) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Medvirkningsaktivitetene skal suppleres for å styrke involveringen fra 
fagforeningene. 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Det tas inn tiltak om arealregnskap i planen, som synliggjør de klimamessige 
konsekvensene ved ned- og oppbygging av ulike arealtyper. Dette knyttes opp 
mot rullering av kommuneplanen. 

 
MDG og SV fremmet følgende fellesforslag: 

Rådmannen bes kontakte NMBU og Studentdemokratiet for en sterkere 
involvering for å identifisere felles klimamål og egnede tiltak. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

Hovedutvalg for næring og miljø vedtar rådmannens innstilling med følgende 
endringer/tillegg: 

1. Klimatilpasning tas ut av planen, og fremmes som en egen sak for politisk 

behandling. 

2. Klimautslippene skal reduseres med 60% innen 2030 sammenlignet med 

utslippsnivået i 1991. Ås skal være klimanøytral innen 2050. 

 
Votering: 
Aps forslag: 

1. ble enstemmig vedtatt 
2. ble enstemmig vedtatt 

 
Rødts forslag ble vedtatt 7-2 (H) 
 
MDGs forslag ble vedtatt 6-3 (2H, V) 
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Fellesforslag fra MDG og SV ble enstemmig vedtatt 
 
SVs forslag: 

1. ble enstemmig vedtatt 
2. ble enstemmig vedtatt 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 05.11.2019: 
1. Hovedutvalg for næring og miljø støtter rådmannens forslag til innhold i 

Handlingsplan for klima og energi, prosess og medvirkning. 
 
2. Handlingsplan for klima og energi skal utarbeides slik at den kan legges til grunn 

for utarbeiding av klimagassbudsjett for Ås kommune. 
 

3. I arbeidet skal det vurderes å justere de sektorvise målene, spesielt skal det 
vurderes potensialet for større utslippsreduksjoner innen transport. 

 
4. Medvirkningsaktivitetene skal suppleres for å styrke involveringen fra alle 

grunnskolene og ungdom mellom 16 og 25 år. 
 

5. Medvirkningsaktivitetene skal suppleres for å styrke involveringen fra 
fagforeningene. 

 
6. Det tas inn tiltak om arealregnskap i planen, som synliggjør de klimamessige 

konsekvensene ved ned- og oppbygging av ulike arealtyper. Dette knyttes opp 
mot rullering av kommuneplanen. 

 
7. Rådmannen bes kontakte NMBU og Studentdemokratiet for en sterkere 

involvering for å identifisere felles klimamål og egnede tiltak. 
 

8. Klimatilpasning tas ut av planen, og fremmes som en egen sak for politisk 
behandling. 

 
9. Klimautslippene skal reduseres med 60% innen 2030 sammenlignet med 

utslippsnivået i 1991. Ås skal være klimanøytral innen 2050. 
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HNM-4/19 
Møteplan 1. halvår 2020 - Hovedutvalg for næring og miljø 
 
Rådmannens innstilling: 
Møteplan 1. halvår 2020 for hovedutvalg for næring og miljø vedtas iht. 
kommunestyrets møtestruktur. 
 
Møtested:  Ås kulturhus, Store salong 
Møtetid:  kl. 18.30 
 
Uke  Dag/dato 

4 tirsdag 21. januar 
10 tirsdag 3. mars 
17 tirsdag 21. april 
22 tirsdag 26. mai 
 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 05.11.2019: 
Hovedutvalget fremmet fellesforslag om å endre tidspunktet til kl. 18.00. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 05.11.2019: 
Møteplan 1. halvår 2020 for hovedutvalg for næring og miljø vedtas iht. 
kommunestyrets møtestruktur. 
 
Møtested:  Ås kulturhus, Store salong 
Møtetid:  kl. 18.00 
 
Uke  Dag/dato 

4 tirsdag 21. januar 
10 tirsdag 3. mars 
17 tirsdag 21. april 
22 tirsdag 26. mai 
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HNM-5/19 
R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl. 
 
Rådmannens innstilling: 
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. 
 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse 
med følgende endringer: 

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

- Utnyttelsesgrad for BKS1 reduseres til 30% BYA 
- Før det gis igangsettingstillatelse skal tilstrekkelig kapasitet på 

vannledningsnettet mellom vanntårnet på Bollerudåsen og Solbergveien være 
sikret opparbeidet. 

 
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. 
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HNM-6/19 
R-330  Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - 
førstegangsbehandling 
 
Rådmannens innstilling: 
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:   

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. 

 
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) 
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Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
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. 
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