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MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for næring og miljø 
 

Møtetid: 23.08.2021 kl. 18:00 – 22:00. 
Sted: Fjernmøte i Teams 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  

Emilie Efe Åm (Ap) 
Ida Hoem Olsen (Ap) 

Gisle Bjørneby (Sp) 
Tor Malnes Grobstok (MDG) 
Kristine Lien Skog (SV) 

Olav Fjeld Kraugerud (V) 
Jan Ove Rikheim (H) 

 
Møtende varamedlemmer: 
Selma Sollihagen (MDG) for Magnus Flåten Nickelsen (R), Kjetil Barfelt (FrP) for 

Jan Henrik Martinsen (H) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Rådgiver Solveig Viste, rådgiver Stine Irene Mikkelborg Sandholtet og rådgiver 
Carina Engen – møtesekretær.  

 
Diverse merknader: 

Møtet var innkalt ekstraordinært. 
 
 

 
Møteprotokoll godkjent 23.08.2021 

 
 
 

Kristine Lien Skog                                                     Olav Fjeld Kraugerud 
leder                                                                        nestleder 
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Saker til behandling   

HNM-27/21 
Kommuneplanens arealdel 2022-2034: 
Førstegangsbehandling 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 

kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Ås kommune med: 
 kommuneplankart datert 29.06.2021 

 temakart datert 30.06.2021 
 kommuneplanbestemmelser datert 05.08.2021 
 planbeskrivelse datert 05.08.2021 

ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.08.2021: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende endringsforslag:  
Forslag til endringer i plankartet: 

1. Forbedre arronderingen av næringsarealet BN4 (hjørnet sør/øst for krysset 
Drøbakveien/E6) så det i sør-vestre deler av området følger de naturlige 

skillelinjene mot jordet. 
2. Offentlig og privat tjenesteyting på Søråsjordet omdisponeres til arealformål 

parsellhage, for å vise intensjonen om at området ikke skal bebygges men 

heller benyttes til skolehage eller annen dyrking til skolebruk. Bakgrunnen for 
endringen er at området skal være et supplement til skolens uteområder. 

3. Tømrernes Feriehjem tilbakeføres til tidligere arealformål (LNF) slik at 
området med sine kultur- og naturverdier bevares som hyttefelt og 

naturområde. (Fremmes pva. De Grønne og Rødt) 
 

Gisle Bjørneby (Sp) fremmet fellesforslag fra Sp og V:  

Nr. 32, Kroer, Furumoveien, 40 boliger tas inn i planen. 
 

Emilie Efe Åm (Ap) fremmet følgende forslag: 
BOLIG 
1. 32 Kroer, Furumoveien 24-26 og 6-8 tas med og halveres fra 40 til 20 

boenheter 
2. 35 Brønnerud, Drøbakveien 135 tas med  

NÆRING: 
3. 2N, Vinterbro næringspark vest: Legge inn følgende formulering: 

Forslaget tas med videre, men foreslått areal skal reduseres i den videre 

planprosessen, basert på høringsinnspill og videre utredning av hensyn til 
naturmangfold og friluftsliv.  

4. 5N, Vinterbro næringspark øst: Legge inn følgende formulering: 
Forslaget tas med videre for å få bedre kunnskap om muligheter og 
konflikter. Utbyggingsarealet skal reduseres i den videre planprosessen, 

basert på høringsinnspill og videre utredning av hensyn til naturmangfold og 
friluftsliv. 

 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet fellesforslag fra H og FrP: 
5N- Vinterbro næringspark- Tas inn i planen. 
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Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag:  
1. Nr. 5N Vinterbro øst (øst for dagens E18 og nord for Nordbykrysset). Område 

5 N tas inn med følgende begrensninger: Næringsareal under bakken 
(«fjellhall») kan utredes. 

2. Nr 4 Søndre Moer (gnr/bnr 54/403) - området på Moer ned mot jernbanen: 

Presiseres at det beholdes som næring. 
3. Nr 32 Furumoveien 24-26 og 6-8, Kroer defineres som område for mikrohus. 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet fellesforslag fra MDG og R:  
Endringsforslag  

B11 (Vollskogen) omgjøres til LNF-område i kommuneplanens arealdel og tas ut 
av boligprogrammet til Ås kommune 2020-2035 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet forslag på vegne av R: 

1. Endringsforslag  
B9, Rustadporten tas ikke med i kommuneplanens arealdel. 

2. Endringsforslag  

7M, Thirud beholder status som LNF a - område i kommuneplanens 
arealdelen 

 
Gisle Bjørneby (Sp) fremmet fellesforslag fra Sp og FrP: 
Nr. 9, Rustad, Rustadporten, 100-150 boliger tas inn. 

 
Gisle Bjørneby (Sp) fremmet følgende forslag:  

1. Nr. 30, Kroer, Krosser nord, 40 boliger tas inn i planen. 
2. Nr. 31, Kroer, Krosser sør, 6 boliger tas inn i planen. 
3. Nr. 33, Brønnerud, Søndre Holstad gård, 21 boliger tas inn i planen. 

4. Golfbane ved Vestre Bråta i Kroer tilbakeføres til LNF (sees i plankartet). 
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
1. Arealdelen. Det innføres ikke langsiktig utbyggingsgrense. 
2. Arealdelen. Nordby tas inn i planen som det tredje område i Ås kommune 

3. Arealdelen. Det innføres LSB areal i Nordby etter mal av Brønnerud/Kroer. 
4. Arealdelen. 1M tas med i det videre arbeidet.  

 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet fellesforslag fra Sp og FrP: 
Nr. 9N Helikopterlandingsplass Holstad. Tas inn, men maksimal bruk (antall 

landinger/avganger) som i dag. 
 

Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 
Arealformål bolig 
2.1 innenfor vektstområder og forslag til utbyggingsgrenser 

1. 1. Åsgård- Brekken mellem- Tas inn i planen 
2. 2. Åsgård- Brekkevein sør- Nedjusteres til 70 boliger/ småhus. Tas inn i 

planen 
3. 5. Åsgård- Nordre brekke, stor- Nedjusteres til 70 boliger/småhus- tas inn i 

planen 

4. 6. Åsgård- nordre brekke, liten- Tas inn i planen 
-Område 5 og 6 planlegges under ett i egen områderegulering for å sikre en 

helhetlig utvikling. 
5. 11. Rustad- Torderud gård- tas inn i planen 

6. 13. Solberg- Hvalfaret- nedjusteres til 20-30 boliger- tas inn i planen 
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2.2 Utenfor vekstområder, men nær kollektivtransport 
7. 12. Solberg- solvergveien- tas inn i planen 

8. 17. Nordby- Togrenda, Askehaugveien- nedjusteres til 40 boliger/småhus- tas 
inn i planen 

 

Arealformål næring 
9. 1N. Kongeveien 127- Tas inn i planen 

10. 3N- Korsegården Øst- Tas inn i planen 
 
Andre arealformål 

11. 6M- A og B- Tas inn i planen 
 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: 
Forslag til endringer i planbestemmelser: 

1. §7.2 - Under §7.2 legges det til: «Håndtering av overvann skal skje i henhold 
til kommunens Norm for overvannshåndtering.» 

2. §8.1 - Under §8.1 (parkering) legges det til et krav om minst 4 

sykkelparkeringer per kollektivholderplass 
3. §11.5 - Under planbestemmelser §11.5 endres retningslinjen om vurdering av 

fossilfrie anleggsplasser, til en bestemmelse om at : “Nye byggeprosjekter 
skal ha fossilfrie bygge- og anleggsplasser.” 

4. §11.5 - Nytt underpunkt: "Ved regulering av areal over 5 daa: Klimaeffekt av 

arealendring på byggegrunn, basert på klimaregnskap for arealendring." 
5. §13 - Under planbestemmelser §13 (massehåndtering) legges det til en 

bestemmelse som understreker at masser forurenset med fremmedarter skal 
håndteres på egnet måte for å unngå spredning av vekstene. 

6. §14.1 - Retningslinjenes pkt. A, som lyder: «Uteområde utformes med varige 

helse- og miljøvennlige materialer», flyttes ut av retningslinjene og inn under 
de juridisk bindende bestemmelsene under §14.1 

7. §16.4 - Under §16.4 (Store trær) legges det til et krav om at store trær aktivt 
skal skjermes mot skader fra maskiner o.l., når anleggsarbeidet kan utgjøre 
fare for slik skade. Det skal redegjøres for tresikring i miljøoppfølgingsplan. 

8. §18.3 - Planbestemmelser §18.3 om mikrohus endre til å lyde: «Mikrohus kan 
tillates oppført på tomter avsatt til boligformål.» 

9. §19.3 - Planbestemmelsenes §19.3 pkt. h) strykes: «Det skal opparbeides to 
parkeringsplasser for bil for hver boenhet, og én parkeringsplass for hver 
sekundærleilighet eller mikrohus, enten som åpne plasser eller i garasje eller 

carport. Hver parkeringsplass skal være på minst 18 m2. Parkeringsplassene 
skal opparbeides på egen eiendom.» 

10. Det innarbeides egne bestemmelser som ivaretar hensynet til 
lysforurensning. 

11. Tilleggsforslag: Ås skal være en arealnøytral kommune utenfor dagens 

disponerte arealer, det vil si gjenbruke og fortette områder som allerede er 
utbygd fremfor å bygge ned natur. Samtidig sikre at arealnøytralitet gjelder 

for alle naturområder innenfor områder regulert til bebyggelse, slik at 
hundremeterskoger og parker heller ikke bygges ned. (Fremmes pva. De 
Grønne og Rødt) 

 
Gisle Bjørneby (Sp) fremmet følgende endringsforslag: 

Planbestemmelse 24.1, s. 23, Fjerne setningen: 
«Ny kårbolig skal plasseres i tilknytning til eksisterende gårdsbebyggelse.» 
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Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:  
1. Bestemmelsene §5.6 Pkt c utgår 

2. Bestemmelsene §5.6 Pkt d utgår 
3. Bestemmelsene §6.1 Opparbeides erstattes med sikres 
4. Bestemmelsene §6.2 Utgår 

5. Bestemmelsene §7.1 Omarbeides slik at VA-normen ikke skal gjelde private 
anlegg 

6. Bestemmelsene §7.3 Utgår. Uspesifikk og unødvendig 
7. Bestemmelsene §8.1 omarbeides til å inneholde både min og maks krav, og 

legges frem på nytt. 

8. Bestemmelsene §9.2 Følgende tilføyes. Enkelte veier er fylkesveier, men er 
ikke gjennomfartsveier. Slike veier, f.eks Kjærnesveien, behandles som 

kommunale veier.  
9. Bestemmelsene §9.2 Følgende tilføyes. Der det finnes en eksisterende 

bygningsrekke som ligger nærmere fylkesveien enn det generelle 
avstandskravet, skal det tar utgangspunkt i den eksisterende 
bygningsrekkens avstand fra veien. 

10. Bestemmelsene §16.4 Utgår.  
11. Subsidiær erstattes 90 cm med 200 cm. 

12. Bestemmelsene §17.2 Retningslinjenes pkt 1 utgår. 
13. Bestemmelsene §17.2 Retningslinjenes pkt 4 endres til «oppført før 1900». 
14. Bestemmelsene §19.2 Bestemmelsene for høyder ved bygging med flate tak 

eller pulttak klargjøres. 
15. Bestemmelsene §24.2. Det tillates 20 nye boenheter i Kroer, 30 nye 

boenheter i Brønnerud og 20 nye boenheter i Nordby. 
 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 

1. Tillegg §18.3 Mikrohus, siste avsnitt.  
"I tillegg, for definerte områder tillates flere såkalte mikrohus per eiendom. 

Dog ikke fler enn at grensen for maks bebygd areal som den aktuelle 
reguleringsplanen generelt tillater ikke overskrides. " 

2. Arealer til idrett er ikke satt av i planen: På bakgrunn av dette skal slike 

arealer inn ved rullering av temaplan for idrett i 2022. 
 

Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag:  
Bestemmelser: 
1. 4.2 a) 

Tomtestørrelse: minimum 600 m2 pr. Enebolig og minimum 900 m2 
tomannsbolig. 

2. § 8- Parkering, sykkel og fremkommelighet 
§8-1 parkering 
Sone 1: 

a. Blokkbebyggelse pr. Boenhet, 3-roms og mer: endres fra maks 0,8 til 
maks 1 

b. Småhusbebyggelse: Endres fra maks 1,1 til maks 1 
c. Siste setning endres fra: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal være 

under tak, og all sykkelparkering skal være tyverisikker. 

Endres til: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal være under tak. Alle 
sykkelparkeringsplasser skal ha mulighet for tyverisikring.   

3. § 8.2- fremkommelighet 
Nytt punkt: 

Bevare eksisterende stier så langt det lar seg gjøre. 
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Bestemmelser og retningslinjer til arelformål 
4. § 19.2- Utnyttelsesgrad og høyder 

a. Endres fra 9 til 9,5 meter mønehøyde på inntil 25% BYA 
b. Endres fra 6 til 6,5 meter mønehøyde på inntil 30% BYA 

5. §19.3 Garasje, carport, uthus og parkering 

Pkt. C: Samlet maksimal tillatt størrelse er 50 m 2BYA per hovedboenhet og 
25 m2 BYA per sekundærleilighet/mikrohus. 

Endres til: 
Maksimal tillatt størrelse på garasje og carport er 50 m 2BYA per 
hovedboenhet og 25 m2 BYA per sekundærleilighet/mikrohus. 

6. §21.1 
Forretningslokaler kan være inntil 1250 m2. Lagerlokaler, spiserom/kantine er 

ikke inkludert og kommer i tillegg. 
 

Jan Ove Rikheim (H) fremmet fellesforslag fra H og FrP:  
§ 21.2 Med plasskrevende varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, 
landbruksmaskiner, trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, 

brunevarer og møbler. Det åpnes også for andre forretninger innenfor faghandel 
med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA forutsatt at det er gjennomført 

handelsanalyse som viser at det ikke gir negativ virkning for eksisterende 
sentrumshandel, samlet trafikkmønster, og klima- og miljøkonsekvenser. 
 

Votering: 
 MDGs forslag punkt: 

1. ble tiltrådt 6-3 (1V, 1H, 1FrP) 
2. ble nedstemt 5-4 (2MDG, 1SV, 1V) 
3. ble nedstemt 7-2 (2MDG) 

 Fellesforslaget fra Sp og V ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1V, 1FrP) 
 Aps forslag punkt: 

1. ble tiltrådt 7-2 (1SV, 1H) 
2. ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 1Sp, 2MDG) 
3. ble nedstemt 7-2 (2Ap) 

 Fellesforslaget fra H og FrP ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) 
 Vs forslag punkt 1. ble nedstemt 8-1 (1V) 

 Aps forslag punkt 4. ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1H, 1FrP) 
 Fellesforslaget fra MDG og R ble nedstemt 7-2 (2MDG) 
 MDGs forslag på vegne av R punkt: 

1. ble nedstemt 9-0 
2. ble nedstemt 8-1 (1SV)  

 Fellesforslaget fra Sp og FrP ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 1SV, 1V) 
 Sps forslag punkt: 

1. ble nedstemt 7-2 (1Sp, 1FrP) 

2. ble nedstemt 7-2 (1Sp, 1FrP) 
3. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1V, 1FrP) 

4. ble tiltrådt 6-3 (2Ap, 1SV) 
 FrPs forslag punkt: 

1. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 

2. ble nedstemt 5-4 (1Sp, 1SV, 1H, 1FrP) 
3. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 

 Fellesforslaget fra V og FrP ble nedstemt 6-3 (1V, 1H, 1FrP) 
 FrPs forslag punkt 4. ble nedstemt 7-2 (1V, 1FrP) 

 Vs forslag punkt 3. og 4. ble nedstemt 8-1 (1V) 
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 Hs forslag punkt 1.-8. ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) 
 Hs forslag punkt: 

9. og 10. ble nedstemt 8-1 (1H) 
11. ble nedstemt 7-2 (1H, 1Frp) 

 MDGs forslag punkt: 

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

3. ble tiltrådt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 
4. ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1SV) 
5. ble tiltrådt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 

6. ble tiltrådt 5-4 (1Sp, 1V, 1H, 1FrP) 
7. ble tiltrådt 7-2 (1H, 1FrP) 

8. ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1V) 
9. ble nedstemt 7-2 (2MDG) 

 Hs forslag punkt 5. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 
 MDGs forslag punkt: 

10. ble tiltrådt 7-2 (1H, 1FrP) 

11. ble nedstemt 7-2 (2MDG) 
 Sps forslag ble nedstemt 8-1 (1Sp) 

 FrPs forslag punkt: 
1. og 2. ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) 
3. ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 2MDG) 

4. ble nedstemt 7-2 (1Sp, 1FrP) 
5. ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) 

6. ble nedstemt 8-1 (1FrP) 
7. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 
8. ble nedstemt 5-4 (1Sp, 1SV, 1H, 1FrP) 

9. – 13. ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) 
14. ble tiltrådt 7-2 (2Ap) 

15. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 
 Vs forslag punkt 1. ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 1H, 1FrP) 
 Hs forslag punkt: 

1. ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) 
2. a. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 

b. ble nedstemt 6-3 (1V, 1H, 1FrP) 
c. ble tiltrådt 8-1 (1V) 

3. ble tiltrådt 8-1 (1FrP) 

4. a. ble nedstemt (1H, 1FrP) 
b. ble nedstemt (1H, 1FrP) 

6. ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) 
 Fellesforslaget fra H og FrP ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1H, 1FrP) 
 Vs forslag punkt 2. ble enstemmig vedtatt. 

 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt med tiltrådte 
endringer. 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.08.2021: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 

kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Ås kommune med: 
 kommuneplankart datert 29.06.2021 

 temakart datert 30.06.2021 
 kommuneplanbestemmelser datert 05.08.2021 

 planbeskrivelse datert 05.08.2021 
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ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 

1. Forslag til endringer i plankartet: 
Forbedre arronderingen av næringsarealet BN4 (hjørnet sør/øst for krysset 
Drøbakveien/E6) så det i sør-vestre deler av området følger de naturlige 

skillelinjene mot jordet. 
2. BOLIG 

a. 32 Kroer, Furumoveien 24-26 og 6-8 tas med og halveres fra 40 til 20 
boenheter 

b. 35 Brønnerud, Drøbakveien 135 tas med  

3. Nr. 9, Rustad, Rustadporten, 100-150 boliger tas inn. 
4. Golfbane ved Vestre Bråta i Kroer tilbakeføres til LNF (sees i plankartet). 

5. §7.2 - Under §7.2 legges det til: «Håndtering av overvann skal skje i henhold 
til kommunens Norm for overvannshåndtering.» 

6. §11.5 - Under planbestemmelser §11.5 endres retningslinjen om vurdering av 
fossilfrie anleggsplasser, til en bestemmelse om at : “Nye byggeprosjekter 
skal ha fossilfrie bygge- og anleggsplasser.” 

7. §13 - Under planbestemmelser §13 (massehåndtering) legges det til en 
bestemmelse som understreker at masser forurenset med fremmedarter skal 

håndteres på egnet måte for å unngå spredning av vekstene. 
8. §14.1 - Retningslinjenes pkt. A, som lyder: «Uteområde utformes med varige 

helse- og miljøvennlige materialer», flyttes ut av retningslinjene og inn under 

de juridisk bindende bestemmelsene under §14.1 
9. §16.4 - Under §16.4 (Store trær) legges det til et krav om at store trær aktivt 

skal skjermes mot skader fra maskiner o.l., når anleggsarbeidet kan utgjøre 
fare for slik skade. Det skal redegjøres for tresikring i miljøoppfølgingsplan. 

10. Det innarbeides egne bestemmelser som ivaretar hensynet til 

lysforurensning. 
11. Bestemmelsene §6.1 Opparbeides erstattes med sikres 

12. Bestemmelsene §19.2 Bestemmelsene for høyder ved bygging med flate tak 
eller pulttak klargjøres. 

13. Tillegg §18.3 Mikrohus, siste avsnitt.  

"I tillegg, for definerte områder tillates flere såkalte mikrohus per eiendom. 
Dog ikke fler enn at grensen for maks bebygd areal som den aktuelle 

reguleringsplanen generelt tillater ikke overskrides. " 
14. § 8- Parkering, sykkel og fremkommelighet 

§8-1 parkering 

Siste setning endres fra: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal være 
under tak, og all sykkelparkering skal være tyverisikker. 

Endres til: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal være under tak. Alle 
sykkelparkeringsplasser skal ha mulighet for tyverisikring.   

15.§ 8.2- fremkommelighet 

Nytt punkt: 
Bevare eksisterende stier så langt det lar seg gjøre. 

16. Arealer til idrett er ikke satt av i planen: På bakgrunn av dette skal slike 
arealer inn ved rullering av temaplan for idrett i 2022. 
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