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MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Møtetid: 03.03.2021 kl. 18:10 – 21:00 
Sted: Fjernmøte i Teams 

  
  

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

Else Jorunn Vestby (Ap) 
Martin Østtveit-Moe (Ap) 

Zara Berg (H) 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) 
Odd Rønningen (Sp) 

Martin Løken (MDG) 
Håvard Steinsholt (SV) 

Trine Hvoslef-Eide (V) 
Grete Grindal Patil (KrF) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef Nils Erik Pedersen, enhetsleder Ellen Grepperud, enhetsleder 

Arve Bekkevard, planrådgiver Magnus Ohren, konsulent Kim Madsen Pham 
(møtesekretær). 
 

 

 
Møteprotokoll godkjent 08.03.2021 

 
 
Martin Løken Else Jorunn Vestby 

leder nestleder 
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Delegerte vedtak  

2/21 19/03401-13 Delegerte vedtak byggesak 09.01.2021 - 12.02.2021 

 
Saken ble tatt til orientering. 

 
 
Orientering 

 
Anniken Reinertsen v/A-lab og Hilde Warp og Glenn Bjørnsson v/Aase 

presenterte status i utviklingen av Moerjordet. Presentasjonen er vedlagt 
protokollen. 

  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og plan 03.03.2021 Side 3 av 13 

  

Saker til behandling  

HTP-11/21 
R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1) 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-333 for 
Langbakken nord (B1), som vist på kart datert 09.02.2021, bestemmelser datert 

08.02.2021 og planbeskrivelse datert 05.02.2021, med følgende endringer: 
 

1. Tillegg til bestemmelse 3.2 om estetikk og materialkrav: 

Det skal i hovedsak tas i bruk tremateriale til fasadebekledning for ny 

bebyggelse i området.  

2. Endring av bestemmelse 3.1 om bebyggelsens utforming: 

Type B kan utgjøre maks 80 % av det samlede antallet boligenheter i 

planområdet. 

3. Tillegg til bestemmelse 3.2 om felleslokaler: 
Det skal avsettes areal til felleslokaler, som forsamlingslokale eller 

tilsvarende, tilknyttet felles uteoppholdsareal i planområdet, som ved 
takterrasser eller ved felles gårdstun for minst halvparten av bebyggelsen 

i planområdet. 
4. Ny bestemmelse 2.9 om fossilfri byggeplass: 

Bygge- og anleggsplassen skal være fossilfri. Alle maskinene på bygge- og 

anleggsplassen, herunder aggregater og kompressorer, skal bruke 

elektrisitet, bærekraftig biodrivstoff eller andre klimanøytrale og 

bærekraftige energikilder. Kjøretøy som benyttes til transport av 

anleggsmaskiner, bygningsmaterialer, løsmasser og lignende, til og fra 

bygge- og anleggsplassen er unntatt fra kravet om å bruke fossilfritt 

drivstoff. Unntaket gjelder ikke for frakt internt på bygge- og 

anleggsplassen. 
5. Det skal kartfestes en allment tilgjengelig gangvei gjennom området i øst-

vestgående retning, fra områdelekeplass f_BLK5 i vest til Langbakken i øst 

med eget arealformål. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 03.03.2021: 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende forslag: 

1. Parkering: 

a. Det skal maksimalt legges opp til følgende antall parkeringsplasser 
for biler  

 Biler - NY Biler 
gammel 

Felt B1 63 70 

Felt B2 27 30 

Felt B3 54 60 

Felt B4 99 110 

Sum 243 270 
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b. Det kan i tillegg legges opp til 27 p-plasser for bildelingsordning. 
 

2. Fibernett - «Det anmodes om at det blir etablert fibernettverk til samtlige 
husstander og bygninger for distribusjon av TV og internett, og som 
overdras til sameiet ved overtagelse» 

 
Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet følgende forslag: 

Under pkt. 3.3 erstattes følgende: 
"Kravene til sol på uteareal gjelder også for arealer for felles lek og 
nærlek." 

med: 
"Hvert enkelt felles og private arealer som inngår i beregning av krav til 

lek, aktivitet og uteopphold skal ha sol ved vår og høstjevndøgn kl. 15:00 
på minst halvparten av arealet." 

 
Votering: 
Vs forslag: 

1. ble enstemmig vedtatt 
2. ble enstemmig vedtatt 

 
Aps forslag ble enstemmig vedtatt 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 pkt. 1, 2, 3 og 5 ble enstemmig vedtatt 

 pkt. 4 ble vedtatt 7-2 (2H) 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 03.03.2021: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-333 for 

Langbakken nord (B1), som vist på kart datert 09.02.2021, bestemmelser datert 
08.02.2021 og planbeskrivelse datert 05.02.2021, med følgende endringer: 
 

1. Tillegg til bestemmelse 3.2 om estetikk og materialkrav: 

Det skal i hovedsak tas i bruk tremateriale til fasadebekledning for ny 

bebyggelse i området. 

 

2. Endring av bestemmelse 3.1 om bebyggelsens utforming: 

Type B kan utgjøre maks 80 % av det samlede antallet boligenheter i 

planområdet. 

 

3. Tillegg til bestemmelse 3.2 om felleslokaler: 
Det skal avsettes areal til felleslokaler, som forsamlingslokale eller 
tilsvarende, tilknyttet felles uteoppholdsareal i planområdet, som ved 

takterrasser eller ved felles gårdstun for minst halvparten av bebyggelsen 
i planområdet. 

 
4. Ny bestemmelse 2.9 om fossilfri byggeplass: 

Bygge- og anleggsplassen skal være fossilfri. Alle maskinene på bygge- og 

anleggsplassen, herunder aggregater og kompressorer, skal bruke 

elektrisitet, bærekraftig biodrivstoff eller andre klimanøytrale og 

bærekraftige energikilder. Kjøretøy som benyttes til transport av 
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anleggsmaskiner, bygningsmaterialer, løsmasser og lignende, til og fra 

bygge- og anleggsplassen er unntatt fra kravet om å bruke fossilfritt 

drivstoff. Unntaket gjelder ikke for frakt internt på bygge- og 

anleggsplassen. 

 

5. Det skal kartfestes en allment tilgjengelig gangvei gjennom området i øst-
vestgående retning, fra områdelekeplass f_BLK5 i vest til Langbakken i øst 

med eget arealformål. 
 

6. Parkering: 
a. Det skal maksimalt legges opp til følgende antall parkeringsplasser 

for biler  

 Biler - NY Biler 
gammel 

Felt B1 63 70 

Felt B2 27 30 

Felt B3 54 60 

Felt B4 99 110 

Sum 243 270 

b. Det kan i tillegg legges opp til 27 p-plasser for bildelingsordning. 
 

7. Fibernett - «Det anmodes om at det blir etablert fibernettverk til samtlige 
husstander og bygninger for distribusjon av TV og internett, og som 

overdras til sameiet ved overtagelse» 
 

8. Under pkt. 3.3 erstattes følgende: 

"Kravene til sol på uteareal gjelder også for arealer for felles lek og 
nærlek." 

med: 
"Hvert enkelt felles og private arealer som inngår i beregning av krav til 

lek, aktivitet og uteopphold skal ha sol ved vår og høstjevndøgn kl. 15:00 
på minst halvparten av arealet." 
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HTP-12/21 
R-331 Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5) 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-331 for 
sentrum syd, nordre del (BS5), som vist på kart datert 03.02.2021, 

bestemmelser datert 10.02.2021 og planbeskrivelse datert 04.02.2021, med 
følgende endringer: 

1. Byggehøyder innenfor felt BS2 reduseres til maks fem etg, tilsvarende 
kote 113,1.  

2. Byggegrensen mellom kote 108 (tre etg) og kote 112 (fire etg) flyttes 5 

meter mot øst innenfor felt BBB1 og BBB2.  
3. Det tillates etablert delvis inntrukne balkonger. Balkonger tillates utkraget 

maks 1 meter over byggegrense/formålsgrense mot Moerveien og 
Skoleveien.  

4. Leilighetsfordelingen endres slik at maksimum 40 % av leilighetene 

innenfor kvartalet kan være under 50 m² BRA. Minimum 20 % av 
leilighetene skal være større enn 70 m² BRA. Leilighetene skal ha en 

minimumsstørrelse på 38 m² BRA. 
5. Planforslaget suppleres med dokumentasjon av leilighetssammensetningen 

per bygg og for hele kvartalet.  
 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 

uttalelse etter at endringene er innarbeidet. 
 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 03.03.2021: 
Zara Berg (H) fremmet følgende forslag: 

1. Planen avvises. 
 

2. Før ny Detaljreguleringsplan fremmes skal det være enighet blant 
grunneiere på området. 
 

3. Før planen kommer til ny behandling skal følgende være innarbeidet: 
a. Forpliktelse til opparbeidelse av uteområder 

b. Realistisk parkeringsdekning for prosjektet 
c. Helhetlig og varig plan for renovasjon- og avfallsløsninger 

 

Rekkefølgebestemmelser endring/tillegg:  
4. Før brukstillatelse 

Nytt pkt.  
7.3.4 før brukstillatelse gis innenfor byggeområdene skal BUT være ferdig 
opparbeidet. 

 
5. Pkt. 3.10 Fossilfri byggeplass  

Punktet mangler lovhjemmel og strykes 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Til 4.1. e. tillegg: 
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Leilighetsfordeling Maksimum 40 % og minimum 20% av leilighetene 
innenfor kvartalet kan være under 40 m² BRA. Minimum 20 % av 

leilighetene skal være større enn 70 m² BRA. Leilighetene skal ha en 
minimumsstørrelse på 34 m² BRA.  

 

2. Til 7.3.3. Endring: 
Før brukstillatelse gis for boligenheter innenfor reguleringsområdet skal 

o_SGT være opparbeidet. 
 

3. Nytt 7.4.: 

Før brukstillatelse gis for boligenheter innenfor reguleringsområdet skal 
BUT med tilhørende adkomster være opparbeidet. 

 
4. Nytt 7.3.5: 

Før brukstillatelse gis for boligenheter innenfor BBB2 eller BB1 skal G91, 
G91 og G93 være opparbeidet. 

 

Separat forslag: 
 

5. Nødvendige tekniske krav for etablering av beskrevne grønne kvaliteter og 
vannhåndtering – også på tak, må følges opp nøye i byggesaka. 

 

6. Eksisterende trær skal så langt mulig bevares. 
 

7. Tiltak beskrevet i miljøprogrammet skal i større grad innarbeides i 
planbestemmelser for detaljreguleringsplanen. 
 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
1. Veggen mot krysset Moerveien/Skoleveien skal delvis begros med 

klatreplanter, for å danne et grønt hjørne som fanger blikket fra øst og 
nord. Klatreplantene skal gro inn fra balkongene på siden og strekke seg 
opp fra alle etasjene (2.-5. etasje). Plantene skal sikres tilstrekkelig 

vekstgrunnlag gjennom å utarbeide hensiktsmessige bestemmelser til 
jorddekke, vanning og gripefeste (espalier). Den bevokste veggen skal 

sikres høy arkitektonisk kvalitet. 
 

2. Før det gis brukstillatelse skal nærlekeplassen være sikret opparbeidet. 

 
3. Passasjer skal ha krav om minimum 4 meter bredde, ikke 6 meter, likevel 

slik at atkomstmulighet for stigebil er sikret. 
 

4. Det tillates en inntrukket 6. etasje i BS6. Maksimal høyde justeres 

tilsvarende. 
 

5. Maksimum 40 % av leilighetene innenfor kvartalet kan være under 40 m2 
BRA. Minimum 20 % av leilighetene skal være større enn 70 m2 BRA. 
Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 34 m2 BRA. 

 
Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Leilighetsfordelingen endres slik at maksimum 30 pst av leilighetene 
innenfor kvartalet kan være under 50 m2 BRA. Minimum 30 pst av 
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leilighetene skal være større enn 70 m2 BRA. Leiligheten skal ha en 
minimumstørrelse på 38 m2 BRA. 

 
2. Utomhusareal skal være opparbeidet før ferdigattest utstedes. 

 

3. Byggegrensene skal tydeliggjøres og vise oppstykking av bygningskroppen 
(Jfr. Slik illustrasjonsfoto viser) 

 
4. Under 4.11 d i bestemmelsene ta inn: 

a. Avstanden mellom felles uteoppholdsarealer og boligfasader med 

vindu eller private uteoppholdsarealer skal være minimum 2 m og 
ha visuell skjerming. 

b. Hvert enkelt felles og private arealer som inngår i beregning av krav 
til lek, aktivitet og uteopphold skal ha sol ved vår og høstjevndøgn 

kl. 15:00 på minst halvparten av arealet. 
 
Votering: 

Hs forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
 

HTP vedtok enstemmig at alle framlagte forslag, samt HNMs innstilling i sak 3/21 
av 02.03.2021 følger som innspill til endringer. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 03.03.2021: 
Planen avvises. Framlagte forslag og HNMs innstilling i sak 3/21 av 02.03.2021 

følger som innspill til endringer. 
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HTP-13/21 
Gnr 109 bnr 90 - Kjærnesveien 72 - Klager på 
rammetillatelse - Hus B 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer HTPs vedtak. 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 03.03.2021: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 03.03.2021: 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagene i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  
 

HTP finner at klagernes anførsler ikke utgjør nye momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 21.12.2020.  

 
Rammetillatelse av 21.12.2020 opprettholdes og klagene tas således ikke til 
følge. 

 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 42 gis det ikke utsatt iverksettelse til hus B.  

 
Klagene oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
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HTP-14/21 
Gnr 109 bnr 90 - Kjærnesveien 72 - Klager på 
rammetillatelse - Hus A 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer HTPs vedtak. 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 03.03.2021: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 03.03.2021: 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagene i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  
 

HTP finner at klagernes anførsler ikke utgjør nye momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 21.12.2020.  

 
Rammetillatelse av 21.12.2020 opprettholdes og klagene tas således ikke til 
følge. 

 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 42 besluttes det å gi utsatt iverksettelse for 

hus A inntil klagen er endelig avgjort.  
 

Klagene oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
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HTP-15/21 
Gnr 42 bnr 308 - Sagaveien 2 A - Søknad om 
dispensasjon 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer HTPs vedtak. 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 03.03.2021: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 03.03.2021: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslås søknad om 
dispensasjon fra områdereguleringsplan for Ås sentralområde bestemmelse nr. 
2.1 angående krav om detaljregulering. Begrunnelsen fremkommer av 

saksutredningen.  
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HTP-16/21 
Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Enebolig - Klage på 
omgjøringsvedtak 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33. HTP finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som 
må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 

09.12.2020.  
 
Vedtak av 09.12.2020 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. Klagen 

oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 03.03.2021: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet forslag om kommunedirektørens 

alternative innstilling: Tilsvarer HTPs vedtak 
 

Votering: 
Hs forslag ble vedtatt 5-4 (2Ap, 1SV, 1KrF) ved alternativ votering mot 
kommunedirektørens innstilling 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 03.03.2021: 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTP finner at klagers anførsler utgjør momenter som må 

medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 
09.12.2020. Klagen tas således til følge. Vedtak av 09.12.2020 oppheves. 
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HTP-17/21 
Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Deling - Klage på 
omgjøringsvedtak 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33. HTP finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som 
må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 

09.12.2020.  
 
Vedtak av 09.12.2020 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. Klagen 

oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 03.03.2021: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet forslag om kommunedirektørens 

alternative innstilling: Tilsvarer HTPs vedtak 
 

Votering: 
Hs forslag ble vedtatt 5-4 (2Ap, 1SV, 1KrF) ved alternativ votering mot 
kommunedirektørens innstilling. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 03.03.2021: 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTP finner at klagers anførsler utgjør momenter som må 

medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 
09.12.2020. Klagen tas således til følge. Vedtak av 09.12.2020 oppheves. 
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