
 

 

  

  

 

20/03802 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Møtetid: 20.01.2021 kl. 18:00 – 22:15 
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) 
 
Møtende varamedlemmer: 

Ane Gyri Sjøvik (MDG) for Grete Grindal Patil (KrF) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, enhetsleder plan, 
miljø og næring Ellen Grepperud, enhetsleder byggesak og geodata Arve 

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

 
Diverse merknader: 
Behandlingsrekkefølge: Orientering 1/21; sak 1-10/21; referatsaker; delegerte 

vedtak; øvrige orienteringer. 
 

Votering i sak 1/21 ble utsatt til etter behandling av sak 2/21 grunnet tid til 
formulering av vedtakstekst. 
 

 

 
Møteprotokoll godkjent 24.01.2021 

 
 
Martin Løken Else Jorunn Vestby 

leder nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Referatsaker 

Delegerte vedtak 

Saker til behandling 

1/21 20/00285-9 Gnr 107 bnr 329 - Veidemannsveien 57 - Klage 
på avslag om deling 

4 

2/21 20/03241-5 Gnr 54 Bnr 73 og 85 - Brekkeveien 19 - 

Boligblokker med garasjekjeller - Søknad om 
dispensasjon 

5 

3/21 14/02222-340 Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for 
Ås sentralområde 

6 

4/21 20/03274-10 R-291 Endring av områderegulering for Dyster 

Eldor 2 

12 

5/21 19/00182-44 R-327 Andregangsbehandling - Detaljregulering 

for Dyster Eldor 2, felt B2 

14 

6/21 14/03619-43 R-293 Andregangsbehandling - Detaljregulering 
for Brekkeveien 61 

16 

7/21 18/02813-10 Gnr 53 bnr 3, 5 - Askeveien 34 - Klage på 
pålegg om frakobling av taknedløp 

17 

8/21 20/02844-1 Merverdiavgiftsavtaler 18 

9/21 16/00143-28 Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til 

Sjøskogen skole 

19 

10/21 20/03058-5 Salg av eiendom 20 
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Orientering 

 

1/21 Presentasjon av forslag til reguleringsplan for del av Solbakken 

 
Jonas Norlin v/Pilares og Angelica Kveen v/Allark presenterte status og tegninger 

for prosjektet. 

 
 

Orienteringer fra kommunedirektøren 

 
Ras og rasforebyggende tiltak 
Det innføres søknadsplikt på alle typer arbeid i grunnen innenfor rasutsatt 

område i henhold til NVE rapport 1/2018. Supplerende undersøkelser er bestilt 
og vil bli utført i løpet av våren. 

 
Finansieringsmodell for felles infrastrukturtiltak 
Det ble orientert om arbeidet med finansieringsmodell for felles infrastrukturtiltak 

i tilknytning til områdereguleringen for Ås sentrum. Modellen er presentert for 
utbyggere i Ås og vil bli lagt på høring når forholdene rundt kryssløsningen på FV 

152 er klarlagt. 
 

 
 
Referatsaker 

 

1/21 20/01719-17 Gnr 43 bnr 13 - Søråsveien 3 - Eneboliger - 
Statsforvalterens vedtak i klagesak 

 
Saken ble tatt til orientering. 
 

 
 

Delegerte vedtak 
 

1/21 19/03401-12 Delegerte vedtak byggesak 28.11.2020 - 08.01.2021 

 
Saken ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

HTP-1/21 
Gnr 107 bnr 329 - Veidemannsveien 57 - Klage på avslag 
om deling 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33. HTP har ikke funnet at klagen utgjør nye momenter som 
gjør at vedtaket av 08.09.2020 bør endres.  

 
Klagen har ikke ført frem. Vedtak av 08.09.2020 opprettholdes.  
 

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 20.01.2021: 
Hovedutvalgsmedlemmene var på befaring på eiendommen før behandling av 

saken. 
 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende alternative forslag på vegne av 
hovedutvalget: tilsvarer vedtaket. 
 

Votering: 
Hovedutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 20.01.2021: 

HTP har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33. HTP mener at 
klagen inneholder momenter som må føre til en annen vurdering enn i vedtak av 
08.09.2020. Vedtak av 08.09.2020 oppheves og klagen tas således til følge. 

 
Nytt vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 26-1 innvilges søknad om 
deling av eiendommen gnr 107 bnr 329 i to parseller som vist på situasjonsplan 
datert 06.07.2020. 

 
Delingen innvilges på følgende vilkår: 

 Det skal foreligge tinglyst rett til veiadkomst til fradelt parsell over 
avgivereiendom. 

 Det skal foreligge tinglyst rett til fremføring og vedlikehold av ledninger og 

kabler over naboeiendom(er).  
 

Utvalget finner at fradelt parsell blir en tomt som egner seg til bebyggelse, jf. 
plan- og bygningslovens § 26-1. 
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HTP-2/21 
Gnr 54 Bnr 73 og 85 - Brekkeveien 19 - Boligblokker med 
garasjekjeller - Søknad om dispensasjon 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-3 gir Hovedutvalg for teknikk og plan 

dispensasjon fra bestemmelsene § 4.9 og § 6.7 i reguleringsplan R-311 for 
Brekkeveien 19 m.m., slik at uteoppholdsareal skal etableres i en utstrekning 

som tilsvarer 36 m² per bolig for byggeområdene BB og B/K, og at lekeareal kan 
etableres utenfor eget felt. 
 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår, jfr. Plan- og bygningsloven §19-2 første 
ledd andre punktum: 

 
Areal tatt i bruk til lek og uteoppholdsareal nordøst i planområdet utformes slik 
at det i fremtoning og materialbruk legges vekt på at området kan tas i bruk av 

barn og unge også utenfor boligområdet, slik at området fremstår som en 
forlengelse av friområdet Sagalund med opparbeidede lekeareal. Det skal tas i 

bruk naturlige materialer, som sten, tre, bark, o.l. samt utstrakt bruk av 
stedsegnet vegetasjon, herunder trær. Gangstier i området bør ikke opparbeides 
med bruk av asfalt. 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 20.01.2021: 
Zara Berg (H) fremmet følgende alternative forslag: tilsvarer vedtaket. 

 
Votering: 
Hs forslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot 

kommunedirektørens innstilling. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 20.01.2021: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-3 avslår hovedutvalg for teknikk og 
plan å gi dispensasjon fra bestemmelsene § 4.9 og § 6.7 i reguleringsplan R-311 

for Brekkeveien 19 m.m. 
 

Gjeldende reguleringsplan er grundig behandlet og skal ligge til grunn for videre 
prosess. 
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HTP-3/21 
Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

 

1. Kvalitetsprogrammet for områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde datert mai 2019 vedtas med følgende endringer: 

 
Byrom, møteplasser, lek 
1) Siste kulepunkt under mulige tiltak endres som foreslått fra:  

Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder  
til: 

Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder og sette 
av vegger til gatekunst 

2) Dokumentet gjennomgås og dersom ordet by er brukt erstattes det med 

andre betegnelser som passer i konteksten. 
3) Nytt punkt legges til under mulige tiltak som foreslått: Unngå materialer 

som avgir mikroplast og tilstrebe mest mulig naturlige materialer 
utomhus. 

 

Blågrønn struktur 
4) Nytt punkt legges til under dokumentasjon som foreslått: Det må 

utarbeides kart for å illustrere viktige turvegdrag og møteplasser samt 
innfallsporter til utmark utenfor det regulerte området. 

 
Mobilitet 
5) Siste kulepunkt under Bil endres til: Legge inn lav parkeringsdekning i 

utbyggingsprosjekter. Det kan f.eks. legges opp til at boliger ikke 
automatisk selges med parkeringsplass. Ved fastsetting av 

parkeringsdekning vurderes konsekvenser som for eksempel 
gateparkering. 

 

Arkitektur 
6) Strykning i første kulepunkt under Fasader som foreslått: Variere fasader 

med materialbruk og sprang inn og ut, som for eksempel veksling 
mellom inntrukne og påbygde balkonger, eller vinduer i innskutte og 
utskutte felt.  

7) Nytt tredje kulepunkt legges til som foreslått: Planlegge romslige, delvis 
integrerte balkonger og terrasser som fungerer både som gode uterom 

og er tilrettelagt for dyrking av pryd- og nyttevekster. 
8) Stryke fjerde kulepunkt som foreslått: Begrense store utenpåhengte 

balkonger i andre etasje som henger ut over uteoppholdsarealer og 

offentlige rom.  
Erstattes med nytt punkt: Unngå utenpåhengte balkonger som ikke er en 

integrert del av bygningen. 
9) Følgende setning legges til i siste kulepunkt som foreslått «Integrere 

nedkjøringer til parkeringskjellere i bebyggelsen.» Fall og rampe bør 

bygges innenfor byggets omkrets, og port og utkjøring bør treffe fortau 
eller gateplan med samme høyde. 
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Boligtilbud og typologier 

10) I siste kulepunkt under mulige tiltak «Vurdere ulike eierformer som 
bidrar til fellesskap og dialog» legges det til som foreslått: og sosial 
boligbygging. 

 
Belysning 

11) Følgende legges til under innledningen i kapittelet: Lysforurensning er et 
økende problem for biologisk mangfold. Ved utplassering av belysning 
bør negative effekter på naturen vurderes. Lyskilder plasseres og 

utformes på en måte som minimerer lysforurensning til omkringliggende 
bebyggelse og naturmiljø. 

 
Universell utforming 

12) Femte kulepunkt under eksempler på tiltak endres som foreslått fra: 
Benytte varige materialer som tilfredsstiller krav til universell utforming 
på dekke på utearealer 

til: 
Benytte varige og naturlige materialer som tilfredsstiller krav til universell 

utforming på dekke på utearealer 
 

Miljøvennlige materialer 

13) Nytt punkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Bruk av plast og 
gummidekker utenomhus unngås. 

14) Under kommunens ambisjon legges det til følgende: Det skal unngås 
bruk av materialer som bidrar til spredning av mikroplast i naturen. 

15) Nytt punkt under mulige tiltak legges til: Det bør fortrinnsvis benyttes 

stedegen naturstein. 
 

Avfall 
16) Nytt kulepunkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Legge til rette 

for bytteboder i fellesareal 

 
Delområder 

17) Eksisterende setning under «Delområde 3: Sagaveien/Moerveien», 
særpreg og tilpasning, side 50: Det kan likevel være aktuelt å vurdere 
bevaring av enkeltbygg dersom dette ikke umuliggjør gode helhetlige 

løsninger og kan tilføre verdi til det nye bygningsmiljøet  
erstattes med følgende: 

Bebyggelse eldre enn 100 år bør bevares dersom det lar seg gjøre i 
kombinasjon med helhetlige løsninger. 

18) Setningen «Her pågår en planprosess» nederst på side 43 fjernes som 

foreslått. 
19) Delområde A Esso i område 4 – Langbakken tas ut. Området sør i 

Langbakken betegnes i stedet som delområde A i område 4 – 
Langbakken, med beskrivelse. 

 

Oppfølging av kvalitetsprogrammet  
20) Forslag til endring av layout under Organisering, roller og ansvar som 

foreslått: 
Utheve «De enkelte utbyggere har ansvar for å:» på linje med «Ås 

kommune har ansvar for å:» lenger opp. 
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21) Følgende legges til under siste kapittel om oppfølging som foreslått: 
Viktige elementer i oppfølging av kvalitetsprogrammet legges inn i 

detaljreguleringen som rekkefølgekrav og bestemmelser. 
 
2. Kvalitetsprogrammet evalueres når det foreligger erfaringer fra 

praktisk saksbehandling og gjennomførte detaljplaner. 
 

3. Endelig vedtatt kvalitetsprogram for Ås sentralområde legges til 
grunn for arbeidet med et kvalitetsprogram for hele kommunen. 

 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 20.01.2021: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

Under mobilitet: 
1. Nytt punkt: Sikre grønne sammenhengende strukturer for sykling og 

gående som binder bebygd areal sammen med viktige friområder. 

 
Under miljøvennlige materialer: 

2. Opprettholde ordlyd i nytt punkt: Norsk, og gjerne lokal, naturstein bør 
brukes. 

 

Under delområder: 
3. Tilføye en formulering i kommunedirektørens forslag til ordlyd: Bebyggelse 

eldre enn 100 år og andre bevaringsverdige bygg bør bevares dersom det 
lar seg gjøre i kombinasjon med helhetlige løsninger. 

 

Under oppfølging av kvalitetsprogrammet: 
4. Tiltakshaver utarbeider en oppfølgingsplan som viser hvordan 

kvalitetsprogrammet er tenkt fulgt opp. 
5. Før ferdigattest gis skal kommunen aktivt påse at kravene som er 

forankret i detaljreguleringen er blitt fulgt opp. 

 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 

Mobilitet, pkt. 5: 
Følgende slettes: Det kan f.eks. legges opp til at boliger ikke automatisk 
selges med parkeringsplass. Ved fastsetting av parkeringsdekning 

vurderes konsekvenser som for eksempel gateparkering. 
 

Martin Løken (MDG) fremmet innstilling av 19.01.2021 fra hovedutvalg for 
næring og miljø (HNM) til votering. 
 

Votering: 
Det ble først votert over kommunedirektørens innstilling og fremlagte forslag: 

 
 Kommunedirektørens innstilling uten pkt. 1. 5) ble enstemmig tiltrådt 

 

 Kommunedirektørens innstilling pkt. 1. 5) ble tiltrådt 5-4 (2H, Sp, SV) ved 
alternativ votering mot Hs forslag 

 
 SVs forslag uten pkt. 3 ble enstemmig tiltrådt 
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 SVs forslag pkt. 3 ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 2H) 
 

Det ble deretter votert over tiltrådte endringer og tillegg i hovedutvalg for næring 
og miljøs (HNM) innstilling: 
 

 HNMs innstilling uten pkt. 1. 19) ble enstemmig tiltrådt 
 

 HNMs innstilling pkt. 1. 19) ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 2H) 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 20.01.2021: 

 
1. Kvalitetsprogrammet for områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde datert mai 2019 vedtas med følgende endringer: 
 

Byrom, møteplasser, lek 
1) Siste kulepunkt under mulige tiltak endres som foreslått fra:  

Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder  

til: 
Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder og sette 

av vegger til gatekunst 
2) Dokumentet gjennomgås og dersom ordet by er brukt erstattes det med 

andre betegnelser som passer i konteksten. 

3) Nytt punkt legges til under mulige tiltak som foreslått: Unngå materialer 
som avgir mikroplast og tilstrebe mest mulig naturlige materialer 

utomhus. 
 
Blågrønn struktur 

4) Nytt punkt legges til under dokumentasjon som foreslått: Det må 
utarbeides kart for å illustrere viktige turvegdrag og møteplasser samt 

innfallsporter til utmark utenfor det regulerte området. 
5) Nytt punkt: Tilrettelegging for åpning og etablering av bekker der 

naturmangfold og rekreasjon skal ha særskilt fokus 

 
Mobilitet 

6) Siste kulepunkt under Bil endres til: Legge inn lav parkeringsdekning i 
utbyggingsprosjekter. Det kan f.eks. legges opp til at boliger ikke 
automatisk selges med parkeringsplass. Ved fastsetting av 

parkeringsdekning vurderes konsekvenser som for eksempel 
gateparkering. 

7) Nytt punkt: Sikre grønne sammenhengende strukturer for sykling og 
gående som binder bebygd areal sammen med viktige friområder. 

 

Arkitektur 
8) Strykning i første kulepunkt under Fasader som foreslått: Variere 

fasader med materialbruk og sprang inn og ut, som for eksempel 
veksling mellom inntrukne og påbygde balkonger, eller vinduer i 
innskutte og utskutte felt.  

9) Nytt tredje kulepunkt legges til som foreslått: Planlegge romslige, delvis 
integrerte balkonger og terrasser som fungerer både som gode uterom 

og er tilrettelagt for dyrking av pryd- og nyttevekster. 
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10) Stryke fjerde kulepunkt som foreslått: Begrense store utenpåhengte 
balkonger i andre etasje som henger ut over uteoppholdsarealer og 

offentlige rom.  
Erstattes med nytt punkt: Unngå utenpåhengte balkonger som ikke er 
en integrert del av bygningen. 

11) Følgende setning legges til i siste kulepunkt som foreslått «Integrere 
nedkjøringer til parkeringskjellere i bebyggelsen.» Fall og rampe bør 

bygges innenfor byggets omkrets, og port og utkjøring bør treffe fortau 
eller gateplan med samme høyde. 

 

Boligtilbud og typologier 
12) I siste kulepunkt under mulige tiltak «Vurdere ulike eierformer som 

bidrar til fellesskap og dialog» legges det til som foreslått: og sosial 
boligbygging. 

13) Tilføyelse i avsnitt F, kulepunkt 3: og mulighet for «leie til eie» boliger. 
14) Nytt kulepunkt: Legge opp til utbygging av borettslagsleiligheter med 

boplikt. 

 
Belysning 

15) Følgende legges til under innledningen i kapittelet: Lysforurensning er et 
økende problem for biologisk mangfold. Ved utplassering av belysning 
bør negative effekter på naturen vurderes. Lyskilder plasseres og 

utformes på en måte som minimerer lysforurensning til omkringliggende 
bebyggelse og naturmiljø. 

 
Universell utforming 
16) Femte kulepunkt under eksempler på tiltak endres som foreslått fra: 

Benytte varige materialer som tilfredsstiller krav til universell utforming 
på dekke på utearealer 

til: 
Benytte varige og naturlige materialer som tilfredsstiller krav til 
universell utforming på dekke på utearealer 

 
Miljøvennlige materialer 

17) Nytt punkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Bruk av plast og 
gummidekker utenomhus unngås. 

18) Under kommunens ambisjon legges det til følgende: Det skal unngås 

bruk av materialer som bidrar til spredning av mikroplast i naturen. 
19) Nytt punkt under mulige tiltak legges til: Norsk, og gjerne lokal, 

naturstein bør brukes. 
20) Del om Materialbruk s. 36, under «Mulige tiltak»: 

Endringsforslag til pkt. 4 

Fra: 
Bruke materialer som er ombrukbare, resirkulerbare og gjenvinnbare. 

Til: 
Bruke materialer som er ombrukbare, resirkulerbare og gjenvinnbare. 
Det oppfordres også til å ta i bruk materialer som kan resirkuleres fra 

bebyggelse som skal rives. 
 

Avfall 
21) Nytt kulepunkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Legge til 

rette for bytteboder i fellesareal 
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Delområder 

22) Eksisterende setning under «Delområde 3: Sagaveien/Moerveien», 
særpreg og tilpasning, side 50: Det kan likevel være aktuelt å vurdere 
bevaring av enkeltbygg dersom dette ikke umuliggjør gode helhetlige 

løsninger og kan tilføre verdi til det nye bygningsmiljøet  
erstattes med følgende: 

Bebyggelse eldre enn 100 år og andre bevaringsverdige bygg bør 
bevares dersom det lar seg gjøre i kombinasjon med helhetlige 
løsninger. 

23) Setningen «Her pågår en planprosess» nederst på side 43 fjernes som 
foreslått. 

24) Delområde A Esso i område 4 – Langbakken tas ut. Området sør i 
Langbakken betegnes i stedet som delområde A i område 4 – 

Langbakken, med beskrivelse. 
 
Oppfølging av kvalitetsprogrammet  

25) Forslag til endring av layout under Organisering, roller og ansvar som 
foreslått: 

Utheve «De enkelte utbyggere har ansvar for å:» på linje med «Ås 
kommune har ansvar for å:» lenger opp. 

26) Følgende legges til under siste kapittel om oppfølging som foreslått: 

Viktige elementer i oppfølging av kvalitetsprogrammet legges inn i 
detaljreguleringen som rekkefølgekrav og bestemmelser. 

27) Tiltakshaver utarbeider en oppfølgingsplan som viser hvordan 
kvalitetsprogrammet er tenkt fulgt opp. 

28) Før ferdigattest gis skal kommunen aktivt påse at kravene som er 

forankret i detaljreguleringen er blitt fulgt opp. 
 

Nye punkt 
29) Fibernett: 

Det anmodes om etablering av fibernettverk til samtlige husstander og 

bygninger for distribusjon av TV og internett, og som overdras til 
sameiet ved overtagelse. 

 
2. Kvalitetsprogrammet evalueres når det foreligger erfaringer fra 

praktisk saksbehandling og gjennomførte detaljplaner. 

 
3. Endelig vedtatt kvalitetsprogram for Ås sentralområde legges til 

grunn for arbeidet med et kvalitetsprogram for hele kommunen. 
 

4. Følgende punkt foreslås videreført for kommunedirektørens 

behandling av reguleringsplaner og oppfølging av 
kvalitetsprogrammet: 

Redegjørelse for utbyggingsprosjektenes oppfyllelse av kvalitetsplan skal 
foreligge i kommunedirektørens saksfremstilling. 

 

 
  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og plan 20.01.2021 Side 12 av 20 

  

 

HTP-4/21 
R-291 Endring av områderegulering for Dyster Eldor 2 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 
av R-291 områderegulering for Dyster Eldor 2, som vist i redegjørelse datert 
05.11.2020.  

 
Følgende nye rekkefølgekrav innarbeides i områdereguleringens bestemmelser, 

revidert 30.06.2017:  
 

1. «Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse skal omlegging av 

krysset Hogstvetveien og fv. 152 være sikret opparbeidet.» 
 

2. «Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse skal utbedring av 
veitrasé med tilhørende bussløsning mellom kryssene fv. 152 og 
Langbakken, og fv. 152 og Hogstvetveien være sikret opparbeidet.» 

 
3. «Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse skal oppgradering 

av eksisterende gang- og sykkelvei til sykkelvei med fortau langs 
Hogstvetveien på strekningen mellom Grunnfjellsveien og Ås videregående 

skole være sikret opparbeidet.» 
 

4. «Før det gis brukstillatelse for boligbebyggelse skal innsnevring av T-

krysset Hogstvetveien og Grunnfjellsveien være opparbeidet. Byggeplan 
for krysset skal godkjennes av Viken fylkeskommune» 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 20.01.2021: 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nytt pkt 5: 

Før det gis brukstillatelse for boligbebyggelse skal tursti mellom 
Gneisveien og Eldorveien gjennom H540_1 være opparbeidet. 

 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

SVs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 20.01.2021: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 
av R-291 områderegulering for Dyster Eldor 2, som vist i redegjørelse datert 

05.11.2020.  
 
Følgende nye rekkefølgekrav innarbeides i områdereguleringens bestemmelser, 

revidert 30.06.2017:  
 

1. «Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse skal omlegging av 
krysset Hogstvetveien og fv. 152 være sikret opparbeidet.» 
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2. «Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse skal utbedring av 
veitrasé med tilhørende bussløsning mellom kryssene fv. 152 og 

Langbakken, og fv. 152 og Hogstvetveien være sikret opparbeidet.» 
 

3. «Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse skal oppgradering 

av eksisterende gang- og sykkelvei til sykkelvei med fortau langs 
Hogstvetveien på strekningen mellom Grunnfjellsveien og Ås videregående 

skole være sikret opparbeidet.» 
 

4. «Før det gis brukstillatelse for boligbebyggelse skal innsnevring av T-

krysset Hogstvetveien og Grunnfjellsveien være opparbeidet. Byggeplan 
for krysset skal godkjennes av Viken fylkeskommune» 

 
5. «Før det gis brukstillatelse for boligbebyggelse skal tursti mellom 

Gneisveien og Eldorveien gjennom H540_1 være opparbeidet.» 
 
 

  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og plan 20.01.2021 Side 14 av 20 

  

 

HTP-5/21 
R-327 Andregangsbehandling - Detaljregulering for 
Dyster Eldor 2, felt B2 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-327 

Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2 med kart datert 28.09.2020, 
reguleringsbestemmelser revidert 28.09.2020 og planbeskrivelse revidert 

28.09.2020. 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 20.01.2021: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Effektiv gangforbindelse fra sentralt i feltet til eksisterende tursti mot 
nord, og tilsvarende sørover mot Eldorødegården, påføres plankartet. 

 

Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nytt punkt under 5 hensynssoner, 5.4 vegetasjonsskille: 

Besørge vegetasjonsskille/skjerm mellom utbyggingsfeltet og Nordre Eldor 
gård, for blant annet å redusere lysforurensning til et minimum mot 
Nordre Eldor gård. 

 
Ane Gyri Sjøvik (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 

50% av boenhetene skal utføres som tilgjengelige boenheter. 
 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende endringsforslag: 
1. Endring i bestemmelsene, pkt 4.9 (parkering), 2. avsnitt, 1. setning: 

Det etableres maksimum 1,1 p-plass per boenhet inklusive 

gjesteparkering. 
 

2. Endring i bestemmelsene, pkt 4.9 (parkering), 2. avsnitt, 2. setning: 
Minimum 50 % av parkeringsplassene skal ha ladepunkt for ladbar 
motorvogn 

 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende endringsforslag: 

Endret formulering på § 4.9 om parkering: 
Parkeringsdekning er økt fra 1 til 1,2 p-plass per boenhet inklusive 
gjesteparkering. 

 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet pkt. 4.9 (parkering) i kommunedirektørens 

innstilling. 
 
Votering: 

SVs tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
Vs tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 

MDGs tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Pkt. 4.9 (parkering) 

Det ble først votert over det mest ytterliggående forslaget: 
MDGs endringsforslag 1 falt 6-3 (2MDG, V) 



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og plan 20.01.2021 Side 15 av 20 

  

 
Deretter ble Hs forslag tiltrådt 5-4 (2Ap, Sp, SV) ved alternativ votering mot 

punktet i kommunedirektørens innstilling. 
 
MDGs endringsforslag 2 falt 6-3 (2MDG, V) 

 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt med de tilleggspunkter 

som fremgår av HTPs innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 20.01.2021: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-327 
Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2 med kart datert 28.09.2020, 

reguleringsbestemmelser revidert 28.09.2020 og planbeskrivelse revidert 
28.09.2020 med følgende endringer og tillegg: 

 
1. Effektiv gangforbindelse fra sentralt i feltet til eksisterende tursti mot nord, 

og tilsvarende sørover mot Eldorødegården, påføres plankartet. 

 
2. Nytt punkt under 5 hensynssoner, 5.4 vegetasjonsskille: 

Besørge vegetasjonsskille/skjerm mellom utbyggingsfeltet og Nordre Eldor 
gård, for blant annet å redusere lysforurensning til et minimum mot 
Nordre Eldor gård. 

 
3. 50% av boenhetene skal utføres som tilgjengelige boenheter. 

 
4. Endret formulering på § 4.9 om parkering: 

Parkeringsdekning er økt fra 1 til 1,2 p-plass per boenhet inklusive 

gjesteparkering. 
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HTP-6/21 
R-293 Andregangsbehandling - Detaljregulering for 
Brekkeveien 61 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-293 

Detaljregulering for Brekkeveien 61 med plankart revidert 16.10.2020, 
reguleringsbestemmelser revidert 18.12.2020 og planbeskrivelse revidert 

08.05.2020.  
 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 20.01.2021: 
Zara Berg (H) fremmet følgende forslag: 

Fibernett: 
Det anmodes om etablering av fibernettverk til samtlige husstander og 
bygninger for distribusjon av TV og internett, og som overdras til sameiet 

ved overtagelse. 
 

Ane Gyri Sjøvik (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 
50% av boenhetene skal utføres som tilgjengelige boenheter. 

 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
Parkeringsløsningen anrettes slik at disse boenhetene blir tilgjengelige 

også fra parkeringen. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt 
Hs forslag ble enstemmig tiltrådt 

MDGs første forslag ble enstemmig tiltrådt 
MDGs andre forslag ble enstemmig tiltrådt 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 20.01.2021: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-293 

Detaljregulering for Brekkeveien 61 med plankart revidert 16.10.2020, 
reguleringsbestemmelser revidert 18.12.2020 og planbeskrivelse revidert 

08.05.2020 med følgende tillegg: 
 

1. Fibernett: 

Det anmodes om etablering av fibernettverk til samtlige husstander og 
bygninger for distribusjon av TV og internett, og som overdras til sameiet 

ved overtagelse 
 

2. 50% av boenhetene skal utføres som tilgjengelige boenheter. 

 
3. Parkeringsløsningen anrettes slik at disse boenhetene blir tilgjengelige 

også fra parkeringen. 
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HTP-7/21 
Gnr 53 bnr 3, 5 - Askeveien 34 - Klage på pålegg om 
frakobling av taknedløp 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer HTPs vedtak. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 20.01.2021: 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 20.01.2021: 
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 
16.11.2020. Vedtak av 16.11.2020 opprettholdes og klagen tas således ikke til 

følge.  
 

Klagen oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
 

  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og plan 20.01.2021 Side 18 av 20 

  

 

HTP-8/21 
Merverdiavgiftsavtaler 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer HTPs innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 20.01.2021: 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 20.01.2021: 
1. Anleggsbidragsmodellen 

Ås kommune kan inngå avtale om bruk av anleggsbidragsmodell i 
byggprosjekter med private utbyggere, med unntak av der 

infrastrukturtiltaket etableres med bruk av utbyggers egne/innleide 
prosjektledelse og administrasjon (Valdresmodellen).  
 

Anleggsbidragsmodellen skal kun benyttes der tiltaket har en anleggskostnad 
på minimum MNOK 5 eks. merverdiavgift. Kommunens administrasjonsgebyr 

for prosjekter styrt etter anleggsbidragmodellen vil lyde på 8 % av fakturert 
beløp (anleggskost) eks. mva. 

 
2. Justeringsmodellen 

Ås kommune kan inngå avtale/r om bruk av justeringsmodellen, der 

kommunen overtar offentlig infrastruktur vederlagsfritt. Finansieringen og 
gjennomføringen av modellen reguleres i utbyggingsavtaler og/eller 

justeringsavtaler for merverdiavgift. Justeringsmodellen vil kunne benyttes 
der merverdiavgiftskostnaden på infrastrukturtiltaket er over MNOK 1. 
 

Ås kommune vil, i de tilfeller utbygger overfører justeringsrett, beholde 35% 
av merverdiavgiftsrefusjonen fra Skatteetaten. Kommunen vil tilbakeføre 

utbygger 65% av merverdiavgiftsrefusjonen. 
 

3. Fullmakt 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fremforhandle og inngå 
merverdiavgiftsavtaler med utbyggere som nevnt under punkt 1 og 2. 
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HTP-9/21 
Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til Sjøskogen 
skole 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer HTPs innstilling. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 20.01.2021: 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 
1. Modulene på Åsgård skole flyttes til Sjøskogen skole med formål å dekke 

skolens behov for lokaler inntil 10 år frem i tid. 

2. Kommunedirektøren går i forhandlinger med utleier om utkjøp eller 
forlenget leieavtale etter 31. august 2025. 

3. Kostnadene finansieres med bruk av ubundet fond for 2021, deretter 
innarbeides i Handlingsprogram for 2022-2025. 

 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble tiltrådt 5-4 (2H, 1MDG, V) ved alternativ 

votering mot Hs forslag. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 20.01.2021: 

1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet til å dekke hverken et midlertidig, 
eller permanent behov for nye arealer på Sjøskogen skole. 

2. Leieavtalen med Indus Norge sies opp senest innen utgangen av februar 
2021. 

3. Tjenesteområde Eiendomsforvaltning og utleie tilføres 4,6 mill. kr. for å dekke 
avvikling av leieforholdet. 

4. Beløpet finansieres med bruk av ubundet fond. 
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HTP-10/21 
Salg av eiendom 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer HTPs innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 20.01.2021: 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende alternative forslag: 
Eiendommen Von Øtkens vei 52 A, Gnr. gnr. 73 bnr. 184 legges ut for salg 

på det åpne markedet. Dagens leietager kan få muligheten til å gå inn på 
høyeste bud. 

 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble tiltrådt 7-2 (2H) ved alternativ votering mot 

Hs forslag. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 20.01.2021: 

Eiendommen Von Øtkens vei 52 A, Gnr. gnr. 73 bnr. 184 tilbys solgt til 
nåværende leietaker til markedspris etter avholdt takst. 
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