
 

 

  

  

 

20/03802 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Møtetid: 26.05.2021 kl. 18.00 – 22:10 
Sted: Fjernmøte i teams.  

  
  

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

Else Jorunn Vestby (Ap), Martin Østtveit-Moe (Ap), Odd Rønningen (Sp), Martin 
Løken (MDG), Håvard Steinsholt (SV), Trine Hvoslef-Eide (V), Grete Grindal Patil 

(KrF), Zara Berg (H), Bengt Nøst-Klemmetsen (H) 
 
Fra administrasjonene møtte: 

Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, virksomhetsleder 
samfunnsutvikling Ellen Grepperud, virksomhetsleder teknikk Anette Bjerke, 

enhetsleder byggesak og geodata Arve Bekkevard, planrådgiver Magnus Ohren, 
rådgiver Lene H. Lilleheier – møtesekretær.  
 

Diverse merknader: 
Behandlingsrekkefølge: Sak 24-26, sak 33-34, sak 30 og 29, delegerte vedtak, 

orienteringer. Øvrige saker ble utsatt. 
 
 

 
Møteprotokoll godkjent 28.05.2021 

 
 
Martin Løken 

leder 

Else Jorunn Vestby 

nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Delegerte vedtak 

Orientering 

Saker til behandling 

24/21 16/01995-
166 

R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes 
Feriehjem og Askehaugåsen - Avklaring om 
videre planprosess 

4 

25/21 18/02348-27 R-324 Detaljregulering for del av Solbakken - 
førstegangsbehandling 

5 

26/21 18/00268-37 R-331 Førstegangsbehandling - Detaljregulering 
for sentrum syd, nordre del (BS5) 

8 

27/21 20/00539-36 R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) - 

Førstegangsbehandling 

11 

28/21 21/01518-2 Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås 

sentrum 

12 

29/21 21/00766-13 Gnr 55 bnr 246 - Liaveien 38 - Søknad om 
særskilt tillatelse til 

å dele opp boenhet til hybler, søknad om 
bruksendring og dispensasjon fra tillatt 

bygningstype 

12 

30/21 20/01152-17 Gnr 54 bnr 353 og 361 - Ny verdivurdering 14 

31/21 20/01116-9 Rullering av tiltaksplaner for gang og sykkel og 
trafikksikkerhet 

15 

32/21 21/00849-24 Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 

friluftsliv 2021 

15 

33/21 21/01208-2 Budsjettreguleringer 1. tertial 2021 16 

34/21 21/01208-1 1. tertialrapport 2021 - Ås kommune 16 
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Delegerte vedtak  

4/21 19/03401-15 Delegerte vedtak byggesak 26.03.2021 - 
07.05.2021 

 
Saken ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

HTP-24/21 
R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem 
og Askehaugåsen - Avklaring om videre planprosess 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Fremtidig arealbruk for området underlagt hensynssone H810_3 ved Tømrernes 

Feriehjem avklares gjennom rullering av kommuneplanens arealdel. Området 
foreslås som fremtidig boligområde. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) og Else Jorunn Vestby (Ap) fremmet 

kommunedirektørens alternativ nr. 1: 
Det inngås mekling med Statsforvalteren.  

Kommunedirektøren forbereder prosess for mekling med Statsforvalteren. 
Det nedsettes et eget forhandlingsutvalg, som kan gjennomføre 
meklingsmøter med Statsforvalteren på vegne av kommunen. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet kommunedirektørens alt nr. 2 med tillegg: 

Områdeplanarbeidet avsluttes 
Kommuneplanens arealdel som er under rullering tilpasses slik at området 
opprettholdes som fritidsbebyggelse, uten hensynssone for omforming. 

Det vurderes innført nye generelle bestemmelser for forvaltning av 
fritidsbebyggelsen i området. 

  
Utvalget ønsker en nøktern reguleringsplan der utformingen av 

hytteområdet på Bæk i hovedsak bevares. Planen skal i hovedsak 
omregulere de fritidsboligene til helårsboliger, som tidligere har fått 
tillatelse til dette av kommunen. 

 
Votering: 

 Kommunedirektørens innstilling ble nedstemt 8-1 (MDG) 
 Ap og Hs forslag ble tiltrådt 8-1 (MDG) 
 MDGs forslag ble nedstemt 8-1 (MDG) 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 26.05.2021: 

Det inngås mekling med Statsforvalteren.  
Kommunedirektøren forbereder prosess for mekling med Statsforvalteren. Det 
nedsettes et eget forhandlingsutvalg, som kan gjennomføre meklingsmøter med 

Statsforvalteren på vegne av kommunen. 
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HTP-25/21 
R-324 Detaljregulering for del av Solbakken - 
førstegangsbehandling 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Planforslaget sendes tilbake for videre bearbeiding. Følgende endringer må 

innarbeides før planforslaget kan fremmes på nytt: 
 

- Høyder mot nord og vest i felt BAA reduseres med minimum én til to 
etasjer, som vist på figur 3 og 4 i saksframlegget.  

- Fasaden mot nord i BAA skal i større grad brytes opp for å skape variasjon 

og åpninger inn til utearealet på lokk over parkering.  
- Høyeste punkt innenfor felt B2 (k +121) og felt B3 (k +122) flyttes lenger 

syd. Utstrekningen som er vist i plankartet kan beholdes. 
- Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 36 m² BRA. 
- Leilighetsfordelingen innenfor felt BAA justeres for å sikre en større andel 

leiligheter over 50 m2 BRA. Det skal sikres en andel boliger med egen 
inngang fra terreng. 

- Varelevering må løses på en mer trafikksikker måte som ikke krever 
rygging av lastebiler på offentlig vei. 

- Forretningen på BAA skal være en nærbutikk. Forretningsarealet skal ikke 

overstige 1250 m2 BRA, inkludert salgsareal, lagerlokale, spiserom/kantine 
og kontorareal. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021: 

Håvard Steinsholt (SV) foreslo tillegg: 
Planen utvides til å omfatte hele kvartalet. 

 

Zara Berg (H) foreslo følgende endringer: 
 strekpunkt 6 strykes. 

 strekpunkt 7 endres til: 
Forretningsarealet kan være inntil 1250 m2 BRA. Salgsareal, lagerlokale, 
spiserom/kantine og kontorareal er ikke inkludert og kommer i tillegg. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet tilleggene fra HNMs innstilling: 

- Saken sendes tilbake til tiltakshaver for nærmere redegjørelse av hvordan 
krav etter kvalitetsprogrammet skal etterleves.  

- Det skal også klargjøres om reduksjon i butikkareal vil muliggjøre 

fremtidig drift av butikk slik den drives i dag. 
- Kommunedirektøren bes utarbeide en tiltakspakke for sykkelparkering for 

denne reguleringsplanen og fremtidige reguleringsplaner i 
sentrumsområdet. Tiltakspakken skal forplikte utbyggere til gode løsninger 
for økte sykkelandeler.  

- Bestemmelse i 3.4 om ladepunkt endres til “Alle parkeringsplasser i 
parkeringsanlegg skal tilrettelegges med et eget ladepunkt for elbil.”  

- Nytt punkt 7.3.5: «Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse på felt BAA 
skal ladepunkter for elbil være opparbeidet.» 

 

Odd Rønningen (Sp) foreslo: 
 Kommunedirektørens innstilling, første strekpunkt endres til: 
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Høyder mot nord i felt BAA reduseres med to etasjer, og høyde mot vest 
reduseres med en etasje som vist i figur 3 og 4 i saksframlegget. 

 
 Parkering for bil endres til: 

1-roms: min 0,2. maks 0,4 

 2-roms: min 0,4. maks 0,6. 
 3-roms: min 0,8. maks 1,2. 

 
Martin Løken (MDG) foreslo alternativ til HNMs innstilling: 

Tilleggspunkt 4: 

Bestemmelse i 3.4 om ladepunkt endres til “Alle parkeringsplasser i 
parkeringsanlegg skal tilrettelegges med mulighet for eget ladepunkt for 

elbil.” 
 

Tilleggspunkt 5: 
«Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse på felt BAA skal 50 % av 
parkeringsplassene være opparbeidet med ladepunkt» 

 
Martin Løken (MDG) foreslo følgende tillegg: 

1. Kommunedirektøren bes utarbeide en tiltakspakke for denne og fremtidige 
reguleringsplaner i sentrumsområdet. Tiltakspakken skal gjelde for 
arkitektur. Utvalget ber kommunedirektør vurdere til ny 1. 

gangsbehandling hvordan de folkevalgte kan få mer innflytelse over 
arkitekturen. Inspirasjon kan hentes av arbeidet gjort i Upplands Väsby i 

Sverige. 
2. Høyder i feltene B1-3 reduseres med ca. én etasje. Det reduseres mest i 

nord. 

3.  Utvalget stiller seg positive til løsninger med mindre leilighetsstørrelser 
dersom dette kan kompenseres for med gode fellesarealer, jmf. 

byggeprosjektet Vindmøllebakken i Stavanger. 
4. Områdets takutforming bryter for mye med omkringliggende bebyggelse. 

Kommunedirektøren bes innarbeide flere skråtak med takvinkler og 

utforming tilpasset omgivelsene til ny 1.gangsbehandling. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling: 

 innledende del ble enstemmig vedtatt. 

 strekpunkt 1 ble vedtatt 5-4 (1Sp, 1MDG, 1SV, 1V) ved alternativ votering 
mot Sps forslag. 

 Strekpunkt 2,3,4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 
 Strekpunkt 6 ble vedtatt 7-2 (H) ved alternativ votering mot Hs forslag. 
 Strekpunkt 7 ble vedtatt 5-4 (2H, 1V, 1KrF) ved alternativ votering mot Hs 

forslag. 
 

HNMs innstilling, tilleggspunkt: 
 1,2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
 4 ble enstemmig nedstemt ved alternativ votering mot MDGs forslag. 

 5 ble nedstemt 8-1 (V) 
 

MDGs alternative forslag tilleggspunkt 5 ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1MDG, 1V) 
 

 Sps forslag om parkering ble nedstemt 8-1 (Sp) 
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 SVs forslag ble nedstemt 8-1 (SV) 
 

MDGs tilleggsforslag nr: 
1. ble vedtatt 5-4 (2H, 1Sp, 1KrF) 
2. ble nedstemt 6-3 (2Ap,1MDG) 

3. ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp) 
4. ble nedstemt 8-2 (1MDG, 1SV) 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021: 
Planforslaget sendes tilbake for videre bearbeiding. Følgende endringer må 

innarbeides før planforslaget kan fremmes på nytt: 
 

- Høyder mot nord og vest i felt BAA reduseres med minimum én til to 
etasjer, som vist på figur 3 og 4 i saksframlegget.  

- Fasaden mot nord i BAA skal i større grad brytes opp for å skape variasjon 
og åpninger inn til utearealet på lokk over parkering.  

- Høyeste punkt innenfor felt B2 (k +121) og felt B3 (k +122) flyttes lenger 

syd. Utstrekningen som er vist i plankartet kan beholdes. 
- Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 36 m² BRA. 

- Leilighetsfordelingen innenfor felt BAA justeres for å sikre en større andel 
leiligheter over 50 m2 BRA. Det skal sikres en andel boliger med egen 
inngang fra terreng. 

- Varelevering må løses på en mer trafikksikker måte som ikke krever 
rygging av lastebiler på offentlig vei. 

- Forretningen på BAA skal være en nærbutikk. Forretningsarealet skal ikke 
overstige 1250 m2 BRA, inkludert salgsareal, lagerlokale, spiserom/kantine 
og kontorareal. 

 
- Saken sendes tilbake til tiltakshaver for nærmere redegjørelse av hvordan 

krav etter kvalitetsprogrammet skal etterleves.  
- Det skal også klargjøres om reduksjon i butikkareal vil muliggjøre 

fremtidig drift av butikk slik den drives i dag. 

- Kommunedirektøren bes utarbeide en tiltakspakke for sykkelparkering for 
denne reguleringsplanen og fremtidige reguleringsplaner i 

sentrumsområdet. Tiltakspakken skal forplikte utbyggere til gode løsninger 
for økte sykkelandeler.  

- Bestemmelse i 3.4 om ladepunkt endres til “Alle parkeringsplasser i 

parkeringsanlegg skal tilrettelegges med mulighet for eget ladepunkt for 
elbil.” 

 
- Kommunedirektøren bes utarbeide en tiltakspakke for denne og fremtidige 

reguleringsplaner i sentrumsområdet. Tiltakspakken skal gjelde for 

arkitektur. Utvalget ber kommunedirektør vurdere til ny 1. 
gangsbehandling hvordan de folkevalgte kan få mer innflytelse over 

arkitekturen. Inspirasjon kan hentes av arbeidet gjort i Upplands Väsby i 
Sverige. 
 

- Utvalget stiller seg positive til løsninger med mindre leilighetsstørrelser 
dersom dette kan kompenseres for med gode fellesarealer, jmf. 

byggeprosjektet Vindmøllebakken i Stavanger. 
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HTP-26/21 
R-331 Førstegangsbehandling - 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 26.04.2021, 
bestemmelser datert 06.05.2021 og planbeskrivelse datert 26.04.2021, med 

følgende endringer: 
 
1. Byggehøyder innenfor felt BS2 reduseres til maks fem etg, tilsvarende kote 

113,1. 
2. Det tillates etablert delvis inntrukne balkonger. Balkonger tillates utkraget 

maks 1 meter over byggegrense/formålsgrense mot Moerveien og Skoleveien. 
 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 

uttalelse. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021: 
Trine Hvoslef-Eide (V) viste til saksframlegget og foreslo: 

Punkt 9. Tillegg under 3: siste setning strykes «Arter oppført på 

Fremmedsartslisten skal unngås» 
 

Martin Østtveit-Moe (Ap) foreslo: 
1. I reguleringsbestemmelse 4.1.1 c legges følgende til «det skal være minst 

5 passasjer inn til uteoppholdsarealet (BUT). 
 

2. Innenfor felt BS3 tillates forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning. 

Førsteetasjen i bebyggelsen skal mot gater ha brutto etasjehøyde på 
minimum 4,5 m og benyttes til publikumsrettet virksomhet som 

forretninger, tjenesteyting og bevertning. 
 
Martin Løken (MDG) foreslo: 

1. Kommunedirektør bes til 2. gangsbehandling utarbeide bestemmelser for 
god sykkelparkering  

2. Kommunedirektør bes til 2. gangsbehandling sikre utarbeidet forslag til 
arkitektur for å bryte fasaden i BT2 i to deler. Kommunedirektør bes 
vurdere prosesser for å sikre medvirkning for arkitektur i fremtiden. 

3. Høyder reduseres til 2 og 3 etasjer i vestre del, i tråd med 
områdereguleringen. 

4. Kommunedirektøren bes øke ambisjonene for det grønne i prosjektet, 
herunder: 

 a) sikre gatetrær i bestemmelsene 

 b) sikre Søyleospa i bestemmelsene 
 

5. Kommunedirektøren bes plassere en større andel av de minste leilighetene 
høyere og flere av de største leilighetene lavere, i nybygg for bolig. 

6. Kommunedirektøren innarbeider bestemmelse om at asfalt ikke skal 

benyttes på areal for gående. 
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7. Kommunedirektøren innarbeider bestemmelse om at 0,1 p-plass per to-
roms eller større bare kan opparbeides dersom de avsettes til 

bildelingsordning, jmf. HNMs vedtak pkt. 8 datert 02.03.2021 med tabell. 
8. BS2 skal ha minst to lokaler med egne innganger. Disse skal være vendt 

ut mot gateplanet. Gulvplanet skal møte terrenget. Intensjonen er å flere 

virksomheter slik at det blir inngangsdører med en viss hyppighet, jmf. 
kvalitetsprogrammet "Mulige tiltak", s. 22. 

 
9. BS2 skal ut mot skoleveien bryte opp fasaden vertikalt og ha varierende 

fasadelengder, slik at bygget ikke fremstår som ett bygg, og at det blir 

variasjon i gateløpet når man beveger seg, jmf. kvalitetsprogrammet 
"Fasader", s. 23. 

10.BS2 og BS3 skal ha horisontalskille mellom 1. og 3. etasje, som skal 
fremgå visuelt på bygget med et virkemiddel som f.eks. endret fargebruk. 

11.BS2 og BS3s øverste etasje skal legges integrert inn i skråtak, for å 
redusere skyggeeffekter i Rådhuskvartalet og gi økte estetiske kvaliteter 
til kvartalet sett fra nord, øst og vest. Dette er jmf. kvalitetsprogrammet s. 

23 som sier "Behandle takene som en del av sentrums taklandskap og 
tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk". Kommunedirektøren bes komme 

tilbake med forslag til møne- og gesimshøyder som sikrer dette. 
12.Materialbruken som illustreres i forslaget sikres i bestemmelsene. 

 

13.Bestemmelse 5.2 om at balkonger tillates å krage ut som et hjørnemotiv, 
sløyfes. 

14.Utenpåhengte balkonger som ikke er en integrert del av bebyggelsen skal 
unngås. Unngå repetisjon av samme type og plassering av balkonger som 
gir monotone fasader. I hele prosjektet skal det unngås utenpåhengte 

balkonger som ikke er en integrert del av bygningen, jmf. 
kvalitetsprogrammet "Fasader", s. 23.  

15.Bestemmelse om at bruk av plast og gummidekker utomhus unngås, jmf. 
kvalitetsprogrammet s. 36. 

 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling: 

 første og siste avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 punkt 1 ble vedtatt 7-2 (H). 
 punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 
MDGs forslag nr.: 

1. ble vedtatt 8-1 (H, Berg) 
2. ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp) 
3. ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp) 

4.a ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp) 
4.b ble vedtatt 5-4 (2H, 1Sp, 1KrF) 

5. ble vedtatt 6-3 (2H, 1V) 
6. ble nedstemt 8-2 (1MDG, 1 KrF) 
7. ble vedtatt 5-4 (2H, 1Sp, 1SV) 

8. ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp) 
9. ble vedtatt 6-3 (2H, 1V) 

10. ble nedstemt 6-3 (2Ap, 1MDG) 
11. ble nedstemt 6-3 (2Ap, 1MDG) 

12. ble vedtatt 7-2 (H) 
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13. ble nedstemt 6-3 (2Ap, 1MDG) 
14. ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1Sp, 1MDG) 

15. ble vedtatt 6-3 (2H, 1SV) 
 
Aps forslag nr.: 

1. ble vedtatt 7-2 (1H, Nøst-Klemmetsen, 1Sp) 
2. ble enstemmig vedtatt. 

 
 Vs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-331 for 
sentrum syd, nordre del (BS5), som vist på kart datert 26.04.2021, 

bestemmelser datert 06.05.2021 og planbeskrivelse datert 26.04.2021, med 
følgende endringer: 
 

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

2. Det tillates etablert delvis inntrukne balkonger. Balkonger tillates utkraget 
maks 1 meter over byggegrense/formålsgrense mot Moerveien og 
Skoleveien. 

 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 

uttalelse. 
 

1. Kommunedirektør bes til 2.gangsbehandling utarbeide bestemmelser for 

god sykkelparkering. 
2. Kommunedirektør bes til 2.gangsbehandling sikre utarbeidet forslag til 

arkitektur for å bryte fasaden i BT2 i to deler. Kommunedirektør bes 
vurdere prosesser for å sikre medvirkning for arkitektur i fremtiden. 

3. Høyder reduseres til 2 og 3 etasjer i vestre del, i tråd med 

områdereguleringen. 
4. Kommunedirektøren bes øke ambisjonene for det grønne i prosjektet, 

herunder: 
 a) sikre gatetrær i bestemmelsene 
 b) sikre Søyleospa i bestemmelsene 

 
5. Kommunedirektøren bes plassere en større andel av de minste leilighetene 

høyere og flere av de største leilighetene lavere, i nybygg for bolig. 
6. Kommunedirektøren innarbeider bestemmelse om at 0,1 p-plass per to-

roms eller større bare kan opparbeides dersom de avsettes til 

bildelingsordning, jmf. HNMs vedtak pkt. 8 datert 02.03.2021 med tabell. 
7. BS2 skal ha minst to lokaler med egne innganger. Disse skal være vendt 

ut mot gateplanet. Gulvplanet skal møte terrenget. Intensjonen er å flere 
virksomheter slik at det blir inngangsdører med en viss hyppighet, jmf. 
kvalitetsprogrammet "Mulige tiltak", s. 22. 

 
8. BS2 skal ut mot skoleveien bryte opp fasaden vertikalt og ha varierende 

fasadelengder, slik at bygget ikke fremstår som ett bygg, og at det blir 
variasjon i gateløpet når man beveger seg, jmf. kvalitetsprogrammet 

"Fasader", s. 23. 
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9. Materialbruken som illustreres i forslaget sikres i bestemmelsene. 

 
10.Bestemmelse om at bruk av plast og gummidekker utomhus unngås, jmf. 

kvalitetsprogrammet s. 36. 

 
11.I reguleringsbestemmelse 4.1.1 c legges følgende til «det skal være minst 

5 passasjer inn til uteoppholdsarealet (BUT). 
 

12.Innenfor felt BS3 tillates forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning. 

Førsteetasjen i bebyggelsen skal mot gater ha brutto etasjehøyde på 
minimum 4,5 m og benyttes til publikumsrettet virksomhet som 

forretninger, tjenesteyting og bevertning. 
 

13.Punkt 9 (saksframlegg). Tillegg under 3: siste setning strykes «Arter 
oppført på Fremmedsartslisten skal unngås» 

 

 
 

 

HTP-27/21 
R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) - 
Førstegangsbehandling 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til R-332 Detaljregulering for 
Moerveien 12 (BS7), som vist på kart datert 19.04.2021, bestemmelser datert 
19.04.2021 og planbeskrivelse datert 19.04.2021, med følgende endringer: 

 
1) Følgende leilighetsfordeling legges til grunn: 

- Maksimum 40 % av leilighetene innenfor kvartalet kan være under 
45 kvm BRA.  

- Minimum 20 % av leilighetene skal være større enn 70 kvm BRA.  

- Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 36 kvm BRA. 
2) Byggehøyder på tverrfløyen i syd på bygget langs Brekkeveien reduseres 

til maks fem etg, tilsvarende kote +113.5. 
3) Bredden på fortau o_SF3 økes til 3 meter. 

 

Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse etter at endringene er innarbeidet. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021: 
Utvalgets leder foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
 



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og plan 26.05.2021 Side 12 av 16 

  

 

HTP-28/21 
Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås sentrum 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Bruk av nedgravde avfallsbrønner legges til grunn som renovasjonsløsning 
for nye utbyggingsområder i Ås sentralområde. 

2. Kartleggingen følges opp med utarbeidelse av temakart med oversikt over 

aktuelle plasseringer av nedgravde avfallsbrønner knyttet til alle aktuelle 
utbyggingsområder.  

3. Hensiktsmessig kjøremønster for renovasjonskjøretøy i Ås sentrum skal 
avklares. 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021: 
Utvalgets leder foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
 

 
 

HTP-29/21 

Gnr 55 bnr 246 - Liaveien 38 - Søknad om særskilt 
tillatelse til å dele opp boenhet til hybler, søknad om 
bruksendring og dispensasjon fra tillatt bygningstype 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 18.4 jf. pbl. § 31-6 innvilger 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) søknad om særskilt tillatelse til å dele opp 
boenhet til hybler. Begrunnelsen følger av saksutredningen. 

 
Med hjemmel i pbl. § 19-3 jf. § 19-2 gis det midlertidig dispensasjon for 
ubestemt tid fra kommuneplanens arealdel § 18.1 vedrørende tillatt 

bygningstype.  
Det gis tillatelse til bruksendring fra enebolig til annen bygning for bofellesskap, 

jf. saksutredningen.  
 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår: 

 Videre oppdeling av boligen tillates ikke uten forutgående søknad og 
tillatelse fra bygningsmyndigheten.  

 
Søknad om tillatelse for tilbygg behandles administrativt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021: 
Zara Berg (H) fremmet alternativ innstilling: 
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Med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 18.4 jf. pbl. § 31-6 avslår 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) søknad om særskilt tillatelse til å 

dele opp boenhet til hybler. 
 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel § 18.1 vedrørende tillatt bygningstype. 
 

Søknad om bruksendring fra enebolig til annen bygning for bofellesskap 
avslås. 

 

Nabomerknader tas således til følge. 
 

Håvard Steinsholt (SV) foreslo følgende begrunnelse: 
Kommuneplanens bestemmelse søker både å ivareta bygningsmessige, 

brukermessige og nærmiljømessige kvaliteter. Implisitt knytter dette også 
prisene på eiendommene til kjøpernes egen boligbruk. Kommuneplanen 
gir ingen signaler om at en annen utvikling er ønsket. 

 
I en tid har boligmarkedet i Ås også blitt preget av kjøpere/eiere som 

ønsker å investere i boliger som kapitalobjekt for å søke avkastning i et 
sterkt leie-marked av studenter og andre. Søker har ikke anført andre 
vektige argument for dette tilfellet. Ved siden av å skape økt prispress i 

boligmarkedet, vil slik «hyblifisering» også her ha virkninger for 
nærmiljøenes stabilitet og preg. En innvilgelse av søknaden ville innebære 

en aksept av en utvikling som nevnt - i dette tilfellet og i praksis via 
likebehandling også i senere tilfeller. 

 

Votering: 
 Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 SVs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021: 

Med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 18.4 jf. pbl. § 31-6 avslår 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) søknad om særskilt tillatelse til å dele opp 

boenhet til hybler. 
 
Kommuneplanens bestemmelse søker både å ivareta bygningsmessige, 

brukermessige og nærmiljømessige kvaliteter. Implisitt knytter dette også 
prisene på eiendommene til kjøpernes egen boligbruk. Kommuneplanen gir ingen 

signaler om at en annen utvikling er ønsket. 
 
I en tid har boligmarkedet i Ås også blitt preget av kjøpere/eiere som ønsker å 

investere i boliger som kapitalobjekt for å søke avkastning i et sterkt leie-marked 
av studenter og andre. Søker har ikke anført andre vektige argument for dette 

tilfellet. Ved siden av å skape økt prispress i boligmarkedet, vil slik 
«hyblifisering» også her ha virkninger for nærmiljøenes stabilitet og preg. En 
innvilgelse av søknaden ville innebære en aksept av en utvikling som nevnt - i 

dette tilfellet og i praksis via likebehandling også i senere tilfeller. 
 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel § 18.1 vedrørende tillatt bygningstype. 
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Søknad om bruksendring fra enebolig til annen bygning for bofellesskap avslås. 
 

Nabomerknader tas således til følge. 
 
 

 
 

 

HTP-30/21 
Gnr 54 bnr 353 og 361 - Ny verdivurdering 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 26.05.2021: 

1. Kommunen tilbyr seg å overta gnr 54 bnr 353 vederlagsfritt mot drift og 
vedlikehold av gangveien. Begrunnelsen for at arealet overtas 

vederlagsfritt er som følger: 
a. Verdien ved en ekspropriasjon anses å være kr 0, jf. LB-2019-

55002. 
b. Det er en fordel for alle parter at gangveien driftes og vedlikeholdes 

både frem til BS9 opparbeides (for kommunen) og etter at BS9 

opparbeides (for grunneier). 
 

2. Kommunen selger den delen av gnr 54 bnr 361 som er regulert til 
sentrumsformål (ca. 253 kvm), innenfor felt BS9 i R-287 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, for kr 4 800 000 i henhold til 

verdivurderingen av 22.04.2021.  
 

 
 
  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og plan 26.05.2021 Side 15 av 16 

  

 

HTP-31/21 
Rullering av tiltaksplaner for gang og sykkel og 
trafikksikkerhet 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Tiltaksplan for sykling og gange og Tiltaksplan for trafikksikkerhet rulleres 

ikke i 2021.  
2. Tiltaksplanene slås sammen til én temaplan som vil omfatte 

trafikksikkerhet, sykling og gange. 
3. Temaplanen legges frem for politisk behandling våren 2022. 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021: 
Utvalgets leder foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
 
 

 
 

 

HTP-32/21 
Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2021 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025 vedtas. 

2. Økonomisk konsekvens vurderes i forbindelse med kommunens 
handlingsprogram for 2022-2025 og budsjett for 2022 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021: 
Utvalgets leder foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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HTP-33/21 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2021 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 26.05.2021: 
1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1,2 og 3.  
2. Fakturagebyr på elektronisk faktura innføres ikke.  

 
 

 
 
 

 

HTP-34/21 
1. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer hovedutvalgets innstilling.  
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 26.05.2021: 
1. 1. tertialrapport 2021 tas til orientering 

2. Iverksatte og planlagte tiltak for å bedre periodiseringsproblematikken, tas til 
orientering:  
 Innarbeide rutiner for å kontrollere poster med kjente større 

utbetaling/innbetalinger som kan gi store utslag og et tallmessig feilaktig 

bilde av perioderesultatet 

 Rutiner ved rapportering – oppfølging, veiledning og opplæring av ansatte 

med budsjettansvar, med fokus på hvordan kontrollere om budsjettet er 

periodisert godt gjennom året og gjøre eventuelle endringer i FRAMSIKT.   

forbindelse med budsjettprosess for 2022 vil det innarbeides tilsvarende 

rutiner med oppfølging, veiledning og opplæring når opprinnelig 

detaljbudsjett legges for enheter.  
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