
 

 

Ås kommune  

  

 

17/00356 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret 
 

Møtetid:  21.03.2018 kl. 18:30 – 22:45 
Sted: Store sal, Ås kulturhus 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
  

Møtende medlemmer:  
Ap: Ola Nordal, Johan Alnes, Laila P. Nordsveen, Ivar Ekanger, Live Holck 

Johannessen, Joar Solberg, Bonsak Hammeraas 
H: Hilde Kristin Marås, Ida Elisabeth Krogstad, Stein Ekhaugen, Bengt Nøst-

Klemmetsen, Håkon Ystehede, Sverre Strand Teigen* 
Sp: Marianne Røed, Odd Rønningen 
FrP: Arne Hillestad, Kjetil Barfelt, Gro Haug 
MDG: Erik Wegge Bergvik, Werner Wilhelmsen 
SV: Kristine Lien Skog*, Eskild Gausemel Berge 
V: Jorunn Nakken, Erling W. Rognli 
KrF: Paul Bolus Johansen 
Rødt: Kristine Sand 
 

Møtende varamedlemmer: 
Ap: Beate Erikstad, Marit Hauken, Anne Karusbakken 
H: Rubina Mushtaq Rikheim, Frank Jakobsen*  
Sp: Arne Ellingsberg, Kjell Thirud 
MDG: Steinar Antonsen 
 

Forfall:  
Ap: Wenche Berg, Malin Karusbakken Aamodt, Janna Bitnes Hagen 
H: Egil A. Ørbeck 
Sp: Odd Vangen, Svend Trygve Kvarme 
MDG: Bianca Wathne Gelink 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, stabsleder plan og utvikling Ellen Grepperud, etatsjef teknikk 
og miljø Nils Erik Pedersen, etatsjef helse og sosial Marit Roxrud Leinhardt, arkitekt Greta 
Løkhaug, Rådgiver Lene H. Lilleheier, møtesekretær. 
 

Diverse merknader: 
Sverre Strand Teigen (H) fratrådte som inhabil i sakene 16/18 og 17/18, Frank Jakobsen (H) 
tiltrådte. Kristine Lien Skog (SV) fratrådte før votering i sak 17/18 og tiltrådte til behandlingen 
av sak 18/18.  Sak 13/18 ble behandlet til slutt i møtet. 
 

Møteprotokoll godkjent 23.03.2018 
 
 
 
Ola Nordal       Jorunn Nakken   
Ordfører                                                                                 varaordfører 
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Referatsaker  

1/18 18/00802-1 Skattekontorets Kontrollrapport 2017 
 

2/18 18/00795-3 Årsmelding 2017 - Vedtatt av eldrerådet 27.02.2018 

 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

K-13/18 
Grensejustering mellom Ås og Ski - vurdering av områder for 
justering ut fra innbyggernes ønsker 
 
Formannskapets vedtak 07.03.2018: 
Formannskapet ber rådmannen snarest gjennomføre en innbyggerundersøkelse på 
Tandbergløkka der alle innbyggere som har fylt 18 år innen utløpet av 2018 spørres 
om ønsket kommunetilknytning. 
 
Kommunestyrets behandling 21.03.2018: 
Orientering om resultatet av gjennomført innbyggerundersøkelse på Tandbergløkka 
ble sendt på e- post til kommunestyrets medlemmer 20.03.2018 jf.15/02786-53.  
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag:  
På bakgrunn av de resultater som først ble klare i går, ber Ap om at denne saken 
ikke debatteres i dag, og at saken utsettes og sendes tilbake til 
kommunereformgruppa.  
 
Votering: (33 stemmer) 
Aps utsettelsesforslag ble vedtatt 18-15 (2Ap, 7H, 1Sp, 1MDG, 2SV, 2V) 
 
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018: 
Saken utsettes og sendes tilbake til kommunereformgruppa.  
 
Merknad 22.03.2018 
Ordfører innkaller til følgende møter 04.04.2018: 

 formannskapet (utvidet med gruppeledere for Rødt og KrF) kl. 18:30 

 ekstraordinært møte i kommunestyret kl. 19:30 
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K-14/18 
Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - 
Søknad om dispensasjon 
 
Formannskapets innstilling 07.03.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Ås kommune søknad om 
dispensasjon fra Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027.  
 

Det foreligger ikke en klar overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon som må 
veie klart tyngre enn ulempene. 
 
 
Kommunestyrets behandling 21.03.2018: 
 
Kjetil Barfelt (FrP) tok opp HTMs innstilling og fremmet det som forslag.  
 
Paul Bolus Johansen (KrF) fremmet forslag om å utsette saken. 
 
Votering: (33 stemmer) 
KrFs forslag om å utsette saken falt 31-2 (1Ap, 1KrF) 
FrPs forslag om å opprettholde HTMs innstilling ble vedtatt 20-13 (5Ap, 2Sp, 2MDG, 
2SV, 1V,1 R) ved alternativ votering mot formannskapets innstilling.  
 
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig 
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til 
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd: 
1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. 
2. Ås kommune forutsetter å bli trukket med i utformingen av konsesjonsvilkårene. 
3. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover dagens nivå.  
4. Maks antall bevegelser: 24 bevegelser pr 14 dager og maks 16 bevegelser pr 7 

dager. 
5. Åpningstid: 0700-1900, og maks 2 bevegelser pr uke mellom kl. 1900-2300. 
6. Lørdager: maks 4 bevegelser pr lørdag og maks 8 bevegelser pr måned. 
7. Søndager stengt. Det tillates likevel utrykning for reparasjon av   

mobil/radiosendere/brannslukking etc. (anslag 2 bevegelser pr 8 søndager). 
8. Det tillates ikke forlystelsesflyging («A-A-flyging») fra Holstad 
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K-15/18 
Intensjonsavtale Ås kommune vs DNT Oslo og Omegn - Breivoll 
 
Formannskapets innstilling 07.03.2018: 
1. Fremlagte intensjonsavtale mellom DNT Oslo og Omegn og Ås kommune 

vedrørende utvikling, drift og vedlikehold av Breivoll vedtas. 
2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en endelig leieavtale i tråd med 

føringene i intensjonsavtalen som legges fram for politisk behandling. 
3. Leieavtalen signeres av ordfører. 
 
 
Kommunestyrets behandling 21.03.2018: 
 
Votering: (33 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018: 
1. Fremlagte intensjonsavtale mellom DNT Oslo og Omegn og Ås kommune 

vedrørende utvikling, drift og vedlikehold av Breivoll vedtas. 
2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en endelig leieavtale i tråd med 

føringene i intensjonsavtalen som legges fram for politisk behandling. 
3. Leieavtalen signeres av ordfører. 
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K-16/18 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
1. Det utarbeides en teknisk utredning for følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 

 Første prioritet:   
a) Gateutforming på fv. 152 mellom Skoleveien og Idrettsveien, med 

grøntrabatter/beplantning og vurdering av løsninger for sykkel og gange. I 
tillegg tre nye kryssløsninger:  

 Utbedring av krysset mellom Langbakken og fv. 152.  

 Utbedring av krysset mellom Hogstvetveien og fv. 152.  

 Utbedring av krysset mellom Lyngveien og fv. 152.  
b) Trafikkomlegging Brekkeveien/Hogstvedveien med ny kryssing av 

jernbanen, evt lenger sør enn vist på tegningene for å utnytte høydene i 
terrenget dersom bro er en bedre løsning enn undergang. 

c) Justert trasé for Brekkeveien.  
d) Hovedtrasé for syklende langs Brekkeveien.  
e) Hovedtrasé for syklende fra Kajaveien/Lyngveien til 

Langbakken/Idrettsveien,  
via ny kryssing av jernbanen i nord.  

f) Moerveien/Raveien som fotgjengerprioritert sentrumsgate.  
g) Utredning av kollektivterminal ved området mellom jernbanen, fv 152 og Ås 

videregående skole.  
h) Atkomst fra vest til Moer.  

Andre prioritet:  
 i)  Hovedtraseer for syklende og gående: Høgskoleveien og Ekornveien.  
 j)  Skoleveien som sentrumsgate med prioritering av syklende og gående.  

 
2) Det avsettes byggegrenser i områdeplanen som gir tilstrekkelig areal til at        

følgende tiltak kan opparbeides senere, dersom det blir ønskelig:  
a) Utvidelse av eksisterende gangundergang og evt. integrasjon med nytt    

kollektivknutepunkt. 
b) Forlengelse av Rådhusplassen frem til utvidet undergang under jernbanen.  

 
3) Tiltak som i følge teknisk utredning er teknisk og økonomisk gjennomførbare  

innarbeides i forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
 
4) Mål og egenskaper som vedtatt i HTM 24. august, sak 51/17, legges til grunn for 

arbeidet med områdereguleringsplanen.  
 

5) Det bør legges til rette for innfartsparkering, samt gode muligheter for parkering i 
utkanten av sentrumskjernen. 

 
 
Kommunestyrets behandling 21.03.2018: 
Sverre Strand Teigen (H) fratrådte som inhabil etter Forvaltningsloven § 6, annet 
ledd etter Kommunestyrets vedtak, (32 stemmer), Frank Jakobsen (H) tiltrådte som 
vara. 
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Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:  
Punkt 5) i HTMs innstilling strykes. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om følgende tilføyelse i punkt 3: 
«…innarbeides etter politisk behandling»  
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 Ny vei fra boligene i Raveien med direkte adkomst til Brekkeveien for å 
minske bilkjøring i sentrumsgatene. 

 
Arne Ellingsberg (Sp) fremmet følgende forslag: 
Tilføyelse i punkt 2b: 

«…og videre fram til fv. 152 ved krysset Langbakken/Hogstvetveien.» 
Nytt fjerde kulepunkt under 1a): 

 Krysset Idrettsveien/Solfallsveien i fv.152 bør utbedres for rundkjøring. 
Ordfører foreslo å redigere dette inn på samme måte som punktene om 
øvrige kryss. 

 
Ivar Ekanger (Ap) fremmet forslag om følgende tilføyelse i punkt 1: 

«…teknisk og økonomisk» 
 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling punkt 1 – 4 med endringsforslag fra Ap, Sp/ordfører og 
FrP, ble enstemmig vedtatt. 
H’s forslag ble vedtatt 30-2 (1MDG, 1Rødt) 
SVs forslag om å stryke punkt 5 i innstillingen ble nedstemt 25-7 (1Ap, 2MDG, 1SV, 
2V, 1Rødt) 
 
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018: 
 
1. Det utarbeides en teknisk og økonomisk utredning for følgende tiltak i prioritert 
rekkefølge: 

 Første prioritet:   
a) Gateutforming på fv. 152 mellom Skoleveien og Idrettsveien, med 

grøntrabatter/beplantning og vurdering av løsninger for sykkel og gange. I 
tillegg fire nye kryssløsninger:  

 Utbedring av krysset mellom Langbakken og fv. 152.  

 Utbedring av krysset mellom Hogstvetveien og fv. 152.  

 Utbedring av krysset mellom Lyngveien og fv. 152.  

 Krysset Idrettsveien/Solfallsveien i fv.152. 
b) Trafikkomlegging Brekkeveien/Hogstvedveien med ny kryssing av 

jernbanen, evt lenger sør enn vist på tegningene for å utnytte høydene i 
terrenget dersom bro er en bedre løsning enn undergang. 

c) Justert trasé for Brekkeveien.  
d) Hovedtrasé for syklende langs Brekkeveien.  
e) Hovedtrasé for syklende fra Kajaveien/Lyngveien til 

Langbakken/Idrettsveien,  
via ny kryssing av jernbanen i nord.  

f) Moerveien/Raveien som fotgjengerprioritert sentrumsgate.  
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g) Utredning av kollektivterminal ved området mellom jernbanen, fv 152 og Ås 
videregående skole.  

h) Atkomst fra vest til Moer.  
Andre prioritet:  

 i)  Hovedtraseer for syklende og gående: Høgskoleveien og Ekornveien.  
 j)  Skoleveien som sentrumsgate med prioritering av syklende og gående.  

 
2) Det avsettes byggegrenser i områdeplanen som gir tilstrekkelig areal til at        

følgende tiltak kan opparbeides senere, dersom det blir ønskelig:  
a) Utvidelse av eksisterende gangundergang og evt. integrasjon med nytt    

kollektivknutepunkt. 
b) Forlengelse av Rådhusplassen frem til utvidet undergang under jernbanen 

og videre fram til fv. 152 ved krysset Langbakken/Hogstvetveien  
 
3) Tiltak som i følge teknisk utredning er teknisk og økonomisk gjennomførbare  

innarbeides etter politisk behandling i forslag til områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde.  

 
4) Mål og egenskaper som vedtatt i HTM 24. august, sak 51/17, legges til grunn for 

arbeidet med områdereguleringsplanen.  
 

5) Det bør legges til rette for innfartsparkering, samt gode muligheter for parkering i 
utkanten av sentrumskjernen. 

 
6) Ny vei fra boligene i Raveien med direkte adkomst til Brekkeveien for å minske 

bilkjøring i sentrumsgatene. 
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K-17/18 
Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
For det videre arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde, skal justert 
utgave av fortettingsstrategi 3 - «Syd/Øst» legges til grunn, som vist i figur 1 i 
saksutredningen. 
Justeringene omfatter: 

 Begrenset fortetting i Søråsteigen boligområde i tråd med anbefalinger i 
kulturhistorisk stedsanalyse (Delområde 3, fig 1). 

 Begrenset fortetting på Kaja boligområde i tråd med anbefalinger i kulturhistorisk 
stedsanalyse (Delområde 2, fig 1).  

 Utvikling på Søråsjordet utelates fra videre planarbeid og avklares gjennom 
rullering av kommuneplan og arbeid med langsiktig grønn grense (Delområde 4, 
fig 1). 

 Utvikling av nordre del av Åsmåsan utelates fra videre planarbeid og fremtidig 
arealbruk avklares gjennom rullering av kommuneplan og arbeid med langsiktig 
grønn grense (Delområde 5, fig 1). Det må foreligge analyser av grunn og 
vannforhold og CO2-regnskap før godkjenning av ethvert byggeprosjekt på 
Åsmåsan. 

 Arealer ved Maxbo trevarehandel i Brekkeveien 19 (Delområde 8, fig 1) og 
studentboliger på Kaja ved Skogveien (Delområde 7, fig 1) gjennomføres som 
egne reguleringsprosesser. Det må i prosessene vurderes virkning for 
rekkefølgekrav med tanke på infrastruktur, og arealutnyttelse for områdene må 
vurderes opp mot anbefalingene i fortettingsstrategien. 

 Det legges opp til økt arealutnyttelse og endret arealbruk for Langbakken 
næringsområde, Sentrum øst ved dagens Rema 1000, langs del av Idrettsveien, 
ved dagens Esso-stasjon, Moerjordet, samt den aller sydligste del av Åsmåsan 
(Delområde 1, og Delområde 6 fig 1). 

 Det legges opp til økt arealutnyttelse langs området syd for Kajaveien, området 
mellom Brekkeveien og Moerveien, og området mellom Moerveien og Sagaveien 
frem til forlengelsen av Rådyrveien (Delområde 1, og Delområde 6 fig 1). 

 Området mellom jernbanen, Fv 152 og Ås videregående utredes for plassering av 
kollektivterminal. 

 
Kommunestyrets behandling 21.03.2018: 
Sverre Strand Teigen (H) fratrådte som inhabil etter Forvaltningsloven § 6, annet ledd 
etter kommunestyrets vedtak, (32 stemmer). Frank Jakobsen (H) tiltrådte som vara. 

 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende endringsforslag i kulepunkt 7: 
 «..langs området syd for Kajaveien» tas ut. 
 

Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet følgende forslag:  
Det vurderes moderat fortetting i delområde 3. 
 

Joar Solberg (AP) fremmet følgende forslag om nytt punkt: 
Det vurderes økt arealutnyttelse i området avgrenset Måltrostveien, Ekornveien og 
Rådyrveien. 
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Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
1. Søråsteigen: Området bør deles opp i ulike områder for fortetting hvor det 

reguleres til ulike type boliger og det stilles krav om felles planlegging til 
nærliggende inndelte områder. Utnyttelsesgraden bør økes betraktelig uten at 
det går på bekostning av områdets identitet. 

 
2. Kaja: Området bør deles opp i ulike områder for fortetting hvor det reguleres til 

ulike type boliger og det stilles krav om felles planlegging til nærliggende 
inndelte områder. Utnyttelsesgraden bør økes betraktelig uten at det går på 
bekostning av områdets identitet.  

 
3. Det utredes om prosjekt Myrbyen i Ås, utarbeidet av Arkitekt- og 

designhøgskolen i Oslo, kan gjennomføres. Dette er et spennende og 
framtidsrettet prosjekt som kan tilføye Ås spennende kvaliteter i tråd med Ås 
kommunes fremtidsvisjon.  

 
4. Området mellom Solfallsveien og Hogstvetveien frem til krysset ved Dysterveien 

samt området mellom Dysterveien og jernbanen nordover frem til avkjøringen til 
Hogstvetveien 12 tas med som en del av sentrumsplanen for å få en helhetlig 
planlegging i sammenheng mellom eksisterende bebyggelse og infrastruktur. 

 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag:  
Endring kulepunkt 4:  

«…nordre del..» og siste setning «Det må foreligge….» strykes  
«utenfor eksisterende bebyggelse» tas inn etter Utvikling av Åsmåsan. 

Stryk fra kulepunkt 6: 
«, samt den aller sydligste del av Åsmåsan» 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:  
Tillegg kulepunkt 2:  

Eksisterende reguleringsplan for bevaring av gamle Kaja opprettholdes. 
Tillegg kulepunkt 6:  

Området tilliggende Gamleveien og Vardeveien inngår ikke i dette arealet, 
men vurderes til strengere bevaring.  

 
Votering: (33 stemmer) 
Innstillingen ble stemt over punkt for punkt: 
Innledningen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hs forslag punkt 1 ble nedstemt 22-11 (7H, 3FrP, 1KrF) 
 
HTMs innstilling kulepunkt 1 ble vedtatt 23-10 (6H, 2FrP, 1SV, 1KrF) ved alternativ 
votering mot SVs (Berge) forslag.  
 
HTMs innstilling kulepunkt 2 ble vedtatt 23-10 (7H, 2FrP, 1SV) ved alternativ votering 
mot H’s forslag punkt 2. 
SVs tilleggsforslag kulepunkt 2 ble nedstemt 22-11 (5Ap, 1Sp, 1MDG, 2SV, 2V) 
 
HTMs innstilling kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 



Ås kommune 

  
Kommunestyret 21.03.2018 Side 12 av 15 

  

MDGs endringsforslag til kulepunkt 4 og 6 ble vedtatt 18-15 (1Ap, 7H, 4Sp, 3 FrP) 
ved alternativ votering mot HTMs innstilling.  
 
HTMs innstilling kulepunkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
HTMs innstilling med SVs tilleggsforslag og vedtatte endring (MDG) i kulepunkt 6 ble 
vedtatt 20-13 (1Ap, 7H, 3FrP, 1KrF, 1Rødt). 
 
HTMs innstilling kulepunkt 7 med Sps forslag ble vedtatt 20-13 (7H, 3FrP, 1MDG, 
1KrF, 1Rødt) 
 
HTMs innstilling kulepunkt 8 ble enstemmig vedtatt. 
 
Aps forslag til nytt kulepunkt ble nedstemt 22-11 (10Ap, 1SV). 
 
H’s forslag punkt 3 ble nedstemt 23-10 (7H, 1Sp, 1FrP, 1V). 
 
H’s forslag punkt 4 ble nedstemt 21-12 (7H, 3FrP, 1KrF, 1Rødt). 
 
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018: 
For det videre arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde, skal justert 
utgave av fortettingsstrategi 3 - «Syd/Øst» legges til grunn, som vist i figur 1 i 
saksutredningen. 
Justeringene omfatter: 

 Begrenset fortetting i Søråsteigen boligområde i tråd med anbefalinger i 
kulturhistorisk stedsanalyse (Delområde 3, fig 1). 

 Begrenset fortetting på Kaja boligområde i tråd med anbefalinger i kulturhistorisk 
stedsanalyse (Delområde 2, fig 1).  

 Utvikling på Søråsjordet utelates fra videre planarbeid og avklares gjennom 
rullering av kommuneplan og arbeid med langsiktig grønn grense (Delområde 4, 
fig 1). 

 Utvikling av Åsmåsan utenfor eksisterende bebyggelse utelates fra videre 
planarbeid og fremtidig arealbruk avklares gjennom rullering av kommuneplan og 
arbeid med langsiktig grønn grense (Delområde 5, fig 1.) 

 Arealer ved Maxbo trevarehandel i Brekkeveien 19 (Delområde 8, fig 1) og 
studentboliger på Kaja ved Skogveien (Delområde 7, fig 1) gjennomføres som 
egne reguleringsprosesser. Det må i prosessene vurderes virkning for 
rekkefølgekrav med tanke på infrastruktur, og arealutnyttelse for områdene må 
vurderes opp mot anbefalingene i fortettingsstrategien.  

 Det legges opp til økt arealutnyttelse og endret arealbruk for Langbakken 
næringsområde, Sentrum øst ved dagens Rema 1000, langs del av Idrettsveien, 
ved dagens Esso-stasjon og Moerjordet. (Delområde 1, og Delområde 6 fig 1). 
Området tilliggende Gamleveien og Vardeveien inngår ikke i dette arealet, men 
vurderes til strengere bevaring.  

 Det legges opp til økt arealutnyttelse i området mellom Brekkeveien og 
Moerveien, og området mellom Moerveien og Sagaveien frem til forlengelsen av 
Rådyrveien (Delområde 1, og Delområde 6 fig 1). 

 Området mellom jernbanen, Fv 152 og Ås videregående utredes for plassering av 
kollektivterminal. 
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K-18/18 
R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-298 
Detaljreguleringsplan for Haug gård, med bestemmelser datert 09.02.2018 og kart 
datert 20.12.2017, med følgende endringer: 
 

 Tillegg pkt 4.2.1.e.  Mottak av asfaltfresemasser tillates utenfor normal åpningstid 
i de tilfeller dette er nødvendig som følge av pågående asfaltarbeider. Opplasting, 
flytting eller bearbeiding av asfaltfresemasser tillates ikke utenfor normal 
åpningstid. Naboene varsles før mottak av asfaltfresemasse utenfor normal 
åpningstid. 

 Endring pkt 4.2.2. «…gravemasser.» endres «til grave- og sugemasser.» 
 
 
Kommunestyrets behandling 21.03.2018: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag på vegne av SV og MDG:  
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 avslår Ås kommunestyre R-298 
Detaljreguleringsplan for Haug gård, med bestemmelser datert 09.02.2018 og kart 
datert 20.12.2017.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om å utsette saken. 
 
Votering: (33 stemmer) 
FrPs utsettelsesforslag ble nedstemt 23-10 (5Ap, 3FrP, 2V). 
HTMs innstilling ble vedtatt 19-14 (3Ap, 4Sp, 3MDG, 2SV, 1KrF, 1Rødt) ved 
alternativ votering mot fellesforslaget fra SV og MDG. 
 
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-298 
Detaljreguleringsplan for Haug gård, med bestemmelser datert 09.02.2018 og kart 
datert 20.12.2017, med følgende endringer: 
 

 Tillegg pkt 4.2.1.e.  Mottak av asfaltfresemasser tillates utenfor normal åpningstid 
i de tilfeller dette er nødvendig som følge av pågående asfaltarbeider. Opplasting, 
flytting eller bearbeiding av asfaltfresemasser tillates ikke utenfor normal 
åpningstid. Naboene varsles før mottak av asfaltfresemasse utenfor normal 
åpningstid. 

 Endring pkt 4.2.2. «…gravemasser.» endres «til grave- og sugemasser.» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ås kommune 

  
Kommunestyret 21.03.2018 Side 14 av 15 

  

K-19/18 
R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 02.11.2017: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-309 
Detaljreguleringsplan for Kvestad gård, med bestemmelser datert 04.05.2017 og kart 
datert 31.03.2017. 
 
Kommunestyrets behandling 21.03.2018: 
 
Votering: (33 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-309 
Detaljreguleringsplan for Kvestad gård, med bestemmelser datert 04.05.2017 og kart 
datert 31.03.2017. 
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K-20/18 
Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 28.02.2018: 
1. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås-skolen tas til 

etterretning. 
 

2. Frem mot 2019 er det behov for mer IT-hjelp til skolene i forbindelse med 
implementering av læringsbrett i undervisningen. Rådmannen legger frem forslag 
til styrking av IT-tjenestene til skolene, i forbindelse med behandling av revidert 
budsjett 2018. 

 
3. I tilstandsrapport 2018 tas inn en oversikt over de viktigste lovkrav til skolen, og 

etatens vurdering av status for etterlevelse av krav.  
 
 
Kommunestyrets behandling 21.03.2018: 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige grunner. 
 
Votering: (33 stemmer) 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018: 
Saken utsettes.  
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