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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018:
Håvard Steinsholt (SV) foreslo følgende tillegg som ble stemt over punkt for punkt
 Gangveien ved OSGG tas ut av plankartet
 Tilliggende byggegrenser langs skoleveien sammenføyes
 Mulighet for gangveier ivaretas i bestemmelsene
 Den historiske skolegårdstrukturen med bygningene (de som skal bevares og de
som skal erstattes) og parkelementene må søkes bevart.
SV/SP foreslo følgende:
 Reguleringsformålet på det stripete området skal vurderes
FrP foreslo følgende:
 Bygningens høyde vurderes
 Antall overdekkede sykkelplasser reduseres til 0.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
SV’s kulepunkt 1 enstemmig vedtatt
SV’s kulepunkt 2 enstemmig vedtatt
SV’s kulepunkt 3 enstemmig vedtatt
SV’s kulepunkt 4 enstemmig vedtatt
SV/Sp’s forslag ble enstemmig vedtatt
FrP’s kulepunkt 1 ble vedtatt med 6-3 (2H,MDG)
FrP’s kulepunkt 2 ble vedtatt med 8-1 ( SV)
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.03.2018:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Åsgård skole, som
vist på kart datert 11.01.2018, med reguleringsbestemmelser datert 18.01.2018, med
følgende endringer/tillegg:
Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
post@as.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien 1
1430 Ås
www.as.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 96 20 00
64 96 20 19

Org.nr.
Bankgiro

964 948 798
1654.07.99605
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Gangveien ved OSGG tas ut av plankartet.
Tilliggende byggegrenser langs Skoleveien sammenføyes.
Mulighet for gangveier ivaretas i bestemmelsene.
Den historiske skolegårdstrukturen med bygningene (de som skal bevares og de
som skal erstattes) og parkelementene må søkes bevart.
Reguleringsformålet på det stripete området skal vurderes.
Bygningens høyde vurderes.
Antall overdekkede sykkelplasser reduseres til 0.

Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til
uttalelse.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 12. mars 2018
Tonje Kilaas-Roen
Dokumentet er elektronisk godkjent

Ås kommune
Vår ref.: 17/02591
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