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R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1) 

Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  19/03350 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 11/21 03.03.2021 

 

  

 
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 

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 
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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 

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 
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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." 

 
 

 
 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 8. mars 2021 
 

Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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