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Saksprotokoll 
 

 

R-335 Detaljregulering for Moerveien 7-9 (BS6) - 
Førstegangsbehandling 

Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  20/02547 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 20/22 23.05.2022 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 30/22 22.06.2022 

 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 22.06.2022: 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 
Overbygde passasjer til bakgård skal etableres i minst to etasjeres høyde.  

 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. Høyden begrenses til 5 etasjer. 

2. Minimum antall parkeringsplasser for bil settes til 75 % av  
    maksimum tillatt antall. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Minimum antall parkeringsplasser for bil settes til 40 % av maksimum 

tillatt antall. 
2. Mer bruk av farger i prosjektet skal vurderes. 

3. Det tillates nødvendig takoppbygg i 6. etasje for å muliggjøre takterrasse. 

Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 Sps forslag: 
 pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

 pkt 2 ble vedtatt 5-4 (2MDG, 1SV, 1V). 
 MDGs forslag: 

 pkt 1 ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1SV). 
 pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 22.06.2022: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-335 for 
Moerveien 7-9 (BS6), som vist på kart datert 28.04.2022, bestemmelser datert 

28.04.2022 og planbeskrivelse datert 23.03.2022, med følgende endring: 
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1. Balkonger tillates utkraget maks 1 meter over byggegrense mot Sagaveien 
og Tverrveien. Delvis inntrukne balkonger tillates. 

2. Overbygde passasjer til bakgård skal etableres i minst to etasjeres høyde.  
3.  Høyden begrenses til 5 etasjer. 
4. Minimum antall parkeringsplasser for bil settes til 75 % av maksimum 

tillatt antall. 
5. Mer bruk av farger i prosjektet skal vurderes. 

6. Det tillates nødvendig takoppbygg i 6. etasje for å muliggjøre takterrasse. 
 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 

uttalelse. 
 

 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 24. juni 2022 

 
Kari Skarheim 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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