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R-339 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 12-18 
(BS9) - Førstegangsbehandling 

Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  20/03574 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 28/22 27.09.2022 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 39/22 28.09.2022 

 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 28.09.2022: 

Håvard Steinsholt (SV) fratrådte som inhabil etter enstemmig vedtak, jf. 
Forvaltningsloven §6 første ledd b. Ane Gyri Sjøvik (MDG) tiltrådte som vara. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag til detaljregulering: 

1. Kommunedirektøren bes i samarbeid med forslagsstiller sørge for at 

det estetiske preget med balkonger og fasader får forpliktende 
bestemmelser som blir i tråd med illustrasjonene i planbeskrivelsen 

(under fire punkter som følger saken): 
* Det skal ikke tillates rekker med utenpåhengte balkonger, slik  
   bestemmelsene tillater i dag. 

* Balkongene må ha et "integrert preg" slik flere av balkongene i  
   illustrasjonsprosjektet viser, eller være integrerte.  

* Det er imidlertid i orden at balkonger som krager ut mot plassen ST 
   kan være utenpåhengte og krage ut inntil 2 meter (ikke 3) som et 
   arkitektonisk grep, så lenge de følger byggets utforming (følge skrå  

   vegg ut fra BUT), slik som illustrasjonsprosjektet viser. 
* Balkonger skal ha maks 1 meter utkraging mot BUT. 

2. Tillate én ekstra (syvende) etasje i østre del av BKB. 
3. For at ikke bygget skal virke for dominerende fra øst, bes 

kommunedirektør i samråd med utbygger vurdere: 

a) Å bryte opp fasaden for å ikke gi veggen et så massivt preg 
(under to punkter som følger saken). 

b) Å trekke heissjakten lenger inn slik at ikke den gir et vertikalt 
brudd i skråtaket i øverste etasje. 

c) Herunder vurdere karnapper på veggen og en innfelt klatrevegg 

(eller annet kreativt element som gir noe tilbake til stedet) der 
heissjakten trekkes inn.  

Ane Gyri Sjøvik (MDG) fremmet følgende forslag: 

4. Til andregangsbehandling må klimagassregnskapet inneholde 
beregninger på utslipp fra byggegrunn, massehåndtering og rivning av 

eksisterende infrastruktur, bygg og anlegg. 
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5. Arealer avsatt til regnbed (som fylles med vann ved regnskyll) skal ikke 
inngå i MUA. Solrike områder skal fortrinnsvis benyttes til MUA, og ikke 

overvannshåndtering.  
6. Til andregangsbehandling skal det vises hvordan overvannet håndteres 

i området (spesielt i BUT- gårdsrommet) og hvordan vannet ledes 

videre til trygge flomveier. VA rammeplanen skal ligge ved saken. 
7. Ved andregangs behandling skal fargesettingen på landskapsplanen 

være mer intuitiv lettforståelig. 
8. For at vegetasjonen skal kunne ha dempende effekt på akustikken i 

gårdsrommmet må trærne kunne bli større. Det må derfor innarbeides 

forpliktende krav i bestemmelsene for at dette kan skje, herunder krav 
til jordvolum per tre, vurderes rotvennlig forsterkningsgrunnlag mm. 

9. MOP’en må utbedres til andregangsbehandling med strengere krav til 
håndtering av fremmede arter og beskrive ivaretakelse av tilstøtende 

jordbruksareal.  
 
Jorunn Nakken (V) fremmet HNMs innstilling fra 27.09.2022: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for 
teknikk og plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering 

R-339 for Brekkeveien 12-18 (BS9), som vist på kart datert 05.09.2022, 
bestemmelser datert 05.09.2022 og planbeskrivelse datert 05.09.2022. 

Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg:  

1. Ved beplantning skal det ikke benyttes arter som er vurdert til å ha 
svært høy, høy eller potensielt høy risiko i siste oppdaterte 

fremmedartsliste. 

2. Det skal vises hvordan tiltak i planen bidrar til å øke det totale 
biologiske mangfoldet. Kommunedirektør påser at dette hensynet 
ivaretas på en faglig god måte, og at krav om dette innarbeides til 
annengangs behandling. 

3. Det avsettes næringsareal i første etasje (der det allerede er 
planlagt) og i andre etasje mot vest / Brekkeveien. 

Else Jorunn Vestby (Ap) fremmet følgende forslag til detaljregulering:  
Fellesfunksjoner legges inn som forpliktende i kart og bestemmelser. 

 

Zara Berg (H) fremmet følgende forslag: 
1. Det reguleres inn et smug/smett i nord. 

2. Trapp som leder ned til o_GF deles i to: trapp på den ene siden og 
rampe på den andre siden. 

 

Jorunn Nakken (V) fremmet et forslag: 
Det vurderes å trekke heissjaktene mot nord og vest inn mot bakgården 

for å dempe det massive uttrykket i fasadene. 
 
Votering: 

 Vs/HNMs forslag t.o.m pkt 2 ble vedtatt 7-2 (1H, 1Frp) ved alternativ 
votering mot kommunedirektørens innstilling. 

 MDGs forslag pkt 1 ble vedtatt 6-3 (1Ap, 1H, 1Frp). 
 MDGs forslag pkt 2 ble nedstemt 6-3 (1H, 2MDG). 
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 MDGs forslag pkt 3 ble vedtatt 6-3 (2SP, 1KrF). 
 MDGs forslag pkt 3a ble vedtatt 6-3 (2SP, 1KrF). 

 MDGs forslag pkt 3b ble vedtatt 5-4 (2SP, 1V, 1KrF). 
 MDGs forslag pkt 3c ble nedstemt 5-4 (1H, 2MDG, 1V). 
 MDGs forslag pkt 4 ble vedtatt 7-2 (1H, 1FrP). 

 MDGs forslag pkt 5 ble nedstemt 8-1 (1MDG-Sjøvik). 
 MDGs forslag pkt 6 ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1KrF). 

 MDGs forslag pkt 7 ble nedstemt 7-2 (2 MDG). 
 MDGs forslag pkt 8 ble nedstemt 7-2 (2MDG). 
 MDGs forslag pkt 9 ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1V). 

 Aps forslag ble vedtatt 7-2 (2Sp). 
 Hs forslag pkt 1 ble vedtatt 7-2 (2MDG). 

 Hs forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 Vs forslag ble vedtatt 6-3 (2Sp, 1MDG-Sjøvik). 

 Vs/HNMs forslag pkt 3 ble nedstemt 6-3 (1Ap, 1H, 1V). 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 28.09.2022: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-339 for 
Brekkeveien 12-18 (BS9), som vist på kart datert 05.09.2022, bestemmelser 
datert 05.09.2022 og planbeskrivelse datert 05.09.2022. 

Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse, med følgende tillegg:  

1. Ved beplantning skal det ikke benyttes arter som er vurdert til å ha svært 
høy, høy eller potensielt høy risiko i siste oppdaterte fremmedartsliste. 

2. Det skal vises hvordan tiltak i planen bidrar til å øke det totale biologiske 
mangfoldet. Kommunedirektør påser at dette hensynet ivaretas på en faglig 

god måte, og at krav om dette innarbeides til andregangsbehandling. 
3. Kommunedirektøren bes i samarbeid med forslagsstiller sørge for at det 

estetiske preget med balkonger og fasader får forpliktende bestemmelser som 

blir i tråd med illustrasjonene i planbeskrivelsen (under fire punkter som 
følger saken): 

a) Det skal ikke tillates rekker med utenpåhengte balkonger, slik 
bestemmelsene tillater i dag. 

b) Balkongene må ha et "integrert preg" slik flere av balkongene i 
illustrasjonsprosjektet viser, eller være integrerte.  

c) Det er imidlertid i orden at balkonger som krager ut mot plassen ST kan 
være utenpåhengte og krage ut inntil 2 meter (ikke 3) som et 

arkitektonisk grep, så lenge de følger byggets utforming (følge skrå vegg 
ut fra BUT), slik som illustrasjonsprosjektet viser. 

d) Balkonger skal ha maks 1 meter utkraging mot BUT. 
4. For at ikke bygget skal virke for dominerende fra øst, bes kommunedirektør i 

samråd med utbygger vurdere:  

a) Å bryte opp fasaden for å ikke gi veggen et så massivt preg. 

b) Å trekke heissjakten lenger inn slik at ikke den gir et vertikalt brudd i 
skråtaket i øverste etasje. 
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5. Til andregangsbehandling må klimagassregnskapet inneholde beregninger på 
utslipp fra byggegrunn, massehåndtering og rivning av eksisterende 

infrastruktur, bygg og anlegg. 
6. Fellesfunksjoner legges inn som forpliktende i kart og bestemmelser. 
7. Det reguleres inn et smug/smett i nord. 

8. Trapp som leder ned til o_GF deles i to: trapp på den ene siden og rampe på 
den andre siden. 

9. Det vurderes å trekke heissjaktene mot nord og vest inn mot bakgården for å 
dempe det massive uttrykket i fasadene. 

 

 
 
 

 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 30. september 2022 
 

Stine Toverud Stenmark 
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