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R-345 - Detaljregulering for Langbakken (B3) - 
Førstegangsbehandling 

Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  21/04067 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 34/22 08.11.2022 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 48/22 09.11.2022 

 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 09.11.2022: 

Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet et forslag:  
1. Byggegrensene trekkes inn, så de samsvarer bedre med illustrasjonene. 

2. Det legges inn grenser 6 meter inn fra grensene mot grøntområdene (så 
ikke grøntområdene forringes på grunn av bebyggelse for tett på). 

3. Det legges inn veitraseer, jamfør illustrasjonsbildene mellom alle byggene.  

4. SGT2 utvides fra 4 til 6 meter. 
5. Alle 14 rekkehus i illustrasjonen skal samsvare med areal for konsentrert 

småhusbebyggelse. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet innstillingen fra HNM, datert 08.11.2022, deretter 

fire tillegg: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for 

teknikk og plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering 
R-345 for Langbakken (B3), som vist på kart datert 19.10.2022, 
bestemmelser datert 25.10.22 og planbeskrivelse datert 25.10.2022 med 

følgende endringer: 
1. Innenfor felt BBB1 tillates blokkbebyggelse eller rekkehus på 3-4 

etasjer. 
2. Innenfor felt BBB3 skal det høyeste bygget i nord reduseres til 4 

etasjer, som vist på figur 3 i saksframlegget. 

3. Innenfor felt BKB reduseres byggehøyde til 6 etasjer. 
4. Det tillates ikke boliger under 36 m2 innenfor planområdet. 

5. Tiltakshaver oppfordres til å legge seg minimum 25% under 
maksimal P-norm for biler.  

6. Tiltakshaver oppfordres til å sette av 20 bil-p-plasser til bildeling. 

7. Blågrønn faktor (BGF) settes til 0,8 for å sikre god 
overvannshåndtering og de grønne kvalitetene vist i prosjektet.  

8. Minst 10 % av sykkelparkeringsplassene skal dimensjoneres for 
lastesykler. 

9. Sykkelparkeringsplasser utendørs skal være fastmonterte. 
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10.Vi ber om at tiltakshaver i størst mulig grad tar vare på 
eksisterende trær i planområdet, inkludert nevnte bjørketrær i 

saksfremlegget. 
Tillegg fremmet av Venstre:  

1. Byggene langs Langbakken i BBB2 og BBB4 kan økes til 6 

etasjer. 
2. Alternativ til HNMs punkt 5: Det skal ikke legges opp til mer enn 

75% av maksimal P-norm for biler. 
3. Ingen leiligheter eller bokollektiv skal være ensidig vendt mot 

nord eller øst. 

4. Balkonger skal være integrert i bygningskroppen og være delvis 
overbygde. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag:  

1. Alternativ til HNMs innstilling punkt 9: Sykkelparkering utendørs skal 
ha mulighet for låsing til fastmontert sykkelstativ.  

2. Det innarbeides krav om passasjer til BUT1, 2 og 3 og o_BLK som 

tilsvarer illustrasjonsmaterialet. 
 

Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling, innledende tekst, ble enstemmig vedtatt. 
 Kommunedirektørens innstilling pkt 1 ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1Sp, 1V). 

 Kommunedirektørens innstilling pkt 2 ble vedtatt 7-2 (2H). 
 Kommunedirektørens innstilling pkt 3 ble nedstemt 6-3 (2Ap, 1Sp). 

 Kommunedirektørens innstilling pkt 4 ble nedstemt 6-3 (2Ap, 1Sp). 
 Kommunedirektørens innstilling pkt 5 ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1Sp, 1V). 
 HNMs innstilling pkt 5 ble enstemmig nedstemt. 

 Vs forslag pkt 2 ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1V). 
 HNMs innstilling pkt 6 ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp). 

 HNMs innstilling pkt 7 ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp). 
 HNMs innstilling pkt 8 ble enstemmig vedtatt. 
 HNMs innstilling pkt 9 ble enstemmig nedstemt. 

 MDGs forslag pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 HNMs innstilling pkt 10 ble enstemmig nedstemt. 

 Aps forslag pkt 1 ble vedtatt 7-2 (2H). 
 Aps forslag pkt 2 ble vedtatt 7-2 (2H). 
 Aps forslag pkt 3 ble vedtatt 5-4 (2H, 2MDG). 

 Aps forslag pkt 4 ble vedtatt 5-4 (2H, 2MDG). 
 Aps forslag pkt 5 ble vedtatt 7-2 (2H). 

 MDGs forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 Vs forslag pkt 1 ble vedtatt 5-4 (2Ap, 1Sp, 1KrF). 
 Vs forslag pkt 3 ble vedtatt 7-2 (2H). 

 Vs forslag pkt 4 ble vedtatt 5-4 (2Ap, 2H).  
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 09.11.2022: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-345 for 

Langbakken (B3), som vist på kart datert 19.10.2022, bestemmelser datert 
25.10.22 og planbeskrivelse datert 25.10.2022 med følgende endringer: 

 
1. Innenfor felt BBB3 skal det høyeste bygget i nord reduseres til 4 etasjer, 

som vist på figur 3 i saksframlegget. 
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2. Tiltakshaver oppfordres til å sette av 20 bil-p-plasser til bildeling. 
3. Blågrønn faktor (BGF) settes til 0,8 for å sikre god overvannshåndtering 

og de grønne kvalitetene vist i prosjektet.  
4. Minst 10 % av sykkelparkeringsplassene skal dimensjoneres for 

lastesykler. 

5. Sykkelparkering utendørs skal ha mulighet for låsing til fastmontert 
sykkelstativ. 

6. Byggegrensene trekkes inn, så de samsvarer bedre med illustrasjonene. 
7. Det legges inn grenser 6 meter inn fra grensene mot grøntområdene (så 

ikke grøntområdene forringes på grunn av bebyggelse for tett på). 

8. Det legges inn veitraseer, jamfør illustrasjonsbildene mellom alle byggene.  
9. SGT2 utvides fra 4 til 6 meter. 

10.Alle 14 rekkehus i illustrasjonen skal samsvare med areal for konsentrert 
småhusbebyggelse. 

11.Det innarbeides krav om passasjer til BUT1, 2 og 3 og o_BLK som tilsvarer 
illustrasjonsmaterialet. 

12.Byggene langs Langbakken i BBB2 og BBB4 kan økes til 6 etasjer. 

13.Ingen leiligheter skal være ensidig vendt mot nord eller øst. 
14.Balkonger skal være integrert i bygningskroppen og være delvis 

overbygde. 
 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 11. november 2022 
 
Stine Toverud Stenmark 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 

 


	Saksprotokoll

