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Saksprotokoll

R-255 - Reguleringsplan for Campus Ås - Søknad om dispensasjon
fra rekkefølgekrav

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04444
Behandlet av Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 11/14 27.02.2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.02.2014:
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende alternativ til innstillingen:

I medhold av PBL § 19-2 gis det dispensasjon fra rekkefølgekrav § 11-4 om at
gang- og sykkelveien langs østsiden av Kirkeveien ferdigstilles før det gis
igangsettingstillatelse til bygging av barnehage i Utveien 4.

Det gis dispensasjon på følgende vilkår som må oppfylles for at hensynene bak
bestemmelsen ivaretas, og for at fordelene ved dispensasjonen blir større enn
ulempene:

1. Gående og syklende skal sikres på en forsvarlig måte under anleggsperioden.
2. Gang- og sykkelveien skal være ferdig opparbeidet før detgis brukstillatelse til

barnehagen i Utveien 4.

Anton Bachke (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
…for at fordelene ved dispensasjonen blir KLART større enn ulempene.

Votering:
Arbeiderpartiets alternative innstilling med SVs tillegg ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.02.2014:
I medhold av PBL § 19-2 gis det dispensasjon fra rekkefølgekrav § 11-4 om at
gang- og sykkelveien langs østsiden av Kirkeveien ferdigstilles før det gis
igangsettingstillatelse til bygging av barnehage i Utveien 4.

Det gis dispensasjon på følgende vilkår som må oppfylles for at hensynene bak
bestemmelsen ivaretas, og for at fordelene ved dispensasjonen blir klart større enn
ulempene:

1. Gående og syklende skal sikres på en forsvarlig måte under anleggsperioden.
2. Gang- og sykkelveien skal være ferdig opparbeidet før detgis brukstillatelse til

barnehagen i Utveien 4.

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/


Ås kommune
Vår ref.: 13/04444 Side 2 av 2

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 3. mars 2014

Rita Stensrud
Konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent


	Saksprotokoll

