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Utvalg

Det faste utvalg for plansaker

Arkivnr: GB 113/2 Saknr.: 98/03542

Utv.sak nr

002 199
Møtedato

29.04.99

Avgjørelsesmyndighet:
Det faste utvalget for plansaker

Vedlegg som følger saken trykt:
0. Brev fra desember 1998 fra Den Kristelige Menighet
1. Beskrivelse av helhetsplan for Breivoll
2. Kart - helhetsplan for Breivoll gård
3. Ny «lave»
4. Brev av 02.11.98 fra kulturetaten
5. Leiekontrakt av 13.05.98 mellom As kommune og Den Kristelige Menighet
6. Utskrift av formannskapets møtebok, sak 191/98: Søknad om etablering av hestesenter
7. Uttalelse av 03.12.98 fra fylkeskultursjefen
8. Uttalelse av 24.02.99 fra kommuneingeniøren
9. Uttalelse av 13.04.99 fra miljøvernutvalget
10. Uttalelse av 21. 04. 99 fra kommuneplanutvalget
11.Kommentar av 18. 04. 99 fra Bernt A. Larsen/Den Kristelige Menighet

Vedlegg som ligger i saksmappa:
Sakens øvrige dokumenter.

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for at saken reises:
Den Kristelige Menighet har gjennom leiekontrakt av 13.05.98 med As kommune fått leie
deler av kommunens gård Breivoll til sin virksomhet.. Se vedlegg 5 og 6. As kommune har
lKrevd at det utarbeides en helhetsplan/utomhusplan/disposisjonsplan for omradet for %fa
oversikt over virksomheten og hvordan den forholder seg til lovverk, kommuneplan og
kontrakten med As kommune. I eksp. av desember 1998 har Den kristelige Menighet sendt inn
en slik plan. Se vedlegg 1, 2og 3.

Fakta  i  saken:
Breivoll gård, gnr 113, bnr 2, eies av As kommune. Eiendommen ligger langs Bunnefjorden.
Den er uregulert, men i henhold til kommuneplanen for ås, arealdelen 1995 - 2006, er den
disponert til område for bruk til natur- og friluftsliv. Den Kristelige Menighet har gjennom
leiekontrakten fått disponere gårdstunet, samt deler av strandlinjen langs Bunnefjorden.
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Uttalelser til saken:
Planen er sendt ut på høring. Følgende uttalelser foreligger til saken:

1. Kulturetaten, avdeling for funksjonshemmede (02.11.98), viser til at etaten skal få
disponere deler av gården. Se vedlegg 4.

2. Landbruksnemnda behandlet saken om 50 dekar tilleggsareal til hestesenter i møte 15.12.98
og godkjente blant annet omdisponering av 2 dekar til oppføring av hestestall, telt for
vinterridning og treningsbaner. Se også formannskapssak 191/98, vedlegg 6.

3. F lkeskulturs · efen (03 .12. 98) viser til at hovedbygningen, låven og stabburet er registrert
som kulturminner i SEFRAK. Fylkeskultursjefen uttaler til planen om tilbygg til
hovedbygningen og kan ikke anbefale så dominerende tiltak- Se vedlegg.7. (Det foreligger
ingen uttalelse om planene for riving av låvebygningen.)

4. Kommunein eniøren har i brev av 24.09.99 uttalt seg om avløpsforholdene. Se vedlegg 8.
5. Mil overnutval et behandlet saken i møte 13.04.99. Utvalget er positiv til etableringen. Se

vedlegg 9.
6. Kommune lanutval et behandlet saken i møte 14.04.98 og 21.04.99. Utvalget er positiv til

etableringen. Se vedlegg 10.
7. Akershus lkeskommune Plan- og miljøvernavdelingen, v/Lisbeth Nylund (22.04.99) har

muntlig uttalt at man ikke har innvendinger til planen, forutsatt at man ikke stenger for
allmennheten, og forutsatt at bryggene er til egen bruk og ikke til utleie for andre
fritidsbåter.

8. Bernt A. Larsen kommenterer i brev av 18.04.99 kommuneplanutvalgets behandling
14.04.99 og har ingen motforestillinger mot de forslag som der ble lagt fram. Se vedlegg
11.

VURDERING MED KONKLUSJON OG BEGRUNNELSE:
Med de forbehold som er tatt fra blant annet miljøvernutvalget og kommuneplanutvalget,
finner jeg at forslaget til utomhusplan, disposisjonsplan kan anbefales. Det ma imidlertid
påpekes at eventuelle endringer av hovedbygningen må vurderes nærmere, og at det ikke
foreligger noen endelig avklaring av låvens skjebne. Foreliggende forslag til «ny låve» er
imidlertid noe overdimensjonert. Det kan uansett ikke tas stilling til søknad om ny
låvebygning før det foreligger et mer formelt og gjennomarbeidet prosjekt. Dersom planen
behandles som en utomlmsplan, kan den behandles i henhold til plan- og bygningslovens § 69
m/vedtekt. Planen er uansett først og fremst ment som retningsgivende for disponeringen av
eiendommen med bygninger og utearealer. Behandlingen av de enkelte tiltak må deretter
komme som egne saker, enten de behandles som meldingssaker eller søknader.

INNSTILLING:
Innstilling blir lagt fram på møtet 29.04.99

J::99
Ivar Gud
Bygnings
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g reguleringssjef



HELHETSPLAN FOR BARNEGÅRDEN BREIVOLL.
GNR. 113 BNR. 2

Generellt.
Ås kommune og Den kristelige menighet, DKM, har inngått avtale om leie av Breivoll
Barnegård. Avtalen regulerer hvordan gården skal benyttes i sambruk mellom DKM og
avdelingen" Fritidstiltak for funksjonshemmede" ved Kulturetaten i Ås kommune.

Planen som legges frem viser hvordan DKM har tenkt å utvikle gården og tilrettelegge stedet
som et fritidssenter for barn og unge og samtidig tilby aktiviteter til alle typer
funksjonshemmede. Av aktiviteter inngår turveier, brygge/badeanlegg, ridesentertilbud,
gymsalanlegg, lokaler for fritidsklubb mm.

De funksjonshemmedes behov og planer for bruken av stedet er nærmere beskrevet i vedlagte
brev fra Ås kommne datert 02.11.98.

Et grunnleggende prinsipp i utarbeidelsen av planen har vært å bevare inntrykket av Breivoll
som gård med hovedhus, låve og tun. Også når det gjelder utenomhusanleggene er det lagt
vekt på å bevare kulturlandskapet i natur- og friluftsområdene og anleggene er, både mht.
plassering og størrelse, tilpasset det eksisterende terreng.

I planene er det også avsatt midler til å tilknytte Breivoll gård offentlig vann- og avløp i
henhold til kontrakten.

Bygningene og tunet.
Eksisterende bygningsmasse, bortsett fra låven, restaureres og rustes opp etter gjeldende
forskriftskrav slik de står i dag, bortsett fra noen mindre fasademessige endringer på
hovedhuset som avklares særskilt med bygningsmyndighetene.

Når det gjelder låven, er denne i en slik forfatning og størrelse at den ikke kan ombygges til et
bygg som kan dekke behovet til DKM eller til en tilfredsstillende gymsal for de funksjons-
hemmede. Planen viser defor et nytt bygg oppført noe lenger mot øst for å utvide plassen
mellom bygningene og samtidig åpne tunet mot ridesenteret slik at dette blir en del av tunet.
Nybygget blir noe utvidet og høyere enn eksisterende låve, men det er utformet som et
låvebygg for å beholde det typiske gårdstunet og inntrykket av Breivoll som gård. Som
vedlegg til planen følger fasadetegninger av planlagt låvebygg for vurdering i forhold til planen.

Ridesenteret med tilhørende anlegg er nye oppføringer og det er planlagt en virksomhet som
teller inntil IO hester. Stallen plasseres inntil fjellet og oppføres i laftet tømmer.
Teltet for vinterridning vil plasseres med møneretningen i på tvers i forhold til låven for å
markere avgrensning av tunet.

Leke- og ballplassene.
Lekeplassene tilrettelegges på arealer hvor det idag er opparbeidet gressmatter og endringene
her vil begrense seg til montering av lekeapparater. Det forligger ikke plantegninger som viser
plassering og utforming av lekeplasser med apparater, men dette kan fremskaffes hvis
nødvendig for behandling av planene.
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Ballplassene er plassert på arealer hvor det i dag er tilnærmet flatt terreng slik at behovet for
arronderinger av terrenget elimineres i størst mulig grad.

Ved opparbeidelsen av ballplassen i grus vil det være behov for å fjerne torvlaget og noe jord
og fylle/legge ut og singel og subbus. Her er planlagt aktiviteter som volleyball, basketball,
tennis mm. Plassen blir tilgjengelig og tilrettelagt for funksjonshemmede.
Deler av ballplassen ligger innenfor 100-metersonen langs kystlinjen, jfr. § 20-4 annet ledd pkt.
4 i plan- og bygningsloven. Det vises til eget avsnitt hvor anleggene innenfor 100-meterssonen
vurderes særskilt.

Gressbanen opparbeides med tanke på aktiviteter som fotball, friidrett mm. Terrenget er i
utgangspunktet flatt der banen er plassert slik at det skjemmende fyllinger og skjæringer
unngås. Banen er likevel av slik størrelse at det er behov for noen terrengmessige
arronderinger.
Gressbanen blir tilgjengelig og tilrettelagt for funksjonshemmede.

Gang- og turveier.
Bortsett fra den offentlig regulerte turveien som går gjennom området er gang- og turveiene
anlagt med tanke på å gi de funksjonshemmede full adgang til idretts- og bryggeanlegg.
Rundt gressbanen er det og planlagt en bane med fast dekke for aktiviteter med rulleskøyter og
evt. med rullestol.

Adkomsveiene ned mot bryggene tilpasses mest mulig eksisterende fjellhyller og flate partier
og ved behov for fyllinger vil det bli benyttet støttemurer i naturstein.

Bryggene.
Det anlegges to brygger. I utgangspunktet var det planlagt en brygge for både
bading/svømming og førtøyning av båter. Det er med tanke på sikkerhet at en egen båtbrygge
er plassert i god avstand fra badeplassen/stranden.

Vurdering av anleggene innenfor 100-meterssonen.
Planen er også vurdert i forhold til plan- og bygningslovens 820-4 annet ledd pkt. 4, dvs. 100-
meterssonen fra kystlinjen. Sonen er markert med en stiplet strek på planen.

Deler av ballplassene er berørt av dette, men ballplassene utgjør ikke noen vesentlig forskjell i
forhold til det eksisterene kulturlandskap som tidligere ble benyttet som dyrket mark av
tidligere eiere. Ås kommune kjøpte gården i 1966 til friareal og gården ble videreført som
barnegård med dyr og beitearealer. Ballplassene kan derfor anses som en videreføring av den
tidligere utnyttelsen av arealene.

Det vektlegges også særlig at ballplassene og bryggene skal dekke et behov for
fritidsaktiviteter for de funksjonshemmede i Ås kommune, se vedlagte brev datert 02.11.98.

Oslo, 04.12.98

Arkitektene Ulset og Kvalstad
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