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ÅS KOMMUNE
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Sak nr:  98/03542

GNR 113 BNR 2  -  BREIVOLL GÅRD

Saksbeh.: Ivar Gudmundsen
Utvalg
Det faste utvalg for plansaker

Arkivkode:
Utv.sak nr
0024/99

GB 113/2
Motedato

29.04.99

Det faste utvalg for plansaker gjorde følgende vedtak i møtet den 29.04.99:

Under henvisning til inngått avtale mellom Ås kommune og Den kristelige Menighet, til bygnings- og
reguleringssjefens redegjørelse, til innkomne bemerkninger og i medhold av plan- og bygningslovens § 69
godkjenner det faste utvalget for plansaker forslag til utomhusplan/disposisjonsplan på kommunens eiendom
Breivoll, gnr 113, bnr 2 som vist på kart datert 24.11.98, med følgende endringer, tillegg og kommentarer:
1. Midlertidig plasthall nordøst for tunet vises i planen i henhold til tidligere godkjennelse.
2. Hestesenter inngår i planen i henhold til vedtak i formannskapet, med det forbehold som framgår av pkt. 9.
3. Eventuell ny «låvebygning» skal ikke være vesentlig større enn nåværende bygning av hensyn til tilpasning i

det totale bygningsmiljø. Foreliggende skisseprosjekt forutsettes redusert i omfang.
4. Planer for opprusting av avløpsanlegget må framlegges i henhold til uttalelse av 24.02.99 fra

kommuneingeniøren.
5. Utviklingen av Breivoll må skje på en slik måte at kulturlandskapet blir ivaretatt. Anlegg som skal etableres

på eiendommen, må utformes på en slik måte at landskapskvalitetene ikke forringes.
6. Utviklingen av eiendommen må ikke hindre allmennhetens bruk av strandlinjen og øvrige deler av leiearealet

som ligger utenfor tunet (jfr. leiekontraktens pkt. 2 0g 1 1). Anlegg og utstyr utenom tunomradet ma utformes
og brukes på en slik måte at det ikke er til fortrengning for allmennheten. Adkomst fra sjøarealene og inn i
skogarealene må beholdes. I dag kan allmennheten komme til skogen i øst via en turstitrase langt nord på
eiendommen og via hovedadkomstveien til gården. Disse adkomstene må opprettholdes og synliggjøres i
disposisjonsplanen.

7. Også den østre adkomsten fra gårdsveien og nordover inn mot strandarealene må opprettholdes om lag i sin
nåværende trase.

8. Selv om den ikke skal brukes eller være åpen for allmenn ferdsel, må den gamle veien nordover fra tunet
sikres som struktur.

9. Istedenfor telt til vinterridning bør det bygges et permanent bygg som er miljøtilpasset, jfr. plan- og
bygningslovens § 74.2.

10. Gårdsdam kan reetableres og innpasses i anlegget. Det vises imidlertid til bestemmelsene i plan- og
bygningslovens § 83, om basseng, brønn og dam.

11. Det må vises stor forsiktighet ved anlegg som berører svaberg. Utsprengning i svaberg tillates ikke. Det
tillates ikke bålplass på nakent berg.

12. Den eksisterende vegetasjon - og særlig blomterengene mot sjøen, bør i størst mulig grad bevares.
Plenetablering og slått bør kun skje der det er nødvendig for aktiviteten. Kjerr av villroser m.v. kan
avgrenses, men ikke fjernes. Innvandrende busker og trevegetasjon på de åpne arealene kan fjernes.

13. Utover de påtegnede brygger skal det ikke etableres faste installasjoner (f.eks. griller eller lignende) mellom
hovedstien gjennom området og sjøen.

14. Det skal innsendes søknad eller melding om de enkelte elementene i planen så langt det framgår av plan- og
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bygningslovens bestemmelser.
15. Det skal innsendes revidert utomhusplan/disposisjonsplan i henhold til punktene foran.

Behandling:
Brev av 26.04.99 fra Jan Haakon Gulbrandsen ble framlagt i møtet.

M. Huuse foreslo følgende endring av pkt. 9: Istedenfor telt til vinterridning bør det bygges et permanent byggsom er miljøtilpasset, jfr. plan- og bygningslovens § 74.2.

Bygn.- og reg.sjefen foreslo at ordet «inng@r» i pkt. I erstattes med «vises».

Vedtak:
Innstillingen med endringsforslagene ble enstemmig vedtatt.

Rett utskrift
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