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Saksprotokoll

Gnr 113 Bnr 2 - Breivoll gård - Nytt aktivitetshus - Søknad om
rammetillatelse

Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/01796
Behandlet av Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 50/14 05.06.2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 05.06.2014:
Administrasjonen delte ut et notat i møtet med endret innstilling fra rådmannen:

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø innvilger søknad om midlertidig dispensasjon til
oppføring av aktivitetshall på gnr. 113, bnr.2 – Breivoll gård. Dispensasjon
innvilges i medhold av pbl. § 19-3 og gjelder frem til leiekontraktens utløp den
01.05.2018. Midlertidig dispensasjon gjelder på følgende vilkår:

• Tilråding i lys av vernebestemmelsene fra Akershus Fylkeskommune ved
kulturavdelingen.

• Bygningen skal oppføres med tilsvarende rødfarge som opprinnelig låvebygg.

2. Søknad om rammetillatelse for oppføring av aktivitetshall innvilges i medhold av
pbl. § 20-1 første ledd, bokstav a).

3. Dersom bygget ønskes opprettholdt etter dispensasjonens utløp, må saken opp til
ny behandling.

Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens innstilling:

HTM finner at omsøkt aktivitetshus er i strid med reguleringsformålet.
HTM finner at hensynet bak offentlig arealformål blir vesentlig tilsidesatt dersom
aktivitetshuset med skissert bruk tillates bygd, fordi det vil medføre en økt privat bruk
av området.

Det er oppgitt at fordelen ved tiltaket er å møte menighetens behov for ulike
forsamlingsaktiviteter. HTM finner at ulemper ved tiltaket vil være økt privat bruk av
Breivollområdet, økt trafikk, parkering og annen bruk av privat karakter som kan
påvirke allmennhetens frie bruk av området i negativ retning. HTM finner derfor ikke
at fordelene er klart større enn ulempene.
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På denne bakgrunn avslår HTM søknaden om midlertidig dispensasjon fra
reguleringsformålet.

Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes for at Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkeskommunen
kan uttale seg.

Votering:
Utsettelsesforslaget ble nedstemt 5-4 (2H, 1Sp, 1FrP).
Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt 7-2 (2H) ved alternativ votering mot rådmannens
innstilling.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 05.06.2014:
HTM finner at omsøkt aktivitetshus er i strid med reguleringsformålet.
HTM finner at hensynet bak offentlig arealformål blirvesentlig tilsidesatt dersom
aktivitetshuset med skissert bruk tillates bygd, fordi det vil medføre en økt privat bruk
av området.

Det er oppgitt at fordelen ved tiltaket er å møte menighetens behov for ulike
forsamlingsaktiviteter. HTM finner at ulemper ved tiltaket vil være økt privat bruk av
Breivollområdet, økt trafikk, parkering og annen bruk av privat karakter som kan
påvirke allmennhetens frie bruk av området i negativ retning. HTM finner derfor ikke
at fordelene er klart større enn ulempene.

På denne bakgrunn avslår HTM søknaden om midlertidig dispensasjon fra
reguleringsformålet.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 11. juni 2014

Rita Stensrud
Konsulent
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