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Saksprotokoll 
 
 

Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - søknad om endring av antall 
parkeringsplasser ved hjemmekontor. 

Saksbehandler:  Bertha Solheim Hansen Saksnr.:  14/00596 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 78/14 16.10.2014 
 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 16.10.2014: 
Utvalget var på befaring i Lyngveien 3 i forkant av møtet. 
 
Utvalget mottok et notat fra nabo i forbindelse med befaringen (dok.nr. 14/00596-37).  
 
Anton Bachke (SV) og Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende fellesforslag:  

 Parkeringsplasser endres til kundeparkeringsplasser i 1. og 2. setning av 
rådmannens innstilling. 

 Etter «… datert 10.09.2014», legges følgende til: 
De fire kundeparkeringsplassene skal være på egen tomt og på skrå i forhold til 
Lyngveien. Tre kundeparkeringsplasser skal være min. 2,5 m brede. 
Handikapparkeringsplassen skal være 4 m bred.  
 

 
Kristin Ohnstad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det forutsettes i tillegg normal parkeringsdekning i henhold til reguleringsplanen for 
boligdelen. 
 
Votering: 
Fellesforslaget fra SV og FrP ble enstemmig vedtatt i alternativ votering mot 
rådmannens innstilling.  
Aps tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 16.10.2014: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø godkjenner en reduksjon av antall 
kundeparkeringsplasser fra 6 til 4. I medhold av §§ 20-2 og 21-2 i plan- og 
bygningsloven godkjennes de anmeldte planer for opparbeidelse av  
4 kundeparkeringsplasser på gnr. 42 bnr. 82, Lyngveien 3, i henhold til 
situasjonsplan 001 datert 10.09.2014, med følgende endringer:  
 
De fire kundeparkeringsplassene skal være på egen tomt og på skrå i forhold til 
Lyngveien. Tre kundeparkeringsplasser skal være min. 2,5 m brede. 
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Handikapparkeringsplassen skal være 4 m bred.  
 
Det forutsettes i tillegg normal parkeringsdekning i henhold til reguleringsplanen for 
boligdelen. 
 
Parkeringsplassene opparbeides omgående. 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 20. oktober 2014 
 
 
  
Rita Stensrud 
Konsulent i politisk sekretariat  
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