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Saksprotokoll 
 
 

R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. 

Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/02831 

Behandlet av  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 2/18 30.10.2018 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 76/18 01.11.2018 
 

  
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 30.10.2018: 
Utvalget diskuterte seg fram til at saken tas til orientering med tiltrådte forslag. 
 
Siri Kjær (Sp) fremmet følgende forslag: 
Saken betraktes som en øvelse og er ikke gjenstand for realitetsbehandling.  
 
Karl Solberg (V) fremmet følgende forslag: 
Klima- og miljøutvalg støtter utbyggers forslag om å bygge i massivtre. 
 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende forslag til endringer og tillegg til rådmannens 
innstilling: 

1. Pkt 2e endres til «Utforming av gatetun inngår i utomhusplan» 
2. Pkt 2i tilføyes «Planen skal spesielt beskrive fremtidig overvannshåndtering 

ved forventede fremtidig nedbørstopper» 
 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Biologiske undersøkelser foretas i vegetasjonsbeltet langs Ekornveien. 
2. Det benyttes naturmateriale på de to lekeplassene i planområdet.  

 
Votering: 
Sps forslag ble nedstemt 6-3 (2H, Sp) 
Vs forslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
Aps forslag ble enstemmig tiltrådt 
MDGs forslag pkt 1 ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
MDGs forslag pkt 2 ble tiltrådt 5-4 (Ap, 2H, FrP) 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 30.10.2018: 
Rådmannens innstilling tas til orientering med følgende: 

endringer: 

 Pkt 2e endres til «Utforming av gatetun inngår i utomhusplan» 

 Pkt 2i tilføyes «Planen skal spesielt beskrive fremtidig 
overvannshåndtering ved forventede fremtidig nedbørstopper» 

forslag: 
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 Biologiske undersøkelser foretas i vegetasjonsbeltet langs Ekornveien. 

 Det benyttes naturmateriale på de to lekeplassene i planområdet.  
uttalelse: 

 Klima- og miljøutvalg støtter utbyggers forslag om å bygge i massivtre. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 31. oktober 2018 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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