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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 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.11.2018: 
FrP, Ap og H fremmet fellesforslag tilsvarende hovedutvalgets vedtak til og med 
avsnitt 3, uten pkt K. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

 Tillegg til rådmannens innstilling: «Reguleringsplanen må detaljeres slik at 
viktige kvaliteter i planen legges fast for senere utvikling.» 

 Pkt D i rådmannens innstilling dersom fellesforslaget ble vedtatt. 
 
Ap fremmet pkt 1 i Aps forslag i klima og miljøutvalg 31.10.2018: 

 Pkt 2e endres til «Utforming av gatetun inngår i utomhusplan» 
 
MDG fremmet pkt 1 og 2 i MDGs forslag i klima og miljøutvalg 31.10.2018: 

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

 
Utvalget drøftet seg frem til følgende fellesforslag: 
«Vedtatte endringer innarbeides i planforslaget av tiltakshaver før det legges ut til 
offentlig ettersyn.» 
 
Votering: 
Innledningen i fellesforslaget ble vedtatt 6-3 (Sp, MDG, SV) ved alternativ votering 
mot innledningen i rådmannens innstilling. 
 
Deretter ble det punktvis stemt over resten av fellesforslaget: 

 Pkt A ble vedtatt 7-2 (MDG, SV) 

 De resterende punktene ble enstemmig vedtatt 
 
Deretter ble det stemt over SVs forslag: 

 Kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt 

 Kulepunkt 2 ble nedstemt 8-1 (SV) 
 
Deretter ble det stemt over Aps forslag i klima- og miljøutvalg: 
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 Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Deretter ble det stemt over MDGs forslag i klima- og miljøutvalg: 

 Pkt 1 ble nedstemt 8-1 (MDG) 

 Pkt 2 ble nedstemt 7-2 (MDG, SV) 
 
Forslaget om at endringene innarbeides før det legges ut til offentlig ettersyn ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.11.2018: 
1. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 sendes forslag til reguleringsplan R-

310 for Brekkeveien 19 m.m., som vist på kart datert 21.11.2017 og 
bestemmelser datert 31.08.2018, til offentlig ettersyn med følgende endringer:  
a) Parkeringsdekning innenfor planområdet skal være minimum 1 per leilighet + 

gjesteparkering, og minimum 1,5 per småhus + gjesteparkeringsplasser.  
b) Høyder for felt f_BB reduseres til kote +123 som kotesettes i plankartet. 

Kotehøyde angis innenfor hver byggelinje med hhv 127,3 (5 etg i sør), 123,8 
(4 etg i sørvest), 125,6 (5 etg i nordvest) og 126,3 (5 etg i nord). Bygget i nord 
reduseres fra seks til 5 etasjer. 

c) Høyder for felt f_B/K reduseres til kote +125,2 som kotesettes i plankartet. Det 
nordøstre bygget (Brekkeveien 17b) (4 etg) reduseres til kote 122,0.  

d) Høyder for felt f_BK reduseres til kote +121,4 som kotesettes i plankartet. 
Tredje etasje skal være tilbaketrukket med minst 2 meter på en side. 

e) Felles parkeringsanlegg under bakken skal etableres for felt f_BB og f_B/K.  
f) Byggegrense fra senterlinje vei i Brekkeveien økes til minimum 11 meter  
g) Det innføres krav om helhetlig VAO-rammeplan som fremlegges ved 

rammesøknad.  
h) Det innføres rekkefølgekrav knyttet til brukstillatelse for å sikre opparbeidelse 

av justert trase for Brekkeveien med tiltak for gående og syklende. Det skal 
inngås utbyggingsavtale for bidrag til felles offentlig infrastruktur tilsvarende 
områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. 

i) Det utarbeides bedre illustrasjoner av fjern- og nærvirkning.  
j) Kartlegging av støyforhold skal gjennomføres til rammesøknad. 
k) Utforming av gatetun inngår i utomhusplan. 

 
2. Dersom det vurderes å bygge i massivtre vil byggehøydene kunne vurderes økt 

tilsvarende ca. 30 cm pr etasje. 
 
3. Eventuell endring av reguleringsformål for offentlig område / Sagalund barnehage 

forelegges formannskapet. 
 
4. Reguleringsplanen må detaljeres slik at viktige kvaliteter i planen legges fast for 

senere utvikling. 
 

5. Vedtatte endringer innarbeides i planforslaget av tiltakshaver før det legges ut til 
offentlig ettersyn. 

 
 
 
 



 
 

 
Ås kommune 
Vår ref.: 16/02831  Side 3 av 3 

 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 5. november 2018 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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