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Saksprotokoll 
 
 

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - 
Miljøoppfølgingsplan og plassering av brakkerigg 

Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/02835 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/19 24.01.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 24.01.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Tillegg til punkt 1 i rådmannens innstilling: 
Prinsipper og løsninger for trafikksikkerhet langsmed Lyngveien og 
Samfunnsveien, adkomstløsninger ved Lyngveien/Utveien samt adkomst og 
parkering for Kaja barnehage (evt. med helt eller delvis løsning fra 
Høgskoleveien) må gås gjennom på nytt under medvirkning fra berørte. 

2. Brakkerigg sør for Utveien tillates ikke. 
3. Tillegg til punkt 3 i rådmannens innstilling: 

Planen må suppleres med: 
a) Trafikksikkerhetsvurderinger rundt økt blandet trafikk i Samfunnsveien 
b) Vurdering av adkomst for friluftslivet mot Åsmåsan samt adkomst til- og 

sikring av Klosterløkka i anleggsperioden. 
c) Deponering av overskuddsmasser. 

4. Nytt tilleggspunkt 4 til rådmannens innstilling: 
For forhold som ikke er detaljert avklart i reguleringsplanen, samt tiltak utenfor 
planområdet forutsettes medvirkning fra berørte i den videre saksbehandling. 
Dette omfatter også sikring og tilbakeføring av vegetasjon. 

 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende endringsforslag til punkt 2 i rådmannens 
innstilling: 

 Det kan tillates etablert kontor- og brakkerigg i friområdet syd for Utveien, etter 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

 
Votering: 
Det ble punktvis stemt over rådmannens innstilling og forslagene fra SV og H. 

 Rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

 SVs tilleggsforslag punkt 1 ble vedtatt 6-3 (2Ap, H) 

 Rådmannens innstilling punkt 2 ble nedstemt 7-2 (Ap) 

 Hs forslag ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) ved alternativ votering mot SVs forslag 
punkt 2. 

 Rådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
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 SVs forslag punkt 3 a) ble enstemmig vedtatt 

 SVs forslag punkt 3 b) ble nedstemt 5-4 (Sp, MDG, SV, V) 

 SVs forslag punkt 3 c) ble enstemmig vedtatt 

 SVs forslag punkt 4 ble vedtatt 7-2 (Ap) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 24.01.2019: 
1. Alternativ C1 legges til grunn for anleggstrafikk til byggeområdet i Skogveien. 

Prinsipper og løsninger for trafikksikkerhet langsmed Lyngveien og 
Samfunnsveien, adkomstløsninger ved Lyngveien/Utveien samt adkomst og 
parkering for Kaja barnehage (evt. med helt eller delvis løsning fra 
Høgskoleveien) må gås gjennom på nytt under medvirkning fra berørte. 
 

2. Det kan tillates etablert kontor- og brakkerigg i friområdet syd for Utveien, etter 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  

 
3. Miljøoppfølgingsplan for del av Skogveien, datert 1.11.2018, tas til orientering. 

Planen må suppleres med: 

 Trafikksikkerhetsvurderinger rundt økt blandet trafikk i Samfunnsveien 

 Deponering av overskuddsmasser. 
 
4. For forhold som ikke er detaljert avklart i reguleringsplanen, samt tiltak utenfor 

planområdet forutsettes medvirkning fra berørte i den videre saksbehandling. 
Dette omfatter også sikring og tilbakeføring av vegetasjon. 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 30. januar 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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