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Saksprotokoll 
 
 

R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret 

Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/01589 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 20/19 11.04.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende forslag: 

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk 
og miljø å ikke legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-301 
Grenseveien/Myrfaret, som vist på kart og bestemmelser datert 26.03.2019. 
Planen tilbakesendes for videre behandling, detaljering og illustrering. 

a. Grøntområder tas inn i reguleringskartet. 
b. Høyder legges til grunn med maksimalt 4 etasjer. 

 
2. Forslag til detaljreguleringsplan opprettholder følgende rekkefølgekrav fra 

områdeplanen: «Det gis ikke igangsettingstillatelse for det enkelte boligfelt før 
skole- og barnehagekapasiteten er tilstrekkelig.» 

 
FrP og V fremmet følgende fellesforslag som tillegg til Hs forslag 1. b): 
 […] dog slik at det kan være 5 etasjer på de tre midtre feltene. 
 
Votering: 

 Hs forslag 1 ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 

 Fellesforslag fra FrP og V ble nedstemt 6-3 (FrP, MDG, V). 

 Hs forslag 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.04.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å ikke legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-301 
Grenseveien/Myrfaret, som vist på kart og bestemmelser datert 26.03.2019. Planen 
tilbakesendes for videre behandling, detaljering og illustrering. 

1. Grøntområder tas inn i reguleringskartet. 
2. Høyder legges til grunn med maksimalt 4 etasjer. 

 
Forslag til detaljreguleringsplan opprettholder følgende rekkefølgekrav fra 
områdeplanen: «Det gis ikke igangsettingstillatelse for det enkelte boligfelt før skole- 
og barnehagekapasiteten er tilstrekkelig.» 
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Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 17. april 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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