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Saksprotokoll 
 
 

R-300 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 med flere 

Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  16/00008 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 24/19 11.04.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Zara Mushtaq Berg (H) og Jan Ove Rikheim (H) fremmet forslag om rådmannens 
innstilling med følgende tillegg: 

 HTM vil påpeke at kommunen har svært dårlig erfaring med å tillate 
omlastingsterminaler i nærheten av boligbebyggelse. Særlig gjelder dette 
lager, logistikk, plasskrevende varehandel og kjøl- og frysevarer der 
vogntogene blir stående og gå på tomgang hele døgnet, mens kjøle- og 
fryseaggregatene står og går. 

 Kjærnesveien 2 er en næringstomt, og ligger ikke på et industriområde. HTM 
mener at en byggehøyde på 18 meter, som indikert i bestemmelsene, sterkt vil 
avvike fra områdets karakter og totalt vil dominere hele området. Det kan ikke 
påregnes en tillatt høyde på over 5-6 meter. 

 
Votering: 
Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.04.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) vurderer planforslaget som 
mangelfullt/ufullstendig. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 sendes planforslaget tilbake til 
forslagsstiller for bearbeiding og konkretisering. 
 
Planforslaget legges fram for HTM til ny behandling etter at det er endret/oppdatert. 
 
HTM vil påpeke at kommunen har svært dårlig erfaring med å tillate 
omlastingsterminaler i nærheten av boligbebyggelse. Særlig gjelder dette lager, 
logistikk, plasskrevende varehandel og kjøl- og frysevarer der vogntogene blir 
stående og gå på tomgang hele døgnet, mens kjøle- og fryseaggregatene står og 
går. 
 
Kjærnesveien 2 er en næringstomt, og ligger ikke på et industriområde. HTM mener 
at en byggehøyde på 18 meter, som indikert i bestemmelsene, sterkt vil avvike fra 
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områdets karakter og totalt vil dominere hele området. Det kan ikke påregnes en 
tillatt høyde på over 5-6 meter. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 17. april 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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