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R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. 

Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/02831 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 60/19 10.10.2019 
2 Kommunestyret 64/19 23.10.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Utsettelsesforslag: 
Planen tilbakesendes for videre bearbeiding der man finner betydelig bedre 
løsninger for bebyggelse mot grøntstruktur og eksisterende boliger i nordvest. 
Videre må grøntstruktur i vest videreføres fram til Søråsveien i sør. 

2. Reguleringsbestemmelsene pkt. 5.6 endres til: 
Det kan opparbeides maksimum 1.0 parkeringsplasser […] 

3. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 5.6: 
Det tillates inntil 10% økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres for former for bildelings-samarbeid. 

4. Det legges blågrønn struktur i vest fra Lekeplass 2 sør til Søråsveien. 
5. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 9: 

Områdene skal være åpne for allmennheten. Det skal etableres 
sammenhengende nord-sørgående sti i grøntstrukturene vest i området. 

 
Ragnar Joakim Nese (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Reguleringsbestemmelsene pkt. 5.6: 
Parkeringsdekning reduseres til 0.7 

2. Reguleringsbestemmelsene pkt. 6.6: 
Parkeringsdekning reduseres til 0.7 

 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Bygg F reduseres til maksimalt 3 etasjer 
2. Bygg G reduseres til maksimalt 3 etasjer 
3. Kotehøyde for bygg A reduseres med 2 meter, fra 122 til 120 

 
Votering: 
SVs utsettelsesforslag ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV) 
 
MDGs forslag 1 ble nedstemt 8-1 (MDG). 
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Reguleringsbestemmelser pkt. 5.6 i rådmannens innstilling ble tiltrådt 7-2 (MDG, SV) 
ved alternativ votering mot SVs forslag 2. 
 
Reguleringsbestemmelser pkt. 6.6 i rådmannens innstilling ble tiltrådt 8-1 (MDG) ved 
alternativ votering mot MDGs forslag 2. 
 
SVs forslag: 

3. ble enstemmig tiltrådt 
4. ble enstemmig tiltrådt 
5. ble enstemmig tiltrådt 

 
Aps forslag: 

1. ble tiltrådt 7-2 (H) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
2. ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
3. ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 

 
Rådmannens innstilling uten kulepunkt og med tiltrådte forslag ble tiltrådt 8-1 (MDG) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-310 
Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m., med kart datert 9.9.2019 og 
bestemmelser datert 20.9.2019, med følgende endringer og tillegg: 
 

1. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 5.6: 
Det tillates inntil 10% økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres for former for bildelings-samarbeid. 

2. Det legges blågrønn struktur i vest fra Lekeplass 2 sør til Søråsveien. 
3. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 9: 

Områdene skal være åpne for allmennheten. Det skal etableres 
sammenhengende nord-sørgående sti i grøntstrukturene vest i området. 

4. Bygg F reduseres til maksimalt 3 etasjer 
5. Bygg G reduseres til maksimalt 3 etasjer 
6. Kotehøyde for bygg A reduseres med 2 meter, fra 122 til 120 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 15. oktober 2019 
 
Kim Madsen Pham 
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