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Korrigert 27.01.2020 

Saksprotokoll 
 
 

R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. 

Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/02831 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 60/19 10.10.2019 
2 Kommunestyret 66/19 23.10.2019 
 

  
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Kommunestyret vedtok enstemmig at Sverre Strand Teigen (H) var inhabil jf.  
forvaltningsloven § 6 annet ledd. Ulf Oppegård (H) tiltrådte som vara.  
 

Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Nordvest i byggeområdet BB tillattes byggehøyder for blokkbebyggelse i maksimum 
4 etasjer, tilsvarende kote +123,8.  

 
Eskild Gausemel Berge (SV) fremmets følgende forslag 
1. 10% av parkeringsplassene skal være for bildelings-samarbeid. 
2. Reguleringsbestemmelsene pkt 5.6 endres til: 

Det kan opparbeides maksimum 1.0 parkeringsplasser [….] 
3. Bygg E og H tas ned til maks 4 etg.  
 
Laila Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag: 

 Blokk G økes fra 3 til 4 etg hvor 4 etg er inntrukket med 2 meter mot vest og i 
annet materiale. 

 10% av blokk G skal øremerkes som enheter tilpasset boligpolitiske virkemidler.  
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 
1. Endring reguleringsbestemmelser pkt. 5.2:  

 Stryk: «men sammenkjeding mellom bygningsvolumene med 
garasjer/carporter i en etasje tillates. Minimum 1 p-plass pr. boenhet skal 
være under tak.»  

 Endre siste setning til: Innenfor feltet skal det opparbeides interne 
gangveier som er kjørbare for utrykningskjøretøyer.  

 Tillegg: Flate tak skal være grønne tak med vekster. 
 

2. Endring reguleringsbestemmelser pkt 5.6: 
a Det skal opparbeides maksimum 0,8 parkeringsplasser pr. boenhet i 
 enebolig eller tomannsbolig innenfor feltet BK. I tillegg kan det 
 opparbeides 0,2 gjesteparkeringsplasser pr. boenhet.  
b Parkeringsplasser skal anlegges i parkeringskjellere helt eller delvis 
 under terreng, gjerne sammen med blokkbebyggelsen. 
 Gjesteparkeringsplasser kan anlegges på terreng.  
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c Det skal opparbeides 4 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Alle 
 sykkeloppstillingsplasser skal være under tak.  

 

3. Tillegg reguleringsbestemmelser pkt 6.2: 

 Flate tak skal være grønne tak med vekster, hvorav min. 20 % skal være 
arealer for dyrking. 

 Minst èn enhet skal utformes som bofellesskap, med flere private enheter 
direkte tilknyttet et større fellesrom (stue og kjøkken) og et gjesterom. De 
private enhetene skal også inneholde kjøkken og oppholdsrom. 

 Innenfor blokkbebyggelsen skal det etableres et fellesrom som kan 
benyttes/leies av alle beboerne i sameiet til feiringer, sammenkomster mm. 
Fellesarealet skal ha tilknyttet minst to gjesterom. 
 

4. Reguleringsbestemmelser pkt. 6.6 – tillegg andre avsnitt:  

 Innkjøringen til parkeringskjeller fra sør skal legges så nær Brekkeveien 
som mulig for å gjøre gatetunet bilfritt. 

 Det skal opparbeides 2-4 sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet. Alle 
sykkeloppstillingsplasser skal være under tak.  
 

5. Tillegg reguleringsbestemmelser pkt 7: 

 På lekeplass som grenser til barnehage/friområde skal det opparbeides 
balløkke. Denne skal ha belysning og utformes slik at den kan benyttes 
som isflate om vinteren. 

 Lekeplassene skal i størst mulig grad ha naturlig underlag, ikke 
gummiasfalt o.l. 
 

6. Tillegg reguleringsbestemmelser pkt 8.1: 

 Den delen av gatetunet som er gangvei skal ha grusdekke, innenfor 
reglene for universell utforming. 

 

7. Tillegg reguleringsbestemmelser pkt 9:  

 Store trær som skal bevares i randsonen, men blir skadet og må felles som 
følge av anleggsarbeidet, skal erstattes med 150.000 kr per tre over 15 m.  

 

Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om å utsette saken.  
 
Votering: 
Vs utsettelsesforslag ble nedstemt 27-6 (1MDG, 2SV, 2V, 1KrF). 
 

Hs forslag ble nedstemt 26-7(H). 
 

Aps forslag pkt: 
1. ble vedtatt 19-14 (4Sp, 1FrP, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF,1Rødt) 

ved alternativ votering mot hovedutvalgets innstilling pkt 5 
2. ble vedtatt 32-1(Rødt) 
 

Hovedutvalgets innstilling pkt: 

 1 ble vedtatt 27-6 (3MDG, 2SV, 1Rødt) ved alternativ votering mot SVs pkt 1.  

 2 ble enstemmig vedtatt. 

 3 ble enstemmig vedtatt. 

 6 ble enstemmig vedtatt 
Hovedutvalgets innstilling forøvrig ble enstemmig vedtatt.  
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SVs forslag pkt.: 

 2 ble nedstemt 28-5 (3MDG, 2SV) 

 3 ble nedstemt 27-6 (2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
 

V’s forslag pkt.: 

 1 ble nedstemt 27-6 (1MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 

 2a ble nedstemt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 2b ble nedstemt 21-12 (3Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 2c ble nedstemt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1 KrF, 1Rødt) 

 3 ble nedstemt 25-8 (3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 

 4 ble nedstemt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 5 ble nedstemt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 6 ble nedstemt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 7 ble nedstemt 25-8 (3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
 
Første avsnitt i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Påskrift 27.01.2020 - korrigering: Votering over Aps forslag pkt 1 er korrigert slik at 
den kun gjelder alternativ votering mot pkt 5 i hovedutvalgets innstilling. Innstillingens 
pkt 4 inngår i voteringen «Hovedutvalgets innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt.» 
Kommunestyrets vedtak er korrigert.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
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. Blokk G økes fra 3 til 4 etg hvor 4 etg er inntrukket med 2 meter mot vest og i 

annet materiale. 
6. 10% av blokk G skal øremerkes som enheter tilpasset boligpolitiske 

virkemidler.  
7. Kotehøyde for bygg A reduseres med 2 meter, fra 122 til 120 

 
 
Saksprotokollen bekreftes Ås, 5. november 2019 / 27.januar 2020 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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