Saksprotokoll
Detaljregulering for Brunåsen, behandling før offentlig ettersyn
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/3202
Jon Øyvind Reme

Behandlet av
1 Teknisk utvalg 2019 - 2023

Møtedato
12.10.2021

Saknr
21/137

Kommunedirektørens forslag til vedtak
Teknisk utvalg legger detaljregulering for Brunåsen ut til offentlig høring og ettersyn jf. planog bygningslovens § 12-10 forutsatt at følgende endringer:







Det må legges inn begrensning for høyde og areal i bestemmelsene for garasjer og
carporter på henholdsvis 4,0 meter målt fra innvendig gulv og maks 50 m2 BRA.
Samtlige lekeplasser og friområder skal reguleres med offentlig eierform.
Område Bf14 tas ut av planforslaget og innlemmes i friområde a_F6
Det må utarbeides rekkefølgebestemmelse med krav om opparbeidelse og utrustning
av felles uteoppholdsareal innenfor område a_F3 før brukstillatelse til boliger kan gis.
Det må utføres kartlegging av arter og naturtyper i høringsperioden og før planen
sendes til vedtaksbehandling.
Ny rekkefølgebestemmelse om at utbygging skal skje i takt med skolens kapasitet.

Teknisk utvalg 2019 - 2023 har behandlet saken i møte 12.10.2021 sak 21/137
Møtebehandling
Øystein Møretrø, Høyre fremmet følgende forslag:
«Kulepunkt 3 tas ut»
Anne Gurine Hegnar, SV, fremmet følgende tilleggsforslag
«A)
Estetisk veileders krav om kvalitet skal være førende og synliggjort i planen.
Koller og heier og naturlig vegetasjon skal gi naturlige rammer for utbyggingen. Flatsprenging av
store arealer tillates ikke.
Veiskjæringer skal gis en god landskapsmessig tilpasning.
Det tillates ikke forstøtningsmurer over to meter.
Bygningens utforming skal vurderes i forhold til eksponering og fjernvirkning.
B)
Fylkesmannens høringsinnspill følges opp:
1.Spesielle landskapselementer og store trær forsøkes tatt vare på som positive miljøelementer i
det nye området.
C)
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Området skal ha en helhetlig takform for å gi et harmonisk uttrykk i området.»

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Møretrø sitt forslag falt med 4 mot 3 stemmer (H, SP og Uavhengig)
Hegnar sitt tilleggsforslag pkt A falt med 4 mot 3 stemmer (MDG, SV og AP)
Hegnar sitt tilleggsforslag pkt B ble vedtatt med 5 mot 2 (H, Sp) stemmer
Hegnar sitt tilleggsforslag pkt C falt med 4 mot 3 stemmer (MDG, SV og AP)
Teknisk utvalg 2019 - 2023 vedtak/innstilling
Teknisk utvalg legger detaljregulering for Brunåsen ut til offentlig høring og ettersyn jf. planog bygningslovens § 12-10 forutsatt at følgende endringer:








Det må legges inn begrensning for høyde og areal i bestemmelsene for garasjer og
carporter på henholdsvis 4,0 meter målt fra innvendig gulv og maks 50 m2 BRA.
Samtlige lekeplasser og friområder skal reguleres med offentlig eierform.
Område Bf14 tas ut av planforslaget og innlemmes i friområde a_F6
Det må utarbeides rekkefølgebestemmelse med krav om opparbeidelse og utrustning
av felles uteoppholdsareal innenfor område a_F3 før brukstillatelse til boliger kan gis.
Det må utføres kartlegging av arter og naturtyper i høringsperioden og før planen
sendes til vedtaksbehandling.
Ny rekkefølgebestemmelse om at utbygging skal skje i takt med skolens kapasitet.
Fylkesmannens høringsinnspill følges opp:
Spesielle landskapselementer og store trær forsøkes tatt vare på som positive
miljøelementer i det nye området.
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