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Saksprotokoll

Arivsak Saksbehandler
21/05714 Hiwa Suleyman

Behandlet av Møtedato Saksnr.
1 Utvalg for plan og byggesak 28.04.2021 35/21
2 Formannskapet 04.05.2021 97/21
 

Reguleringsplan for  for Heggum - Jaksland - Felt B1-4, gbnr. 
267/16 mfl. -  1. gangs behandling

Formannskapet har behandlet saken i møte 04.05.2021 sak 97/21

Behandling

Direktør for samfunnsutvikling Per Morstad, besvarte oppklarende spørsmål.

Hanne Lisa Matt (MDG) fremmet følgende alternative forslag:

1. Naturtypekartlegging og innsektundersøkelser må utføres på nytt på egnet 
tidspunkt

2. Når det gjelder tetthet, lekeplass og uteoppholdsareal skal planen for 
rekkehusbebyggelse tilnærmet oppfylle kravene i kommuneplanen til Røyken

3. Grunnundersøkelser skal kompletteres før 2. gangsbehandling, dette bør 
innbefatte kartlegging av brukbar dyrkingsjord og det må lages en plan for 
ivaretakelse av denne

4. Inngrep som bryter formasjonen av ravinen med sideraviner skal unngås. 
BKS1a og b, BKS2 og BKS3 justeres slik at sideravinene ivaretas mest mulig 
og at nødvendig sikring av grunnforhold fører til minst mulig terrenginngrep.

5. Planforslaget nedjusteres til 120 boliger (inkludert sekundær bolig)

Punktene innarbeides før planen sendes ut på høring.
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Martin Berthelsen (SV) fremmet følgende forslag til nytt punkt:
Fram mot annengangs behandling innarbeides utbyggingsavtale med et antall 
boliger som imøtekommer kommuneplanens boligsosiale mål.

Ole Jacob Johansen (FrP) fremmet følgende forslag til nye punkter:
1. Før planen kommer til ny behandling skal den justeres til maksimalt 100 
boenheter. Det gis unntak for utleieenheter ifm eneboliger.
2. Før behandling skal det være gjennomført dialog med SVV og i samarbeid med 
kommunen om forskuttering av brospenn som for 4 felts vei på E-134.

Forslag fremmet av Matt punkt 1, fikk 2 stemmer (MDG, SV), og falt.

Forslag fremmet av Matt punkt 2, fikk 1 stemme, og falt.

Forslag fremmet av Matt punkt 3, fikk 2 stemmer (MDG, SV), og falt.

Forslag fremmet av Matt punkt 4, fikk 3 stemmer (MDG, SV, FrP), og falt.

Forslag fremmet av Matt punkt 5, fikk 3 stemmer (MDG, SV, FrP), og falt.

Forslag fremmet av Johansen punkt 1, fikk 2 stemmer (FrP, MDG) og falt

Forslag fremmet av Johansen punkt 2, fikk 1 stemme og falt.

Forslag fremmet av Berthelsen fikk 1 stemme og falt.

Innstillingens punkt 1 ble vedtatt, mot 1 stemme (MDG).

Innstillings punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Innstillings punkt 3 ble vedtatt, mot tre stemmer (MDG, V, SV) (korrigert).

Vedtak 

1. Kommunen vedtar forslag til detaljregulering for Jakslandåsen, gnr 267/bnr 16 
mfl. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl § 
11-12

2. Følgende forutsetninger innarbeides i planforslaget før saken sendes på høring:

 Avvik fra kommuneplan for Røyken vurderes avklart parallelt med 
pågående kommuneplanrullering
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 Ravinelandskapet, spesielt sideravinene, skal ivaretas bedre og 
ravinelandskapet skal særlig vektlegges i en risiko- og 
sårbarhetsanalyse

 Broen over E 134 skal være etablert før igangsettingstillatelse gis. 
Alternativt må forslagsstiller dokumentere bæreevnen til broen. 

 Terrengendringer som definerer maks avvik fra eksisterende terreng 
innarbeides som bestemmelse

 Kvalitetskrav for utearealer og lekeplasser må suppleres
 Fossilfri eller utslippsfri anleggsplass skal vurderes
 Å tilrettelegge for ulike former for elektrisk mobilitet, for eksempel 

lading

3. Til sluttbehandling skal følgende endres:
Hovedveien igjennom planområde skal opprettholdes i full bredde. 
Denne veien kan bli en fremtidig ringvei som tegnet inn i gjeldende 
kommuneplan fra tidligere Røyken kommune. 


