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Saksprotokoll - Forslag til reguleringsplan - områderegulering - for
Drengsrud idrettspark, boligfelt HA4, Vardåsen urnelund, g

Behandling:
Ole J. Johansen (FrP) fremmet følge nde forslag:

«Saken utsettes, da nye momenter som har kommet opp må utredes
nærmere med sikte på at Drengsrud idrettspark skal være et fullverdig
erstatningsareal for Føyka. Plassering av idrettsanleggene og hvorvidt
området har tilstrekkelig areal til idrettsformål, må belyses grundig før
endelig behandling. Det er en forutsetning at Asker kommune og Asker
skiklubb blir enige om Drengsrud - planen for å kunne ko mme igang med
Føyka - utviklingen».

Johansen forslag til vedtak om utsettelse fikk 15 stemmer, o g falt.

Nina E. Holmen (H) tok opp rådmannens forslag til endret vedtak:

«Kommunen vedtar med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 - 12
forslag til reguleringsplan – områderegulering – for Drengsrud idrettspark,
boligfelt HA4, Vardåsen urnelund, gbnr. 7/443 m.fl., som vist på plankart
datert 12.12.2017, og bestemmelser datert 26.9.2017, med retting av
bestemmelsene § 2.4 .»

Marianne Riis Rasmussen (A) fremmet følgende alternative forslag:

« Kommunen vedtar med hjemmel i p lan - og bygningsloven § 12 - 1 2 f orslag til
reguleringsplan – områderegulering - for Drengsrud idrettspark.
Boligfelt HA4 og Vardåsen urnelund, som vist på plankart og bestemmelser,
datert 6.9.2017, innlemmes i område avsatt til idrett i Drengsrud idrettspark. »



Oddvar Igland (Sp) fremmet følgende alternative forslag , på vegne av Sp
og SV :

« Det igangsettes et nytt arbeid med en reguleringsplan - områderegulering - for
de arealene på Drengsrud som inngår i fremlagt forslag til reguleringsplan, samt
Kollen på Drengsrud gård. Ivaretakelse av områdets grønne kvaliteter skal være
styrende for arbeidet. Arbeidet gjennomføres i nær dialog med innbyggere og
berørte parter i området.»

Kari Sofie Bjørnsen (H) fremmet følgende forslag til tillegg , på vegne av H, FrP,
V, KrF :

«Dersom A sker Skiklubb og kommunen ved detaljplanleggingen og realisering av
anlegget kommer til at det innenfor reguleringsområdet bør gjøres justeringer
med plassering av og antall baner for å få en enda mer optimal helhetlig løsning,
eventuelt pga av sikkerhetssoner, skal de t vurderes erstatningsarealer for en
fotballbane på Høn/Landås even tuelt andre sentrumsnære steder».

Iglands forslag fikk 2 stemmer, og falt.

Riis Rasmussens forslag fikk 9 stemmer, og falt.

Innstillingen, med endringen fremmet av Holmen, ble vedtatt, mot 2 stemmer.

Bjørnsons forslag til tillegg ble vedtatt, mot 2 stemmer.

Vedtak:

1. Kommunen vedtar med hjemmel i plan - og bygningsloven §
12 - 12 forslag til reguleringsplan – områderegulering – for
Drengsrud idrettspark, boligfelt HA4, Vardåsen urnelund,
gbnr. 7/443 m.fl., som vist på plankart datert 12.12.2017,
og bestemmelser datert 26.9.2017, med retting av
bestemmelsene § 2.4.

2. Dersom Asker Skiklubb og kommunen ved detaljplanleggingen og
realisering av anlegget kommer til at det innenfor
regulering sområdet bør gjøres justeringer med plassering av og
antall baner for å få en enda mer optimal helhetlig løsning,
eventuelt pga av sikkerhetssoner, skal det vurderes
erstatningsarealer for en fotballbane på Høn/Landås eventuelt
andre sentrumsnære steder.
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