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FORSLAG TIL NY REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har kommet med en rekke bemerkninger og innsigelser ti1 det

reguleringsforslaget som ble lagt ut tii otTentlig ettersyn i tiden 22. iantrar - 1. april 2015. Etter

møte med kommunen 2. juni 2015 tbr å komme tiem til cn omforenet iøsning, har Fylkesmannen

sagt seg viliig til å trekke sin innsigelse til kombinerte lbrmål under forutsetning av at kom-

munen reduserer antallet tomter dette gielder slik at dagens bosetting opprettholdes omtrent på

sanlme nir'å som nå. Fl,lkesmannen opprettholdt imidlertid sin innsigelse til at planen åpncr for
oppf-øring av nye tiitidsboliger på Brønnøya. Fyikesmarulen holcier fast ved at utny'ltingsgraden

for fritidsboliger iklie bør være høyere enn 70 m2 BR-A med uthus på inntil 15 m2 RYA.

Kommunens administrasjon la saken fiem for Bygningsrådets møte 7. oktober. Innstillingen
fulgte langt på vei Fylkesmannens syn, dog ble det foreslått at bare tomter med dragehocle og

tomter der hele tomten er dekket av viktige naturlyper. tas ut av planen som byggetomter.

Stein Annexstad (H) fremla et revidert forsiag som legger vekt på at alle ubebygde tomter skal

kunne bebygges. Dette forsiaget. som siteres nedenfbr, ble vedtatt mot 3 stemmer (AP og V).

Bygningsriidet ønsker å imøtekomme fulkesmannens rewrderte innsigel.ter sa langt det politisk er

mulig, og her om ct punktene l- 8 under legges til grunn.fbr videre bearbeidelse av regulerings-

fbrslaget. ltiår.forslogei er bearbeidet skal det sendes på en begg"enset høring tiL berørte p;t^ttnneiere

o g ov e r nr clne t e ml, ntli ghe t er frtr 2. gu n gs b e hu ndl i n g i b 1' gn i n gs r iid e t.

l. Forutsetningen.fttr å definere en bebygget lofttt ti! kombinertfbrmål skal være ot denne var

heliirsbotltl 0t .{)6. } 995 og 01.06.20t 4, ag at eiendommen har tilhørt samtne eier$hmilie i hele

tlen m e lloml i ggende per io de.

2. L.,tnyttelsen./brfritidsboliger skul være 70 m2 + l0 m2 (våtrom) '- 80 m2 + adgang til kjeller
+ l5 rt2 uthus.

3. Den delen av bebygde tomter som ligger i strandsonen, omregltleres.fra byggeomrade til
gr(,Jnns truktur. D enne gr ønns tr uktur en inngår i hytt et omt en.

4. ReguleringsJormålet unrJer hensynssoner.fbr viktig natur amgf øres "fra byggeområde til
naturonvåde der ele ikke dekker bygntnger og, run/uteoppholdsarealer.

5. {lhebygde tomter beholtles i plunen som byggeområde -fur Ji'itidsboliger, men deler av dis,se

knn bti omregulert til naturttmråder, .iJi pkt. 4 over og punkt 6 under.

6. Hensynssoner Jbr viktig narur justeres i trac{ med de seneste digitale registreringene. Dersont

reg;istrerte viktige naturtyper etter denne .justeringen fullstendig dekker ubebygde tomter, skal

tlet likeve I kunne behygges clersom del gjøre s en ny deta{jert biologisk registrering av den

aktuelle tomten og man på bakgrunn at, denne ./inner en mesr mulig skansom plassering av

hygningen. Ve<t slik bygging skal der ikke tillates massedeponeringer eller fi;llinger på tomten og

arealet som ikke blir berørt uv nye bygninger, inkludert 200 rn2 uteoppholdsarectl, skal

omreguleres til naturomrade g7'enrutm en mindre reguleringsendring i byggesaken-

7. Drctgehot{elokaliteter skul under en hver omstendighet regtLleres inn,som nttluronråde.

B. Småbåthavnen i Viernhukta naturreservat hlir ikke regulert med eget.fbrmåL.
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RENOVASJONSORDNINGEN

Fra og med 1. november blfu tømmedag for
søppel endret fra torsdag til tirsdag. Faller
tirsdag på en bevegelig helligdag, blir
tømmedag flyttet til påfølgende hverdag.

PARKERINGSPLASSEN YED
FERGESTEDET

Traller og trillebårer som er last fast til
rekkverket mot skråningen må fiernes før
vinteren - fordi det ved store snøfall kan bli
nødvendig å dumpe snømasser der. Det
må heller ikke låses traller og trillebårer til
rekkverket langs gangveien ned mot broen.

Styret har tidligere bedt medlemmene om å
ta ansvar for at håndverkere som utfører
arbeider påøya ikke setter igjen paller og
annet skrot på parkeringsplassen. Dette
trenger åpenbart å gientas, og det gjelder
også ved vellets brygge på Søndre Nesøya
der det nå er stablet opp en mengde paller.

BT,,IR DET BRøNNøYDAG I2016 ?

Flere av ildsjelene som i en årrekke har
stått for arrangementet av Brønnøydagen
har nå takket for seg og sendt stafettpinnen
videre. Tusen takk til disse for fantastisk
innsats til fellesskapets beste.

Skal det kunne avholdes Brønnøydag også
neste år trengs det altså nye krefter som
kan overta. Ta kontakt med styret allerede
nå hvis du kan tenke deg å være med på
dette.

TEILMELDING FOR VEILYS

Henvendelser om mørke lamper rettes nå
til servicetorget i Asker,tlf.66 90 90 90.

Det er også mulig å legge inn melding på
kommunens nettsider. Fremgangsmåten er:

1. Velg "Tjenester A - Å"
2. Velg'Yei og trafikk"
3. Velg "Meld fra om feil"
4. Klikk på "Gatelys"

Akruell adresse (veinavn og nummer) må
oppgis.

HØSTDUGNAI)

Det planlegges en høstdugnad for å fort-
sette og avslutte de arbeidene som ble
påbegynt ved dugnaden i august.

Det vil bli gitt informasjon om dato ved
e-post til registrerte e-postmottakere av
Velnytt og ved oppslag på Beredskaps-
garasj en ved fergestedet.

SYKKELPARKERINGSPLASSEN

StyT et ber om at sykler som er defekte eller
ikke brukes i vinterhavåret blir fiernet.

Nedenfor giengis to saker fra forrige
Velnytt, som det dessverre har vært
svært dårlig respons på:

OPPRENSKNING L,ANGS WIENE

Vinteren nærmer seg og det er på tide å
sørge for å beslcjære grener og busker som
henger ut over veibanen, eller som kan
komme til å gjøre det ved snøfall.

Det er grunneiers ansyar å holde
veigrøfter og stikkrenner under innkjørsler
i orden. Stikkrenner under vei er vellets
ansvar.

Sjekkforholdene langs din eiendom nå!

Det l<nn bli nødvendig å la nødvendige
arbeider bli utført for grunneiers regning
der oppfordringen ovenfor ikke blir fulgt.

FRIWLLIGE TIL UTRYKNING VED
FEIL PÅ KABELFERGEN

Vellet har en avtale om telefonvarsling ved

feil på knbelfergen. Listen over frivillige
som kan budsendes må oppdateres før
neste sesang, og styret ber om at de som
kan tenke seg å stille opp ftvis man er til
stede på øya) melder seg allerede nå. Det
utb etal e s dugnads - godtgj ør el s e for
arbeidet. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

P åme I ding s lcj e r til fon e tningsfør er
Magnus Birkeland på telefon 66 84 76 29
(helst H. 0B:30-09: j0) eller e-post til:
magnubir@online.no
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