
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem,  20.01.2011 

1.etg i møterom 1-3  
 
Fra HTM-sak:  1/11 Fra kl.: 18.00 
Til HTM-sak: 9/11 Til kl.: 21.55 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Bjørn Bråte og Else Jorunn Vestby 
FrP: Kristin Hegvik Torgersen 
 
Møtende medlemmer:  
A: Joar Solberg 
H: Ole Fredrik Nordby 
FrP: Kjetil Barfelt 
Sp: Ellen Løken 
SV: Håvard Steinsholt 
V: Ivar Magne Sæveraas 
 
Møtende varamedlemmer:  
A: Kristin Ohnstad og Bonsak Hammeraas 
H: Bjørn Leivestad 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Teknisk sjef Arnt Øybekk, bygnings- og reguleringssjef Ivar Gudmundsen, leder av 
eiendomsavdelingen Terje Smestad og konsulent/sekretær Jeanette Karlsen. 
 
Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 5/11, 1-4/11, 6-9/11 
 
Hovedutvalget minner om tidligere forespørsel om en omvisning av teknisk etat,  
jf. hovedutvalgets protokoller av 15.10.2009, 23.09., 11.11. og 09.12.2010. 
 
 
Godkjent 21.01.2011 av leder Håvard Steinsholt og nestleder Joar Solberg. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
HTM-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
1/11 11/8 G00 &01  
PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - AVTALE MELLOM AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE OG ÅS KOMMUNE  
 
2/11 10/3206 REG R-265  
R-265 - REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 152 VED 
KLOMMESTEIN  
 
3/11 10/1845 GB 107/1  
GNR 107 BNR 1 - JORDDEPONIDRIFT NØSTVEDT OPPFYLLING/HEVING AV 
JORDER NØSTVEDT 
 
4/11 10/2565 GB 45/3  
GNR 45 BNR 3 - HERUM SØNDRE - SØKNAD OM DELING  
 
5/11 09/1954 GB 99/34 - 41  
GNR 99 BNR 34 OG 41 - KONGEVEIEN - SØKNAD OM DELING - NY 
BEHANDLING 
 
6/11 10/3733 GB 109/55  
GNR 109 - BNR 55 - KJÆRNESVEIEN 54 - BRUKSENDRING AV 
FRITIDSBOLIG/TILBYGG  
 
7/11 07/713 GB 113/1/78  
GNR 113 BNR 1 FNR 78 - ASKEHAUGÅSEN 78 -VEDTAK OM TVANGSMULKT 
MED HJEMMEL I FORURENSNINGSLOVEN § 73 OG 
FORURENSNINGSFORSKRIFTEN § 41-6 
 
8/11 08/1615 GB 5/1  
GNR 85 BNR 1 - TOVERUD KROER - VEDTAK OM TVANGSMULKT MED 
HJEMMEL I FORURENSNINGSLOVEN § 73 OG FORURENSNINGSFORSKRIFTEN 
§ 41-6 
 
9/11 10/1546 Q80   
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011 - 2013 RULLERING 2010 
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ORIENTERINGSSAK 
• Tidligere kjøp av deler av Rustad skog - grunneieravtale vedr. gnr. 73 bnr 52, jf. 

notat av 30.11.2010, l.nr. 15920/10.  
Hovedutvalget slutter seg til at dr. Stein Akre tilbys kjøp av tomten til markedstakst 
evt. utnevne kjøper. Dersom Akre ikke ønsker å benytte seg av denne retten 
legges tomten ut for ordinært salg. Teknisk sjef oversender orientering til Akre 
med gitt frist for tilbakemelding. 

 
 

REFERATSAK 
• Referatsaken ble tatt til orientering. 
 
 

DELEGERTE VEDTAK 
• DS 384/10: Hovedutvalget anbefaler at søker avventer oppstart av arbeider før 

evt. klagefrist er utløpt og evt. klagebehandling er ferdig. 
 

• Delegerte vedtak for perioden 01.11.-31.12.2010 ble tatt til orientering. 
 
 

EVENTUELT 
• Teknisk sjef orienterte om pågående planarbeid med VA-anlegg ved Egget hvor 

grunneierne er pålagt tilknytning til kommunalt nett. 4 eiendommer er allerede 
tilknyttet avløpsledning og skal ikke betale tilkoblingsgebyr for kloakk. Eierne skal 
samarbeide om opparbeidelse av stikkledning frem til kommunalt nett. Arbeidet 
pågår fortsatt. 
 

• Bygnings- og reguleringssjefen ga en oversikt over reguleringsplaner ferdig 
behandlet, under behandling og kommende reguleringsplaner, samt status på 
digitalisering av disse. 

 
• Hovedutvalget viser til leiekontrakt for Breivoll mellom Den Kristelige Menighet og 

Ås kommune § 13 A og ønsket redegjørelse for hvilke arbeider som er godkjent 
av rådmannen. Teknisk sjef orienterte om at han kun kjenner til avtale om 
overføring av vann og kloakk til kommunalt ledningsnett. 

 
• Gnr 39 bnr 21 Syverudveien 118 - anmodning om innløsning av eiendom. 

Administrasjonen avventer tilbakemelding fra advokat i saken. Hovedutvalget ber 
saken legges frem til neste møtet, 17.02.2011. 

 
• Hovedutvalget etterspør en oppstart av reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 

Egget til Melby. 
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HTM-sak 1/11  
PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - AVTALE MELLOM AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE OG ÅS KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune inngår ny avtale med Akershus fylkeskommune om partnerskap for 
folkehelse, med de forpliktelser som avtalen innebærer. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.01.2011: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag som pkt. 2 til innstillingen: 
Ås kommune tar kontakt med UMB og andre større arbeidsgivere for eventuelt 
samarbeid. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 20.01.2011: 
1. Ås kommune inngår ny avtale med Akershus fylkeskommune om partnerskap for 

folkehelse, med de forpliktelser som avtalen innebærer. 
2. Ås kommune tar kontakt med UMB og andre større arbeidsgivere for eventuelt 

samarbeid. 
 
 
  
HTM-sak 2/11  
R-265 - REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 152 VED 
KLOMMESTEIN  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 20.01.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.01.2011: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 20.01.2011: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei 
langs fylkesvei 152 ved Klommestein, som vist på kart 23.09.2010, med 
reguleringsbestemmelser datert 23.09.2010. 
 
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse. 
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HTM-sak 3/11  
GNR 107 BNR 1 - JORDDEPONIDRIFT NØSTVEDT OPPFYLLING/HEVING AV 
JORDER NØSTVEDT 
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 20.01.2011: 
A. Under henvisning til saksutredningen gir Det faste utvalget for plansaker i medhold 

av plan- og bygningslovens § 19-1 midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel (2007-19) vedrørende massedeponi i LNF-område.  

B. Det faste utvalget for plansaker godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens 
§ 20-1 det anmeldte tiltak på gnr 107 bnr 1, og gir tillatelse til at det etableres 
deponi for rene løse masser på Nøstvedt gård på følgende betingelser: 
1. Ansvarlig for drift av deponiet er eieren av Nøstvedt gård. Etter at deponiet er 

avsluttet, skal arealet tilbakeføres til jordbruksareal. 
2. Det forutsettes at det før oppstart av deponering av masser etableres avtaler 

mellom eier av deponiet og bruker dersom det er en annen eier enn bruker.  
I en eventuell avtale skal det gå klart fram tidsfrister for avslutning av 
deponiet, evt. delavslutninger og forutsetninger for deponering av rene 
masser.  
Det skal til en hver tid være eier av deponiet som er ansvarlig for at deponiet 
drives etter forutsetninger i søknad og godkjennelse. Etter at avtalene 
eventuelt er underskrevet skal kopi av avtalene innsendes til kommunen. 

3. Tillatelsen til massedeponiet gjelder for et jordbruksareal på ca. 55 dekar på 
eiendommen Nøstvedt gård gnr. 107 bnr. 1 i Ås kommune. Tillatelsen gjelder 
for 335.000 m3 med masser i henhold til kart og profiler datert 12.10.2010. 

4. Det tillates ikke brattere skråninger enn 1:3. Fyllingen skal avsluttes naturlig 
mot eksisterende terreng. 

5. Det tillates bare tilført rene, naturlige masser til området som ikke anses som 
forurenset i henhold til forurensingsforskriftens § 2-3, første ledd, bokstav a. 

6. Fyllingsoverflatene legges med fall slik at overflatevann ledes til 
sedimenteringsbasseng.  

7. Det skal utarbeides en driftsplan som viser rutiner for: 
- kontroll ved mottak av avfall 
- utplanering  
- overvåking og kontroll av sigevann fra deponiet. 
- fjerning og tilbakeføring av eksisterende matjordlag 
- tilsåing av ferdig planert område 

C. Landbruksmessige vilkår: 

8. Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2013. Hvis arbeidet ikke er avsluttet innen 
denne dato, må det evt. søkes om forlenget frist. 

9. Det som er av egnet matjord, skyves til side og legges på toppen etter 
avsluttet oppfylling og planering. 

10. Feltet skal tilsåes og/eller overvintre i stubb i 3 sammenhengende år etter at 
planeringen er fullført. 

11. Når arbeidene er avsluttet, skal det sendes skriftlig melding til Follo 
Landbrukskontor som er kontrollmyndighet. 
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12. Systematisk grøfting bør skje så snart planeringsfeltet er stabilisert og ”har 
satt seg” med en anbefalt grøfteavstand på 6-7 meter og en dybde på 09,-1,0 
meter. 

D. Arbeidet tillates ikke igangsatt på deponiområdet før igangsettingstillatelse er gitt. 
Før igangsettingstillatelse gis, skal det foreligge en driftsplan i henhold til punkt 7. 
Ansvarlig for drift av deponiet skal være godkjent. 

Behandlingsgebyr skal innbetales til kommunekassen etter regning. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.01.2011: 
Joar Solberg (A) og Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende felles 
utsettelsesforslag: Saken utsettes. 
• Hovedutvalg for teknikk og miljø må befare området. 
• Det må foreligge en miljørisikovurdering som forutsatt av Fylkesmannen. 
• Trafikkforhold og konsekvenser for friluftslivet må vurderes. 
 
Votering: 
A og SV’s utsettelsesforslag ble vedtatt 6-3 (2H, 1FrP). 
A og SV’s utsettelsesforslag kulepkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
A og SV’s utsettelsesforslag kulepkt. 2 ble vedtatt 6-3 (2H, 1FrP). 
A og SV’s utsettelsesforslag kulepkt. 3 ble vedtatt 5-4 (2H, 1FrP, 1Sp). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 20.01.2011: 
Saken utsettes. 
• Hovedutvalg for teknikk og miljø må befare området. 
• Det må foreligge en miljørisikovurdering som forutsatt av Fylkesmannen. 
• Trafikkforhold og konsekvenser for friluftslivet må vurderes. 
 
 
  
HTM-sak 4/11  
GNR 45 BNR 3 - HERUM SØNDRE - SØKNAD OM DELING  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 20.01.2011: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen, og i medhold av plan og 
bygningslovens § 26-1 og av kommuneplanens bestemmelse § 10 innvilges 
søknaden om fradeling av to boligparseller fra landbrukseiendom gnr 45 bnr 3, som 
vist på vedlagte kartskisse i målestokk 1:2000 datert 15.10.2010, på følgende vilkår: 
 
Eiendommene (”kommabruket”) gnr 45 bnr 3, 5 og 7 må sammenføyes før 
fradelingen kan foretas. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.01.2011: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag som tillegg til innstillingens vilkår: 
Rett for allmennheten til adkomst for umotorisert ferdsel frem til skogen i øst over gnr 
45 bnr 3 tinglyses. 
 
Begrunnelse til ovennevnte forslag:  
Det såkalte Vardåsenområdet er det aktuelle utmarksområdet av noen størrelse for 
friluftsliv i området. Boligtomtene ligger under 200 meter fra dette utmarksområdet 
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langs etablert sti/driftsvei nprd for tunet på gnr 45 bnr 3. Der som denne adkomsten 
skulle stenges (går neppe i utmark i sin helhet) er alternativ adkomst til god 
innfallsport over 1200 meter langs veien. Det vil være rimelig å sikre den førstnevnte 
adkomsten for disse tomtene og andre som kommer nord fra på Herumveien på vei 
mot Vardåsen. 
 
Votering: 
Innstillingens 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens 2. avsnitt ble nedstemt 8-1 (1SV). 
SV’s forslag ble nedstemt 6-3 (1A, 1SV, 1V). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 20.01.2011: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen, og i medhold av plan og 
bygningslovens § 26-1 og av kommuneplanens bestemmelse § 10 innvilges 
søknaden om fradeling av to boligparseller fra landbrukseiendom gnr 45 bnr 3, som 
vist på vedlagte kartskisse i målestokk 1:2000 datert 15.10.2010. 
 
 
  
HTM-sak 5/11  
GNR 99 BNR 34 OG 41 - KONGEVEIEN - SØKNAD OM DELING - NY 
BEHANDLING 
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 20.01.2011: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksframstillingen, og i medhold av plan- og 
bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden om fradeling av 6 boligparseller fra 
boligeiendommene gnr 99 bnr 34 og 41, som vist på vedlagte kartskisse i målestokk 
1:1000 datert 17.09.2009, jfr. kartskisse i målestokk 1:1000 datert 08.08.2009 på 
følgende vilkår: 
 
1. Det skal tinglyses at de fradelte boligparsellene skal ha atkomst fram til offentlig 

vei. 
2. Det skal tinglyses at gang- og sykkelvei/atkomstveier skal være ferdig opparbeidet 

og godkjent av Statens vegvesen før det gis igangsettingstillatelse for bygging på 
de fradelte boligparsellene. 

3. Det skal tinglyses at eiendommene som grenser inn til Kongeveien, ikke kan 
bebygges inntil eiendomsgrensen. 4 meter settes av til framtidig gang- og 
sykkelvei. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.01.2011: 
Joar Solberg (A) fremmet følgende forslag: 
Det pålegges bygge- og deleforbud for det omsøkte området. Det iverksettes 
regulering for området samt for gang- og sykkelvei frem til Melby. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens første avsnitt: 
(…) som vist på vedlagte kartskisse datert 12.06.2009, (…). 
 
Votering: 
Ap’s forslag ble nedstemt 5-4 (3A, 1SV). 
FrP’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot innstillingen. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 20.01.2011: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksframstillingen, og i medhold av plan- og 
bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden om fradeling av 6 boligparseller fra 
boligeiendommene gnr 99 bnr 34 og 41, som vist på vedlagte kartskisse i datert 
12.06.2009, jfr. kartskisse i målestokk 1:1000 datert 08.08.2009 på følgende vilkår: 
 
1. Det skal tinglyses at de fradelte boligparsellene skal ha atkomst fram til offentlig 

vei. 
2. Det skal tinglyses at gang- og sykkelvei/atkomstveier skal være ferdig opparbeidet 

og godkjent av Statens vegvesen før det gis igangsettingstillatelse for bygging på 
de fradelte boligparsellene. 

3. Det skal tinglyses at eiendommene som grenser inn til Kongeveien, ikke kan 
bebygges inntil eiendomsgrensen. 4 meter settes av til framtidig gang- og 
sykkelvei. 

 
 
  
HTM-sak 6/11  
GNR 109 - BNR 55 - KJÆRNESVEIEN 54 - BRUKSENDRING AV 
FRITIDSBOLIG/TILBYGG  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 20.01.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.01.2011: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 20.01.2011: 
1. Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og vurdering med 

konklusjon og begrunnelse og gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 7 og godkjenner i medhold av 
plan- og bygningslovens § 20-1 den omsøkte bruksendring, ombygging og tilbygg 
på gnr 109 bnr 55, Kjærnesveien 54. 

2. Under henvisning til saksutredningen gir utvalget i medhold av plan- og 
bygningsloven §§ 22-3 og 23-1 lokal godkjenning av de omsøkte foretak og 
ansvarsrett i de oppgitte funksjoner. 

3. Det gis ikke brukstillatelse før gang- og sykkelveien er ført fram til avkjøring mot 
Kjærnesveien. 

 
 
  
HTM-sak 7/11  
GNR 113 BNR 1 FNR 78 - ASKEHAUGÅSEN 78 -VEDTAK OM TVANGSMULKT 
MED HJEMMEL I FORURENSNINGSLOVEN § 73 OG 
FORURENSNINGSFORSKRIFTEN § 41-6 
 
Endret innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 20.01.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.01.2011: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 20.01.2011: 
Eier av fritidseiendommen gnr 113 bnr 1 fnr 78, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per 
dag, dersom vilkårene i utslippstillatelsen datert 30.07.2010 ikke er gjennomført og 
dokumentert innen 01.05.2011. Gebyret løper alle dager fra og med 01.05.2011, 
også helligdager, inntil kommunen mottar dokumentasjon på at vilkårene er oppfylt. 
Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i Forurensningsloven § 73 og Forurensningsloven 
§ 41-6. 
 
Utslippstillatelsen trekkes tilbake fra 01.05.2011 dersom vilkårene ikke er 
dokumentert oppfylt innen denne datoen. Tilbaketrekking av utslippstillatelsen er 
hjemlet i Forurensningsloven § 18 og Forurensningsforskriften 1| 12-4. Ved 
tilbaketrekking av utslippstillatelsen, skal innlagt vann frakobles.  
 
 
  
HTM-sak 8/11  
GNR 85 BNR 1 - TOVERUD KROER - VEDTAK OM TVANGSMULKT MED 
HJEMMEL I FORURENSNINGSLOVEN § 73 OG 
FORURENSNINGSFORSKRIFTEN § 41-6 
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 20.01.2011: 
Eier av eiendommen gnr 85 bnr 1, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, dersom 
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.04.2011. Gebyret løper alle dager fra og med 01.04.2011, også helligdager, inntil 
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges 
med hjemmel i Forurensningsloven § 73 og Forurensningsloven § 41-6. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.01.2011: 
Ole Fredrik Nordby (H) fremmet forslag om at fristen settes til 01.05.2011. 
 
Votering: 
H’s forslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot innstillingen. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 20.01.2011: 
Eier av eiendommen gnr 85 bnr 1, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, dersom 
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.05.2011. Gebyret løper alle dager fra og med 01.05.2011, også helligdager, inntil 
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges 
med hjemmel i Forurensningsloven § 73 og Forurensningsloven § 41-6. 
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HTM-sak 9/11  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011 - 2013 RULLERING 2010 
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 20.01.2011: 
”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013” vedtas som forslått. Tiltaksplanen skal 
rulleres neste gang høsten 2011. Et tiltak på Rustad skole er planlagt realisert i 2011.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.01.2011: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
• Tabell 1 – Kommunale veier, nytt pkt., settes som prioritet 1: Det innføres 40 km/t 

fartsbegrensning på Nebbaveien fra krysset Nebbaveien/Kjærnesveien 
til Nebba brygge. 

• Tabell 1 – Kommunale veier, nytt pkt., settes som prioritet 2: Det innføres 30 km/t-
sone i den kommunale delen av Kjærnesveien, Kjærnesstranda, 
Stangengveien med tilhørende sideveier.  

• Tabell 3 – Riks- og europaveier, nytt pkt.: Parkeringsplass for kollektivreisende ved 
Vinterbro. 

• Tabell 2 – Fylkesveier, prioritet 29 strykes. 
 
Ivar Magne Sæveraas (V) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
• Tabell 2 – Fylkesveier, prioritet 27 endres til: Gjennomføre tiltak for RV 152 Ås 

sentrum – Holstad for å begrense tungtrafikk (skilting). 
 
Joar Solberg (A) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
• Tabell 2 – Fylkesveier, prioritet 8 settes til prioritet 1. 
• Tabell 1 – Kommunale veier, nytt pkt., settes som prioritet 3: Forbudsskilt mot 

gjennomkjøring tungtrafikk Israndveien/Solbergskogen. 
 
Bonsak Hammeraas (A) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
• Tabell 2 – Fylkesveier, prioritet 7 settes til prioritet 4. 
 
Bjørn Leivestad (H) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
Punktene som tas hånd om ved oppgradering av Nordbyveien eller andre større 
prosjekter fjernes fra lista. 
 
Votering: 
FrP’s forslag kulepkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
  kulepkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
  kulepkt. 3 ble enstemmig tiltrådt. 
  kulepkt. 4 ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s forslag  kulepkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
  kulepkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
  kulepkt. 3 ble enstemmig tiltrådt. 
H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
V’s forslag ble nedstemt 6-3 (1A, 1SV, 1V). 
Innstillingen for øvrig ble enstemmig tiltrådt. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 20.01.2011: 
”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013” vedtas. Tiltaksplanen skal rulleres neste 
gang høsten 2011. Et tiltak på Rustad skole er planlagt realisert i 2011.  
 
Følgende endringer gjøres i ”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013”: 
• Punktene som tas hånd om ved oppgradering av Nordbyveien eller andre større 

prosjekter fjernes fra listene. 
 
Tabell 1 – Kommunale veier: 
• Nytt pkt., settes som prioritet 1: Det innføres 40 km/t fartsbegrensning på 

Nebbaveien fra krysset Nebbaveien/Kjærnesveien til Nebba brygge. 
• Nytt pkt., settes som prioritet 2: Det innføres 30 km/t-sone i den kommunale delen 

av Kjærnesveien, Kjærnesstranda, Stangengveien med tilhørende sideveier.  
• Nytt pkt., settes som prioritet 3: Forbudsskilt mot gjennomkjøring tungtrafikk 

Israndveien/Solbergskogen. 
 
Tabell 2 – Fylkesveier: 
• Prioritet 29 strykes. 
• Prioritet 8 settes til prioritet 1. 
• Prioritet 7 settes til prioritet 4. 
 
Tabell 3 – Riks- og europaveier: 
• Nytt pkt.: Parkeringsplass for kollektivreisende ved Vinterbro. 
 
 
  


