
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 11/2782-3 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås rådhus, Lille sal 25.08.2011 
 
Fra HTM-sak:  52/11 Fra kl.: 17.00 
Til HTM-sak: 62/11 Til kl.: 21.50 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Bjørn Bråte 
 
Møtende medlemmer:  
A:  Joar Solberg 
H: Ole Fredrik Nordby 
FrP: Kjetil Barfelt og Kristin H. Torgersen 
SV: Håvard Steinsholt 
Sp: Ellen Løken 
V: Ivar Magne Sæveraas 
KrF: Grete Grindal Patil 
 
Møtende varamedlemmer:  
A: Else Jorunn Vestby 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Teknisk sjef Arnt Øybekk, bygnings- og reguleringssjef Ivar Gudmundsen, leder av 
eiendomsavdelingen Terje Smestad og konsulent Jeanette Karlsen - sekretær. 
 
Diverse merknader:  
Det ble holdt befaring i Elgjartunveien i forkant av møtet. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 58, 52-57, 59-62/11. 
 
 
Godkjent 02.09.2011 av leder Håvard Steinsholt og nestleder Grete Grindal Patil. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
HTM-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
52/11 09/3124 GB 107/201  
GNR 107 BNR 201 - ELGJARTUNVEIEN 4 - SØKNAD OM DELING  
 
53/11 11/1571 GB 117/1  
GNR 117 BNR 1 - GRØTERUD GÅRD - SØKNAD OM DELING  
 
54/11 11/1313 GB 22/4  
GNR 22 BNR 4 - TROSTERUD - SØKNAD OM FRADELING AV 2 BOLIGTOMTER  
 
55/11 11/1946 GB 36/1  
GNR 36 BNR 1 - VOLLVEIEN 10 - SØKNAD OM FRADELING   
 
56/11 11/2118 GB 107/2  
GNR 107 BNR 2 - TUSENFRYD - BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON  
 
57/11 10/2044 GB 0/0  
GNR 113 BNR 1 - ASKEHAUG - OPPFØRING AV MAST SAMT TILHØRENDE 
BASESTASJONSHYTTE  
 
58/11 10/1734 GB 42/157  
GNR 42 BNR 157 - SAGAVEIEN 5 - TILBYGG - ULOVLIG TILBYGG  
 
59/11 11/768 GB 54/112  
GNR 54 BNR 112 - MOERVEIEN 14 - BRUKSENDRING  
 
60/11 11/1699 M60 &00  
NY RENOVASJONSFORSKRIFT  
 
61/11 11/2184 M41   
BULK FOSSEN 1 AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL VA-TILKNYTNING I ÅS 
KOMMUNE GNR.41 BNR 1,6,7 I FROGN KOMMUNE 
 
62/11 11/2075 GB 108/172  
GNR 108 BNR 172 - SJØSKOGENVEIEN 7 - VINTERBRO KJØPESENTER - 
TILBYGG - TILTAK C DISPENSASJON/RAMMETILLATELSE 
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DRØFTINGSSAK: 
 

Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 
Hovedutvalget gikk igjennom og ga sin tilslutning til de prioriterte innsatsområdene 
innenfor utvalgets ansvarsområde. Hovedutvalget påpeker viktigheten med å legge til 
grunn bestemmelsene vedtatt i Kommuneplan 2011-2023. 
 
 
 

ORIENTERING/EVENTUELT : 
 

Fartsbegrensning på sjøen ved Speilodden, jf. notat av 12.08.2011 l.nr. 15416/11.  
Hovedutvalget mener at arbeidet med å endre forskriften ikke kan prioriteres pr. d.d. 
pga. manglende kapasitet hos administrasjonen. Skiltes må tas ned inntil det kan 
oppføres etter lovlige forhold. 
 
Hovedutvalget ber administrasjonen følge opp:  

- vedlikehold av sykkelsti på Kjærnes, samt veikryss ved Kjærnes - Bogen. 
- parkering langs Brekkeveien. 
- pukkverkvirksomhet på Haug. 
- Jordproduksjonsvirksomhet og naboplager på Søndre Moer. 

 
 

REFERATSAKER: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

 
DELEGERTE VEDTAK: 

Delegerte vedtak fra mai til juli ble tatt til orientering. 
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HTM-sak 52/11  
GNR 107 BNR 201 - ELGJARTUNVEIEN 4 - SØKNAD OM DELING  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 25.08.2011: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen og opprettholder bygnings- 
og reguleringssjefens vedtak av 08.01.2010, sak D 3/10, og hovedutvalgets vedtak av 
18.02.2010, sak 28/10 og av 11.11.2010, sak 80/10. Klagen fra Sigrun M. Cabot og 
Derlick arkitekter AS tas ikke til følge. 
 
Hjemmel for avslaget er plan- og bygningslovens § 26-1 om tomter som er uegnet for 
bebyggelse, reguleringsplanens bestemmelse § 3 om utnyttelsesgrad for 
gjenværende parsell og kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.06.2007, 
bestemmelser § 8 om brukbart uteareal. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.08.2011: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen og opprettholder bygnings- 
og reguleringssjefens vedtak av 08.01.2010, sak D 3/10, og hovedutvalgets vedtak av 
18.02.2010, sak 28/10 og av 11.11.2010, sak 80/10. Klagen fra Sigrun M. Cabot og 
Derlick arkitekter AS tas til følge. 
 
Votering:  
FrP’s forslag ble vedtatt 7-2 (1SV, 1KrF) ved alternativ votering mot innstillingen. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.08.2011: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen og opprettholder bygnings- 
og reguleringssjefens vedtak av 08.01.2010, sak D 3/10, og hovedutvalgets vedtak av 
18.02.2010, sak 28/10 og av 11.11.2010, sak 80/10. Klagen fra Sigrun M. Cabot og 
Derlick arkitekter AS tas til følge. 
 
 
  
HTM-sak 53/11  
GNR 117 BNR 1 - GRØTERUD GÅRD - SØKNAD OM DELING  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 25.08.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.08.2011: 
Ellen Løken (Sp) fratrådte som inhabil under behandling og votering i saken, jf. 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.08.2011: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen og dispenserer i medhold 
av plan- og bygningslovens § 19-2 fra kommuneplanens arealdel og gir tillatelse i 
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medhold av plan- og bygningslovens § 26-1 og jordlovens § 12 til å fradele 
gårdstunet på ca 8 dekar fra eiendommen Grøterud gård, gnr 117 bnr 1, som vist på 
kart datert 09.08.2011, på følgende vilkår: 
 
1. Gjenværende skogs- og landbruksareal skal sammenføyes med 

naboeiendommen, Kaksrud gård, gnr 116 bnr 1. 
2. Det tinglyses atkomst til fradelt gårdstun og til eiendom gnr 117 bnr 2 fram til 

offentlig vei. 
 
Deling/grensejustering mellom gnr 117 bnr 1 og 2 tillates, med henvisning til plan- og 
bygningslovens § 26-1, som vist på kart datert 09.08.2011. 
 
 
  
HTM-sak 54/11  
GNR 22 BNR 4 - TROSTERUD - SØKNAD OM FRADELING AV 2 BOLIGTOMTER  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 25.08.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.08.2011: 
Votering: Innstillingen ble vedtatt 7-2 (2FrP). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.08.2011: 
I henhold til saksutredningen og i medhold av kommuneplan for Ås 2011-2023, 
arealdelen, planbestemmelse § 14 punkt 2, avslår hovedutvalg for teknikk og miljø 
søknad om fradeling av to boligtomter på til sammen 2,5 daa fra eiendommen gnr 22 
bnr 4, Trosterud. 
 
 
  
HTM-sak 55/11  
GNR 36 BNR 1 - VOLLVEIEN 10 - SØKNAD OM FRADELING   
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 25.08.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.08.2011: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.08.2011: 
Med henvisning til saksutredningen og kommuneplanen for Ås 2011-2023, 
arealdelen, godkjenner hovedutvalg for teknikk og miljø HTM søknad om fradeling av 
eksisterende bolighus med tilhørende tomt på ca. 1400 m2 fra eiendommen gnr 36 
bnr 1, Vollveien 10, slik det er vist på vedlagt basiskart 1:1000 datert 04.08.2011.   
 
Den fradelte tomta skal ha tinglyst rett til atkomst samt fremføring og vedlikehold av 
ledninger/ kabler over naboeiendommen. 
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HTM-sak 56/11  
GNR 107 BNR 2 - TUSENFRYD - BASESTASJON FOR MOBIL 
KOMMUNIKASJON  
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø den 25.08.2011: 
1. Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og gir i medhold av § 20-

1 i plan- og bygningsloven tillatelse til oppføring av basestasjon på gnr 107 bnr 2. 
2. Basestasjonen må plasseres utenfor parkbeltet rundt Tusenfryd. Det må 

innsendes nytt situasjonskart som viser ny plassering og trase for strømtilførsel. 
3. Mobile Norway As skal foreta målinger av feltstyrke etter at basestasjonen 

oppført. Overskrider målingene statlige fastsatte grenseverdier, må 
antenneplassering endres. Dersom dette ikke mulig, eller målingene fortsatt viser 
for høye verdier, må basestasjonen fjernes. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.08.2011: 
Kristin Torgersen (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. Søker bes utrede alternativ plassering av basestasjon, samt mulighet 
for oppkobling på eksisterende master. 
 
Votering: FrP’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.08.2011: 
Saken utsettes. Søker bes utrede alternativ plassering av basestasjon, samt mulighet 
for oppkobling på eksisterende master. 
 
 
  
HTM-sak 57/11  
GNR 113 BNR 1 - ASKEHAUG - OPPFØRING AV MAST SAMT TILHØRENDE 
BASESTASJONSHYTTE  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø den 25.08.2011: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen og gir i medhold av § 

19-2 i plan- og bygningsloven dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 
for å bygge i LNF-område og gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven 
tillatelse til oppføring av basestasjon på gnr 113 bnr 1. 

2. Mobile Norway As skal foreta målinger av feltstyrke etter at basestasjonen 
oppført. Overskrider målingene statlige fastsatte grenseverdier, må 
antenneplassering endres. Dersom dette ikke mulig, eller målingene fortsatt viser 
for høye verdier, må basestasjonen fjernes. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.08.2011: 
Kristin Torgersen (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. Søker bes utrede alternativ plassering av basestasjon, samt mulighet 
for oppkobling på eksisterende master. 
 
Votering: FrP’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.08.2011: 
Saken utsettes. Søker bes utrede alternativ plassering av basestasjon, samt mulighet 
for oppkobling på eksisterende master.  
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HTM-sak 58/11  
GNR 42 BNR 157 - SAGAVEIEN 5 - TILBYGG - ULOVLIG TILBYGG  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 25.08.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.08.2011: 
Votering: Innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.08.2011: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksfremstillingen, og i henhold til plan- og 
bygningslovens § 20-1 godkjennes uthuset som det står, men ikke som egen 
boenhet. Vann- og avløpsinstallasjoner godkjennes dersom de er forskriftsmessig 
utført og blir koblet til vannmåler.  
 
På bakgrunn av at saken har pågått i lang tid uten at det er blitt krav om riving eller 
iverksettelse av advarsler om dagsmulkt, ilegges derimot gebyr på kr 19.120 for 
ulovlig byggearbeid etter Ås kommunes gebyrregulativ for oppføring av tilbygg uten 
tillatelse. I tillegg kommer saksbehandlingsgebyr.   
 
 
  
HTM-sak 59/11  
GNR 54 BNR 112 - MOERVEIEN 14 - BRUKSENDRING  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 25.08.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.08.2011: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.08.2011: 
Under henvisning til bygnings- og reguleringssjefens redegjørelse, opprettholder det 
faste utvalget for plansaker sitt vedtak i møte den 05.05.2011, sak 33/11.  
 
Klagen fra beboerne i Moerveien 14, Sameiet Everkshagen og Sameiet Brekkeveien 
13 tas ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse, jfr. plan- 
og bygningslovens §§ 15 og 27-3. 
 
 
  
HTM-sak 60/11  
NY RENOVASJONSFORSKRIFT  
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 25.08.2011: 
Ås kommune vedtar vedlagte forslag til ny renovasjonsforskrift med følgende 
endringer: 
1. I §4: Definisjoner. Her strykes alle eksempler på type farlig avfall. 
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2. I §8: Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard. Legger til et punkt 
4 med ordlyd: 4. Plassering av oppsamlingsenheter skal ikke bidra til eventuell 
spredning av brann.  

3. I §8 skal følgende ordlyd inn til slutt: ”Abonnenter med dokumentert behov gis rett 
til å søke fritak fra gangtillegget etter gitte kriterier utarbeidet i samarbeid mellom 
Follo Ren og kommunen.” 

4. Det legges til en ny paragraf: ”§19: Ikrafttredelse. Forskriften trer i kraft 
01.10.2011.” 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.08.2011: 
Kjetil Barfelt (FrP) og Grete Grindal Patil (KrF) la frem kommentarer og merknader til 
renovasjonsforskriften. Se vedlegg til protokollen.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Hovedutvalget fremmet følgende forslag som begrunnelse til utsettelsesforslaget: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker en mer forståelig framstilling av hva de 

foreslåtte bestemmelser innebærer. 
2. Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker at de kommentarer som er fremkommet i 

møte kommenteres og vurderes. 
3. Hovedutvalg for teknikk og miljø observerer at Follo Ren har distribuert 

informasjon til befolkningen før ordningen er politisk behandlet. Hovedutvalget 
finner dette uakseptabelt. 

 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Begrunnelse til utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.08.2011: 
Saken utsettes. 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker en mer forståelig framstilling av hva de 

foreslåtte bestemmelser innebærer. 
2. Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker at de kommentarer som er fremkommet i 

møte kommenteres og vurderes.  
3. Hovedutvalg for teknikk og miljø observerer at Follo Ren har distribuert 

informasjon til befolkningen før ordningen er politisk behandlet. Hovedutvalget 
finner dette uakseptabelt. 

 
 
  
HTM-sak 61/11  
BULK FOSSEN 1 AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL VA-TILKNYTNING I ÅS 
KOMMUNE GNR 41 BNR 1, 6, 7 I FROGN KOMMUNE 
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 25.08.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.08.2011: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.08.2011: 
Eiendommen gnr. 41, bnr. 1,6,7 i Frogn kommune tillates ikke tilknyttet kommunalt 
avløpsnett i Ås kommune. 
 
 
  
HTM-sak 62/11  
GNR 108 BNR 172 - SJØSKOGENVEIEN 7 - VINTERBRO KJØPESENTER - 
TILBYGG - TILTAK C DISPENSASJON/RAMMETILLATELSE 
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 25.08.2011: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen og vurdering med 

konklusjon og begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis 
det dispensasjon fra gjeldende regulering vedrørende regulert og maksimalt tillatt 
bruksareal, og godkjenner i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven nytt 
tilbygg / servicebygg ved hovedinngangen på Vinterbro Kjøpesenter – tiltak C på 
gnr 108 bnr 172. 

2. Under henvisning til saksutredningen gir bygningssjefen i medhold av plan- og 
bygningslovens § 23.1 ansvarsrett til de omsøkte foretak i de oppgitte funksjoner.  

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.08.2011: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag som tillegg til innstillingen: 
Igangsettingstillatelse vil ikke bli gitt før kryssløsning ved Sjøskogenveien er 
forbedret. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag som tillegg til innstillingen: 
Bortfallet av parkeringsplasser skal kompenseres. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
SV’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
FrP’s forslag ble nedstemt 5-4 (2FrP, 1V, 1KrF). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.08.2011: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen og vurdering med 

konklusjon og begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis 
det dispensasjon fra gjeldende regulering vedrørende regulert og maksimalt tillatt 
bruksareal, og godkjenner i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven nytt 
tilbygg / servicebygg ved hovedinngangen på Vinterbro Kjøpesenter – tiltak C på 
gnr 108 bnr 172. 

2. Under henvisning til saksutredningen gir bygningssjefen i medhold av plan- og 
bygningslovens § 23.1 ansvarsrett til de omsøkte foretak i de oppgitte funksjoner.  

3. Igangsettingstillatelse vil ikke bli gitt før kryssløsning ved Sjøskogenveien er 
forbedret. 
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HTM-SAK 60/11 NY RENOVASJONSFORSKRIFT 
VEDLEGG, jf. hovedutvalgets vedtak pkt. 2 
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