
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/575-3 

PROTOKOLL 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås rådhus - kulturhuset, 15.03.2012 
 Lille sal 
Fra HTM-sak: 17/12   
Til HTM-sak: 30/12 Fra kl.: 17.00   Til kl.: 20.50 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H: Monica Langfeldt Fjeld 
MDG: Ola Stedje Hanserud 
 
Møtende medlemmer:  
A: Ola Nordal og Kristin Ohnstad 
H: Jan Ove Rikheim 
FrP: Kjetil Barfelt 
V: Inger Skjervold Rosenfeld 
Sp: Odd Rønningen 
SV: Jan Sjølli 
 
Møtende varamedlemmer:  
MDG: Anders Often 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Teknisk sjef Arnt Øybekk, bygnings- og reguleringssjef Ivar Gudmundsen, plan- og 
utviklingssjef Cornelia Solheim, seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv Olaug 
Talleraas og konsulent Jeanette Karlsen - sekretær. 
 
Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følende rekkefølge: 30, 21, 22, 26, 17-20, 23-25, 27-29/12. 
 
Ingen flere vara hadde anledning til å stille ved to forfall fra samme samarbeidsliste. 
 
Det ble foretatt befaring i forkant av møtet ved Gamle Mossevei og Sagaveien, jf. 
HTM-saker 22 og 26/12. Møtet fortsatte med behandling av sakene kl. 18.00. 
 
 
Godkjent 16.03.2012 av leder Ola Nordal og nestleder Odd Rønningen. 
 
Underskrifter:       Godkjent per e-post   Godkjent per e-post 
 _________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
HTM-sak Saksnr. Arkivkode 
TITTEL 
 
17/12 11/2761 Q05  
ASFALTERING KOMMUNALE VEIER  
 
18/12 06/396 GB 111/5  
GNR 111 BNR 5 - NEBBAVEIEN 45 - VEDTAK OM TVANGSMULKT - TETT TANK 
 
19/12 08/1622 GB 107/1  
GNR 107 BNR 1 - NØSTVEDT - SEPARAT AVLØPSANLEGG PÅLEGG OM 
OPPGRADERING AV SEPARAT AVLØPSANLEGG - NY FRIST 
 
20/12 10/1109 GB 113/1/99  
GNR 113 BNR 254 - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 
21/12 12/526 GB 42/1  
RAMMESØKNAD FOR ETABLERING AV FJERNVARMEVERK INNENFOR 
CAMPUS ÅS - GNR 42 BNR 1 
 
22/12 09/1980 GB 27/6  
GNR 27 BNR 6 - GAMLE MOSSEVEI 29 - KJØLE- OG FRYSELAGER  
- KLAGE PÅ STØY M.M. 
 
23/12 11/1279 GB 109/13  
GNR 109 BNR 13 - SEIERSTEN FERIEPARK - BOLIGBRAKKER - SØKNAD OM 
MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN  
 
24/12 10/3941 REG R-269  
R-269 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M  
 
25/12 11/2118 GB 107/2  
GNR 107 BNR 2 - TUSENFRYD - BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON 
KLAGE 
 
26/12 10/1734 GB 42/157  
GNR 42 BNR 157 - SAGAVEIEN 5 - KLAGEBEHANDLING  
 
27/12 11/768 GB 54/112  
GNR 54 BNR 112 - MOERVEIEN 14 - BRUKSENDRING KLAGESAK - NY 
BEHANDLING 
 
28/12 11/2637 GB 98/4  
GNR 98 BNR 4 - SUNDBYVEIEN 99 - SØKNAD OM DELING - KLAGE PÅ AVSLAG 
 
29/12 11/1985 GB 101/3  
GNR 101 BNR 3 - KONGEVEIEN 176 - SØKNAD OM DELING - KLAGE PÅ 
AVSLAG 
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SAKSLISTE forts. 
 
HTM-sak Saksnr. Arkivkode 
TITTEL 
 
30/12 12/138 Q20 &30  
HOVEDNETT FOR SYKKEL I BYER OG TETTSTEDER - AKERSHUS  
 
 
 

DELEGERTE VEDTAK PERIODEN 01. – 29.02.2012 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering. Hovedutvalget ber om at bygnings- og 
reguleringssjefen orienterer om alle avslåtte søknader innledningsvis i hvert møte. 
 
 
 

EVENTUELT 
 
• Plan- og utviklingssjef orienterte om gjennomføring av strakstiltak ved 

Meierikrysset for å bedre trafikksikkerheten, samt utredning av permanente 
løsninger. 

 
• Hovedutvalget drøftet holdninger til ønskelig parkeringsnorm. Det var noe ulike 

holdninger i utvalget. På den ene side ble det fremmet forståelse for at det kan 
være behov for god parkeringsdekning, spesielt i en overgangsperiode. På den 
annen side ble det uttrykt at det i forhold til sentrale myndigheter må presiseres at 
det må etableres hyppigere tog- og bussavganger fram mot utbyggingen på 
Campus, slik at man reduserer behovet for bilkjøring/parkeringsdekning. Det ble 
også uttrykt frykt for «villparkering» i boligområder omkring Campus dersom 
parkeringsdekningen reduseres uten at bedre kollektivtilbud er på plass.  
 

• Hovedutvalget ønsker tilbakemelding til neste møte om man kan starte opp 
reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei ved Gamle Kongevei, Melleby-krysset. 
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HTM-sak 17/12  
ASFALTERING KOMMUNALE VEIER  
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 15.03.2012: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 15.03.2012: 
Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 15.03.2012: 
Formannskapet disponerer 3 millioner kroner av kapitalfondet til rehabilitering av 
kommunale veier i samsvar med saksnotatets prioriteringer. 
 
 
  
HTM-sak 18/12  
GNR 111 BNR 5 - NEBBAVEIEN 45 - VEDTAK OM TVANGSMULKT - TETT TANK 
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 15.03.2012: 
Eier av eiendommen gnr 111 bnr 5, ilegges tvangsmulkt på kr 200 per dag, dersom 
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.07.2012. Gebyret løper alle dager fra og med 01.07.2012, også helligdager, inntil 
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges 
med hjemmel i Forurensningsloven § 73 og Forurensningsloven § 41-6. 
 
Dersom Ås kommune ved VIP-seksjonen ikke har utført arbeidet som er beskrevet i 
brev av 30.11.2011 innen 01.07.2012, vil iverksettelse av tvangsmulkt utsettes til 2 
mnd. etter at kommunens arbeid er gjennomført. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 15.03.2012: 
Odd Rønningen (Sp) fremmet forslag om å stryke innstillingens andre avsnitt. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om at fristen endres til 01.10.2012. 
 
Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen med Sp’s og FrP’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 15.03.2012: 
Eier av eiendommen gnr 111 bnr 5, ilegges tvangsmulkt på kr 200 per dag, dersom 
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.10.2012. Gebyret løper alle dager fra og med 01.10.2012, 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 19/12  
GNR 107 BNR 1 - NØSTVEDT - SEPARAT AVLØPSANLEGG PÅLEGG OM 
OPPGRADERING AV SEPARAT AVLØPSANLEGG - NY FRIST 
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 15.03.2012: 
Eier av eiendommen gnr 107 bnr 1, ilegges tvangsmulkt på kr. 600 per dag, dersom 
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.07.2012. Gebyret løper alle dager fra og med 01.07.2012, 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 15.03.2012: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om at fristen endres til 01.10.2012. 
 
Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen med FrP’s endringsforslag med enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 15.03.2012: 
Eier av eiendommen gnr 107 bnr 1, ilegges tvangsmulkt på kr. 600 per dag, dersom 
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.10.2012. Gebyret løper alle dager fra og med 01.10.2012, også helligdager, inntil 
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges 
med hjemmel i Forurensningsloven § 73 og Forurensningsloven § 41-6. 
 
 
  
HTM-sak 20/12  
GNR 113 BNR 254 - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 15.03.2012: 
Eier av eiendommen gnr 113 bnr 254, ilegges tvangsmulkt på kr 200 per dag, dersom 
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.07.2012. Gebyret løper alle dager fra og med 01.07.2012, 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 15.03.2012: 
Kristin Ohnstad (A) fremmet forslag om at fristen endres til 01.10.2012. 
 
Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen med Ap’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 15.03.2012: 
Eier av eiendommen gnr 113 bnr 254, ilegges tvangsmulkt på kr 200 per dag, dersom 
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.10.2012. Gebyret løper alle dager fra og med 01.10.2012, 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 21/12  
RAMMESØKNAD FOR ETABLERING AV FJERNVARMEVERK INNENFOR 
CAMPUS ÅS - GNR 42 BNR 1 
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 15.03.2012: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 15.03.2012: 
Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 15.03.2012: 
• Hovedutvalget for teknikk og miljø godkjenner i medhold av plan- og 

bygningslovens § 20-1 de anmeldte byggeplaner for fjernvarmeverket på  
gnr 42/ bnr 1. 

• Hovedutvalget for teknikk og miljø gir i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven 
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for å fravike de fastsatte 
reguleringsformål. Det gis også dispensasjon fra kravene om utarbeidelse av og 
godkjenning av situasjonsplan for hele området, samt kravene om maksimal 
høyde. 

• Under henvisning til saksutredningen gir hovedutvalget for teknikk og miljø i 
medhold av plan- og bygningslovens §§ 22.3 og 23.1, lokal godkjenning av det 
omsøkte foretaket og ansvarsrett i de oppgitte funksjoner. 

 
 
  
HTM-sak 22/12  
GNR 27 BNR 6 - GAMLE MOSSEVEI 29 - KJØLE- OG FRYSELAGER  
- KLAGE PÅ STØY M.M. 
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 15.03.2012: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 32-3 i plan- og bygningsloven 
av 2008 omgjøres kommunens vedtak i sak D 216/09. 
Tonerud Transport AS pålegges å avvikle sin virksomhet i Gamle Mossevei 29, gnr 
27 bnr 6. Det gis frist til 01.09.2012 for avvikling av virksomheten.  
 
Dersom fristen ikke overholdes, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan 
få samme virkning som rettskraftig dom. jfr. plan- og bygningslovens § 32-6.                       
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 15.03.2012: 
Det ble foretatt befaring av området i forkant av møtet. 
 
Ola Nordal (A) fremmet følgende forslag: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningsloven § 32-3 
pålegges Tonerud Transport AS opphør av bruk av eiendommen gnr 27 bnr 6 til 
kjølelager (omlastingslokale for fisk) med virkning fra 01.10.2012. Bruken har vist seg 
å medføre fare og ulempe i form av trafikk og støy for tilliggende boligstrøk (jf. pbl. § 
30-2) som ikke var tilstrekkelig opplyst når det ble gitt tillatelse til bruksendring (sak D 
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216/09). Vedtaket innebærer at bruk av eiendommen relatert til kjølelager 
(omlastingslokale for fisk) må være avviklet innen 01.10.2012.  
 
Votering: (8 stemmer) 
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 15.03.2012: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningsloven § 32-3 
pålegges Tonerud Transport AS opphør av bruk av eiendommen gnr 27 bnr 6 til 
kjølelager (omlastingslokale for fisk) med virkning fra 01.10.2012. Bruken har vist seg 
å medføre fare og ulempe i form av trafikk og støy for tilliggende boligstrøk (jf. pbl. § 
30-2) som ikke var tilstrekkelig opplyst når det ble gitt tillatelse til bruksendring (sak D 
216/09). Vedtaket innebærer at bruk av eiendommen relatert til kjølelager 
(omlastingslokale for fisk) må være avviklet innen 01.10.2012.  
 
 
  
HTM-sak 23/12  
GNR 109 BNR 13 - SEIERSTEN FERIEPARK - BOLIGBRAKKER - SØKNAD OM 
MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 15.03.2012: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 15.03.2012: 
Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble vedtatt 7-1 (1FrP). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 15.03.2012: 
Med henvisning til saksutredningen og plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 19-3 
avslår hovedutvalget for teknikk og miljø søknad om midlertidig dispensasjon fra 
reguleringsplan for Seiersten feriepark, for oppføring av to brakkerigger med til 
sammen 88 hybler/boenheter. 
 
 
  
HTM-sak 24/12  
R-269 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 15.03.2012: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune endret 
reguleringsplan for Pentagon m.m., som vist på kart datert 14.09.2011, sist revidert 
01.03.2012, med reguleringsbestemmelser datert 14.09.2011, sist revidert 
01.03.2012. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 15.03.2012: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende endringsforslag til reguleringsbestemmelsene: 
• Pkt. 5.3.1, siste avsnitt: ordet «maksimal» sløyfes. 
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Ola Nordal (A) fremmet følgende endringsforslag til reguleringsbestemmelsene: 
• Tilføyes i pkt. 3.1.2 og 4.1: Grunneier kan utføre alminnelig skjøtsel av vegetasjon 

i området og tilrettelegge for allmenhetens bruk. 
 
Votering: (8 stemmer) 
FrP’s endringsforslag ble nedstemt 4-4 (1FrP, 1H, 1V, 1SV), leders dobbeltstemme 
ved stemmelikhet ble avgjørende. 
Innstillingen med Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 15.03.2012: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune endret 
reguleringsplan for Pentagon m.m., som vist på kart datert 14.09.2011, sist revidert 
01.03.2012, med reguleringsbestemmelser datert 14.09.2011, sist revidert 
01.03.2012, med følgende endringer: 
• Tilføyes i pkt. 3.1.2 og 4.1: Grunneier kan utføre alminnelig skjøtsel av vegetasjon 

i området og tilrettelegge for allmenhetens bruk. 
 
 
  
HTM-sak 25/12  
GNR 107 BNR 2 - TUSENFRYD - BASESTASJON FOR MOBIL 
KOMMUNIKASJON KLAGE 
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 15.03.2012: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 15.03.2012: 
Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 15.03.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø opprettholder sitt vedtak av 15.12.2011, sak 
108/11.  
 
Klagen fra Arild og Mona Reierskog tas ikke til følge 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. 
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HTM-sak 26/12  
GNR 42 BNR 157 - SAGAVEIEN 5 - KLAGEBEHANDLING  
 
Ny innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 15.03.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og vurdering med 
konklusjon og begrunnelse, og opprettholder sitt vedtak i møte 25.08.2011, sak 58/11 
med følgende presisering: 
 
1. Kjøkken skal fjernes 
2. Påbegynt vegg fjernes, eventuelt må det innsendes ny søknad da den påbegynte 

veggen ikke er byggemeldt.  
3. Hems skal kun benyttes som lager.  
 
Klagen fra Johan og Adriana Schmidt tas ikke til følge: 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 15.03.2012: 
Det ble foretatt befaring av området i forkant av møtet. 
 
Inger Skjervold Rosenfeld (V) fremmet følgende forslag: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og vurdering med 
konklusjon og begrunnelse, og opprettholder sitt vedtak i møte 25.08.2011, sak 58/11 
med følgende presisering: 
 
1. Det skal tinglyses at uthuset ikke skal benyttes til beboelse. 
2. Hems skal kun benyttes som lager.  
 
Klagen fra Johan og Adriana Schmidt tas delvis til følge. 
 
Votering: (8 stemmer) 
V’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 15.03.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og vurdering med 
konklusjon og begrunnelse, og opprettholder sitt vedtak i møte 25.08.2011, sak 58/11 
med følgende presisering: 
 
1. Det skal tinglyses at uthuset ikke skal benyttes til beboelse. 
2. Hems skal kun benyttes som lager.  
 
Klagen fra Johan og Adriana Schmidt tas delvis til følge. 
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HTM-sak 27/12  
GNR 54 BNR 112 - MOERVEIEN 14 - BRUKSENDRING  
KLAGESAK - NY BEHANDLING 
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 15.03.2012: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 15.03.2012: 
Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble vedtatt 7-1 (1FrP). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 15.03.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø gir i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 19 
dispensasjon fra reguleringsplanen for Moerveien 14, og tillater at lokalene i 
kjelleren/underetasjen benyttes til møtevirksomhet. Det forutsettes at inngangen fra 
syd er stengt for vanlig bruk og bare benyttes som rømningsvei. 
 
Brukstillatelse vil ikke bli gitt før det er innsendt fullstendig søknad med tegninger og 
ansvarsoppgaver om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1. 
 
Bygnings- og reguleringssjefen gis fullmakt til å behandle saken og sette de 
betingelser som er nødvendige. 
 
I samsvar med § 1-9 i plan- og bygningsloven og forvaltningslovens kap. VI §§ 28-33 
kan vedtaket påklages. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket kom fram til den påførte 
adresse. Klages stiles til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men sendes til 
kommunen.  
 
 
  
HTM-sak 28/12  
GNR 98 BNR 4 - SUNDBYVEIEN 99 - SØKNAD OM DELING  
- KLAGE PÅ AVSLAG 
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 15.03.2012: 
Under henvisning til saksutredningen opprettholder hovedutvalget for teknikk og miljø 
bygnings- og reguleringssjefens vedtak datert 02.09.2011, sak D 336/11.  
Klage fra eier av gnr 98 bnr 4, Åse Lundheim Børud, tas ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse, jfr. plan- 
og bygningsloven § 26 -1.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 15.03.2012: 
Ola Nordal (A) fremmet følgende forslag: 
Under henvisning til saksutredningen gir hovedutvalg for teknikk og miljø tillatelse til 
fradeling av en tomt på eiendommen gnr 98 bnr 4, med felles avkjørsel for ny og 
eksisterende parsell. Det gis dispensasjon fra bestemmelse om utkjøring i 
kommuneplanen. 
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Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse til etablering av ny felles 
avkjørsel øst for dagens utkjørsel, noe som totalt sett vil gi en bedre trafikksituasjon. 
 
Votering: (8 stemmer) 
Ap’s innstilling ble vedtatt 7-1 (1SV). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 15.03.2012: 
Under henvisning til saksutredningen gir hovedutvalg for teknikk og miljø tillatelse til 
fradeling av en tomt på eiendommen gnr 98 bnr 4, med felles avkjørsel for ny og 
eksisterende parsell. Det gis dispensasjon fra bestemmelse om utkjøring i 
kommuneplanen. 
 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse til etablering av ny felles 
avkjørsel øst for dagens utkjørsel, noe som totalt sett vil gi en bedre trafikksituasjon. 
 
 
  
HTM-sak 29/12  
GNR 101 BNR 3 - KONGEVEIEN 176 - SØKNAD OM DELING  
- KLAGE PÅ AVSLAG 
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 15.03.2012: 
Under henvisning til saksutredningen opprettholder hovedutvalget for teknikk og miljø 
bygnings- og reguleringssjefens vedtak av 04.11.2011, sak D 485/11. Klage fra eier 
av gnr 101 bnr 3, Camilla Lundheim Børud og Bent Andersen Børud, tas ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse, jfr. plan- 
og bygningslovens § 26-1. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 15.03.2012: 
Ola Nordal (A) fremmet følgende forslag: 
Under henvisning til saksutredningen gir hovedutvalg for teknikk og miljø tillatelse til 
fradeling av to tomter på eiendommen gnr 101 bnr 3, med felles avkjørsel for nye og 
eksisterende parseller. Det gis dispensasjon fra bestemmelse om utkjøring i 
kommuneplanen. 
 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse til etablering av ny felles 
avkjørsel.  
 
Votering: (8 stemmer) 
Ap’s forslag ble vedtatt 6-2 (1V, 1SV). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 15.03.2012: 
Under henvisning til saksutredningen gir hovedutvalg for teknikk og miljø tillatelse til 
fradeling av to tomter på eiendommen gnr 101 bnr 3, med felles avkjørsel for nye og 
eksisterende parseller. Det gis dispensasjon fra bestemmelse om utkjøring i 
kommuneplanen. 
 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse til etablering av ny felles 
avkjørsel.  
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HTM-sak 30/12  
HOVEDNETT FOR SYKKEL I BYER OG TETTSTEDER - AKERSHUS  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 15.03.2012: 
Ås kommune melder seg inn i Nasjonalt nettverk for sykkelbyer i Norge.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 15.03.2012: 
Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 15.03.2012: 
Ås kommune melder seg inn i Nasjonalt nettverk for sykkelbyer i Norge.  
 
 
  


