
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2933-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal i Ås rådhus 13.12.2012 

 
Fra HTM-sak: 104/12  Fra kl.: 18.00 
Til HTM-sak: 113/12 Til kl.: 21.30 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
 

Møtende medlemmer:  
A: Ola Nordal, Kristin Ohnstad. 
H: Jan Ove Rikheim, Monica Langfeldt Fjeld. 
FrP: Kjetil Barfelt 
V: Inger Skjervold Rosenfeld 
Sp: Odd Rønningen 
SV: Jan Sjølli 
MDG: Ola Stedje Hanserud 
 

Møtende varamedlemmer:  
 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Teknisk sjef Arnt Øybekk, bygnings- og reguleringssjef Ivar Gudmundsen og 
konsulent Rita Stensrud – sekretær. 
 

Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 106, 104, 105, 107 - 113/12. 
 
ISR måtte forlate møtet kl. 20.30, før behandling av sakene: 110 - 113/12. 

 

Ang. HTM-møtet 17.01.2013:  
Utvalget foretar en befaring i forbindelse med sak 107/12 – Fålesloråsen, kl. 16.  
Oppmøte: Fålesloråsen 16. Påfølgende møte i Lille sal, ca. kl. 17.   
 

 
Godkjent 14.12.2012 av leder Ola Nordal og nestleder Odd Rønningen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

HTM-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
104/12 11/1021 L42  
REVISJON PÅ BYGGESAKSBEHANDLINGEN - RÅDMANNENS 
TILBAKEMELDING 
 
105/12 11/807 REG R-270  
R-270 - REGULERINGSPLAN FOR NESSETVEIEN 69  
 
106/12 12/756 GB 107/231  
GNR 107 BNR 231 - EIKELIA 30 C - TOMANNSBOLIG, TILBYGG  
 
107/12 12/989 GB 107/70  
GNR 107 BNR 70 - FÅLESLORÅSEN 16 - SØKNAD OM RIVING MED 
BRUKSENDRING  
 
108/12 12/2543 231  
FORSKRIFT - GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 33-1   
 
109/12 12/2903 M30  
FORVALTNINGSSAMARBEID OM PÅSLIPP TIL AVLØPSNETTET  
FORVALTNING AV FORURENSNINGSFORSKRIFTENS KAPITTEL 15 OG 15A 
 
110/12 12/2676 M30  
TILTAKSPLAN FOR KOMMUNAL KLOAKK I PERIODEN  2013-2018  
 
111/12 12/1501 M06  
VANN OG AVLØP - BREVIKSOMRÅDET I FROGN KOMMUNE - SØKNAD OM 
TILLATELSE TIL VANN- OG AVLØPSTILKNYTNING I ÅS KOMMUNE 
 
112/12 12/2551 GB 107/258  
GNR 107 BNR 258/259 - STEINALDERVEIEN 14 B/16 - PÅLEGG OM 
OPPRYDDING OG FJERNING AV AVFALL  
 
113/12 10/3402 GB 93/4  
GNR 93 BNR 4 - LØVLI KROER - KLAGE PÅ VEDTAK OM TVANGSMULKT  
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ORIENTERINGSSAKER I HTM 13.12.12 

 
1. Landbrukssjefen i Follo orienterte om virksomheten til landbrukskontoret.  

 
2. Juridisk vurdering i sak: Gnr 27 bnr 6 – Gamle Mossevei 29 – Kjøle- og fryselager:  

Det ble delt ut tre dokumenter i møtet:  
a. Datert 06.12.12: Fra administrasjonen til advokat for  

Norges Lastebileier-Forbund. 
b. Datert 09.12.12: Fra naboer i Gamle Mossevei til administrasjonen, med 

ønske om restriksjoner. 

 I forbindelse med dokument b, ber HTM om at administrasjonen 
følger opp ønsket om «Ingen parkering utenfor området» med et 
parkering-forbudt skilt. 

c. Datert 10.12.12: Fra advokat for Norges Lastebileier-Forbund til 
administrasjonen.  

 
Dette kommer opp som sak over nyttår. I forbindelse med juridisk vurdering, 
etterlyser HTM juridisk vurdering av HTM-vedtak i HTM-sak 22/12 
(15.03.2012). 
 

3. Anmodning om omregulering av eiendom gnr 107 bnr 17 og 18:  
HTM åpner for en omregulering av området i sin helhet. Dette må søker, eventuelt 
med flere, ta initiativet til selv.  

 

 

 

DELEGERTE VEDTAK I HTM 13.12.12 
Delegerte vedtak fra oktober ble tatt til orientering. 
 
 
 

EVENTUELT I HTM 13.12.12 
 
Angående spørsmål fra innbyggere om massedeponier: 
HTM gir et signal om at store deponier bør reguleres, i tråd med planbestemmelsene 
i kommuneplanen, kapittel 1, § 1. 
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HTM-sak 104/12  

REVISJON PÅ BYGGESAKSBEHANDLINGEN -  RÅDMANNENS 

TILBAKEMELDING 

 

Leders innstilling til uttalelse fra hovedutvalg for teknikk og miljø 13.12.2012: 
Hovedutvalget er bedt om å gi uttalelse til kontrollutvalget om rådmannens oppfølging 
av forvaltningsrapport om byggesaksbehandlingen. Utvalget har behov for å supplere 
rådmannens redegjørelse for oppfølging på følgende punkt: 
 
Oppfølgingspunkt 2.1. Rutiner og prosesser som sikrer oversikt over 
saksbehandlingsrutiner og avvik. 
Hovedutvalget tilrår at man avventer tilbakemelding vedrørende innføring av nytt 
sakarkivsystem og hvordan det sikrer oversikt over saksbehandlingsrutiner og avvik. 
 
Oppfølgingspunkt 2.2. Sikre at data som rapporteres til SSB/Kostra er korrekte 
Hovedutvalget tilrår at rådmannen sørger for korrekt rapportering til Kostra. 
 
Oppfølgingspunkt 2.3. Vurdere om ByggSøk skal innføres 
Hovedutvalget tilrår at man tar til orientering at innføring av ByggSøk er vedtatt 
innført, og at man imøteser tilbakemelding om når dette iverksettes. 
 
Oppfølgingspunkt 2.4. Presedensarkiv 
Hovedutvalget tilrår at det inntil videre ikke etableres noe formelt presedensarkiv. 
HTM vil selv følge opp forbedringstiltak 2.4 (presedens-saker) med følgende tiltak 
som utvalget mener vil gi den nødvendige styrking av arbeidet med 
dispensasjonssaker: 
 

1. Det gjennomføres en supplerende folkevalgtopplæring for HTM med opplæring 
i plan- og bygningslovens og forvaltningslovens bestemmelser om 
dispensasjoner, og prinsipper for likebehandling og presedens. 

2. Det innskjerpes at protokoll for HTMs enkeltvedtak som innvilger 
dispensasjoner skal redegjøre for de vurderinger og begrunnelser som er lagt 
til grunn for vedtak. 

3. HTM ber administrasjonen om å forberede en prinsipiell sak for HTM om 
hvordan utvalget kan forholde seg til gjeldende reguleringsbestemmelser som 
oppfattes som utdaterte. 

 
Som alternativ til den innledende formuleringen i punkt 2.4 kan man eventuelt  
ta inn punkt 4: 

4. Det etableres en Eksempelsamling, et dokument der vedtak (fra protokoll) som 
innvilger dispensasjoner som kan ha presedens samles. Vedtak som blir 
påklagd og som ender med at det ikke gis dispensasjon tas ut av dokumentet 
igjen. Dokumentet skal være offentlig tilgjengelig. Det skal innledningsvis i 
dokumentet avklares/presiseres hvilken juridisk status eksempelsamlingen og 
enkeltvedtakene har. Dokumentet publiseres på kommunens nettsider om 
byggesak, under informasjon om dispensasjon.  
( http://follokom.com/byggesakdispensasjon.html ) 

 
 

http://follokom.com/byggesakdispensasjon.html
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.12.2012: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

 Pkt 2.3: «...innføring av ByggSøk er vedtatt innført» endres til: 
«…innføring av ByggSøk er vedtatt». 

 Pkt 2.4, tredje delpunkt: Det legges inn en tidsplan. 
 
Ola Nordal (A) fremmet følgende forslag: 

 Pkt 2.4, tredje delpunkt: Det legges inn «våren 2013». Ordlyden blir da:  
«HTM ber administrasjonen om å forberede en prinsipiell sak for HTM våren 
2013 om hvordan utvalget kan forholde seg til gjeldende 
reguleringsbestemmelser som oppfattes som utdaterte».  

 
Utvalget drøftet seg fram til at den alternative formuleringen i pkt. 2.4 delpunkt 4, ikke 
vedtas. 

 

Votering: 
Innstillingen med FrP og Aps endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak/ uttalelse 13.12.2012: 
Hovedutvalget er bedt om å gi uttalelse til kontrollutvalget om rådmannens oppfølging 
av forvaltningsrapport om byggesaksbehandlingen. Utvalget har behov for å supplere 
rådmannens redegjørelse for oppfølging på følgende punkt: 
 
Oppfølgingspunkt 2.1. Rutiner og prosesser som sikrer oversikt over 
saksbehandlingsrutiner og avvik. 
Hovedutvalget tilrår at man avventer tilbakemelding vedrørende innføring av nytt 
sakarkivsystem og hvordan det sikrer oversikt over saksbehandlingsrutiner og avvik. 
 
Oppfølgingspunkt 2.2. Sikre at data som rapporteres til SSB/Kostra er korrekte 
Hovedutvalget tilrår at rådmannen sørger for korrekt rapportering til Kostra. 
 
Oppfølgingspunkt 2.3. Vurdere om ByggSøk skal innføres 
Hovedutvalget tilrår at man tar til orientering at innføring av ByggSøk er vedtatt, og at 
man imøteser tilbakemelding om når dette iverksettes. 
 
Oppfølgingspunkt 2.4. Presedensarkiv 
Hovedutvalget tilrår at det inntil videre ikke etableres noe formelt presedensarkiv. 
HTM vil selv følge opp forbedringstiltak 2.4 (presedens-saker) med følgende tiltak 
som utvalget mener vil gi den nødvendige styrking av arbeidet med 
dispensasjonssaker: 
 

1. Det gjennomføres en supplerende folkevalgtopplæring for HTM med opplæring 
i plan- og bygningslovens og forvaltningslovens bestemmelser om 
dispensasjoner, og prinsipper for likebehandling og presedens. 

2. Det innskjerpes at protokoll for HTMs enkeltvedtak som innvilger 
dispensasjoner skal redegjøre for de vurderinger og begrunnelser som er lagt 
til grunn for vedtak. 

3. HTM ber administrasjonen om å forberede en prinsipiell sak for HTM våren 
2013 om hvordan utvalget kan forholde seg til gjeldende 
reguleringsbestemmelser som oppfattes som utdaterte. 
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HTM-sak 105/12  

R-270 - REGULERINGSPLAN FOR NESSETVEIEN 69  

 

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 13.12.2012: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalget for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan – detaljregulering - for 
Nessetveien 69, som vist på kart datert 30.08.2012, sist revidert 25.10.2012. 
 
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse.  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.12.2012: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
HTM forutsetter at det til erstatning for eksisterende forbindelse mellom Nesset og 
«den gamle Kjærnesveien» - innarbeides en gang/ sykkelvei for å forbinde 
eksisterende gang/ sykkelvei langs fylkesveien med «den gamle Kjærnesveien». Det 
etableres en rekkefølgebestemmelse slik at gang/ sykkelveien skal være opparbeidet 
før brukstillatelse gis.  
 

Votering: 
Innstillingen med FrPs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.12.2012: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalget for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan – detaljregulering - for 
Nessetveien 69, som vist på kart datert 30.08.2012, sist revidert 25.10.2012, med 
følgende tillegg: 
 
HTM forutsetter at det til erstatning for eksisterende forbindelse mellom Nesset og 
«den gamle Kjærnesveien» - innarbeides en gang/ sykkelvei for å forbinde 
eksisterende gang/ sykkelvei langs fylkesveien med «den gamle Kjærnesveien». Det 
etableres en rekkefølgebestemmelse slik at gang/ sykkelveien skal være opparbeidet 
før brukstillatelse gis.  
 
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse.  
 
  

HTM-sak 106/12  

GNR 107 BNR 231 - EIKELIA 30 C - TOMANNSBOLIG, TILBYGG  
 

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 13.12.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø opprettholder bygnings- og reguleringssjefens 
vedtak i sak nr. D 368/12, datert 18.09.2012. 
 
Klagen tas ikke tilfølge. 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.12.2012: 
Ola Nordal (A) fremmet følgende alternative vedtak:  
 
Under henvisning til saksutredningen godkjenner hovedutvalg for teknikk og miljø i 
medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 det anmeldte tilbygg på  
gnr 107 bnr 231/0/2.  
 
Klagen tas til følge. HTM ser ikke at spørsmålet om garasje er en del av saken.  

HTM overlater til administrasjonen å utforme de øvrige formelle detaljene i tillatelsen.  

 

Votering: 
Aps alternative innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.12.2012: 
Under henvisning til saksutredningen godkjenner hovedutvalg for teknikk og miljø i 
medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 det anmeldte tilbygg på  
gnr 107 bnr 231/0/2.  
 
Klagen tas til følge. HTM ser ikke at spørsmålet om garasje er en del av saken.  

HTM overlater til administrasjonen å utforme de øvrige formelle detaljene i tillatelsen.  
 
 
  

HTM-sak 107/12  

GNR 107 BNR 70 - FÅLESLORÅSEN 16 - SØKNAD OM RIVING MED 

BRUKSENDRING  
 

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 13.12.2012: 
1. Hovedutvalget for teknikk og miljø godkjenner i medhold av § 20-1 i plan- og 

bygningsloven rammesøknad for riving av deler av bygningen på gnr 107 bnr 70, 
Fålesloråsen 16, samt bruksendring av bygningen til boligformål, som vist på kart 
og tegninger datert 08.08.2012. 

2. Den del av bygningen som ligger nærmere naboeiendommen enn 4 meter, 
forutsettes brannsikret, jfr. plan- og bygningslovens § 29-4. 

3. Ilagt løpende tvangsmulkt på i vel kr. 150 000, samt gebyrer og renter 
opprettholdes. 

4. Bygnings- og reguleringssjefen gis fullmakt til å utforme de øvrige formelle krav til 
søknaden. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.12.2012: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om å utsette saken for å foreta en befaring av 
området før et vedtak fattes. 

 
Votering: 
FrPs utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalget ble enige om å foreta befaringen før møtet 17.01.2013, kl. 16 med 
oppmøte Fålesloråsen 16. Påfølgende møte i Lille sal, ca. kl. 17.   
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.12.2012: 
Saken utsettes. 
 
  

HTM-sak 108/12  

FORSKRIFT - GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS  

§ 33-1   
 

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 13.12.2012: 
I henhold til forvaltningslovens bestemmelser vedtar Ås kommune forslag til revidert 
gebyrregulativ for byggesaker, delesaker og reguleringssaker etter plan- og 
bygningslovens § 33-1. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.12.2012: 
 Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende endringer: 

1. Nummereringen under «Type tiltak», pkt. 1, endres til 1.1, 1.2 … 1.9. 
2. Pkt. 1.8 C: Det tydeliggjøres at:  

«Over 10 000 m
3
: Tillegg for hver overskytende 1000 m

3
 er kr 515.» 

3. Pkt. 1.6: Tilsvarende endring som i punkt 1.8. 
 

Votering:  
Innstillingen med hovedutvalgets endringer ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 13.12.2012: 
I henhold til forvaltningslovens bestemmelser vedtar Ås kommune forslag til revidert 
gebyrregulativ for byggesaker, delesaker og reguleringssaker etter plan- og 
bygningslovens § 33-1, med følgende endringer: 
 

1. Nummereringen under «Type tiltak», pkt. 1, endres til 1.1, 1.2 … 1.9. 
2. Pkt. 1.8 C: Det tydeliggjøres at:  

«Over 10 000 m
3
: Tillegg for hver overskytende 1000 m

3
 er kr 515.» 

3. Pkt. 1.6: Tilsvarende endring som i punkt 1.8. 
 
 
  

HTM-sak 109/12  

FORVALTNINGSSAMARBEID OM PÅSLIPP TIL AVLØPSNETTET 

FORVALTNING AV FORURENSNINGSFORSKRIFTENS KAPITTEL 15 OG 15A 

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 13.12.2012: 
Det opprettes et vertskommunesamarbeid mellom Ås og Ski kommuner som forvalter 
påslipp til avløpsnettet. Samarbeidet organiseres med Ski kommune som 
vertskommune. Stillingen finansieres etter modell beskrevet i saksframlegget.  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.12.2012: 
Votering: Innstillingen ble tiltrådt 8-1 (FrP) 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 13.12.2012: 
Det opprettes et vertskommunesamarbeid mellom Ås og Ski kommuner som forvalter 
påslipp til avløpsnettet. Samarbeidet organiseres med Ski kommune som 
vertskommune. Stillingen finansieres etter modell beskrevet i saksframlegget.  
 
 
 

HTM-sak 110/12  

TILTAKSPLAN FOR KOMMUNAL KLOAKK I PERIODEN  2013-2018  
 

Innstilling til møte i hovedutvalg fro teknikk og miljø 13.12.2012: 
Forslag til tiltaksplan som vist i tabell 2 i dette saksframlegget godkjennes for 
perioden 2013-2018. 
     

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.12.2012: 
Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende presisering: 
«Forslag til tiltaksplan…» endres til «Forslag til tiltaksplan for kloakkledningsnettet».   

 

Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen med presiseringen ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 13.12.2012: 
Forslag til tiltaksplan for kloakkledningsnettet som vist i tabell 2 i dette saksframlegget 
godkjennes for perioden 2013-2018. 
 

Tabell 2 

Tiltak Reduksjon 

P-utslipp  

(kg P/år) 

Anleggs- 

kostnad 

(1000 kr) 

Årlige 

bevilgninger 

(År:1000 kr) 

Gjennomførings- 

periode 

 

Sentralholtet/Tårnveien 24 6 500 2013: 3 500 
2014: 3 000 

2013-2014 

Dysterlia/Dysterskogen/ 
Dysterjordet 

50  12 000 2014: 6 000 
2015: 6 000 

2014-2015 

Eldorlia 6 1 500 2014: 1 500 2014 

Togrenda 30  10 700 2015: 3 700 
2016: 7 000 

2015-2016 

Søndre Moer Vest 38 4 700 2015: 1 700 
2016: 3 000 

2015-2016 

OV Gamle Hogstvetvei 0 1 400 2016: 1 400 2016 

OV Sentralveien 0 1 600 2017: 1 600 2017 

Fjerning av overløp 
Hogstvetveien 

0   500 2017:    500 2017 

Nygårdsveien/ 
Solbergskogen 

20 1 000 2018: 1 000 2018 

Overføringsledning SFR  6 000   

Overføringsledning NFR  1 000   

Hovedspillvann Nygård-
Vinterbro* 

 5 300   

Sum     

46 900** 
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*Må vurderes/tilpasses nærmere mht. kapasitet NFR/SFR og kapasitet på overføringsledning 
sørover, samt eventuell ny E18 Nygårdskrysset-Vinterbro.  
 
**Anleggskostnaden på prosjektet ny hovedspillvann Nygård-Vinterbro er ikke tatt med i den 
totale summen. 

 
 
 

HTM-sak 111/12  

VANN OG AVLØP -  BREVIKSOMRÅDET I FROGN KOMMUNE - SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL VANN- OG AVLØPSTILKNYTNING I ÅS KOMMUNE 

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 13.12.2012: 
Eiendommene (ca. 100 boenheter) ved Brevikområdet i Frogn kommune tillates ikke 
tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett i Ås kommune. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.12.2012: 
Ola Nordal (A) fremmet forslag om å utsette saken, for å få en separat vurdering om 
Frogn kommune er interessert i kun vanntilknytning til eiendommene ved 
Breviksområdet. 
 

Votering: (8 stemmer) 
Aps utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.12.2012: 
Saken utsettes. 
 
 
  

HTM-sak 112/12  

GNR 107 BNR 258/259 - STEINALDERVEIEN 14 B/16 - PÅLEGG OM 

OPPRYDDING OG FJERNING AV AVFALL  
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 13.12.2012: 
1. Opprydding og fjerning av alt avfall på eiendommen gnr 107 bnr 258/259 skal 

være utført innen 01.02.2013. Pålegget gis med hjemmel i Forurensningsloven §§ 
28 og 37. 

2. Dersom opprydding og fjerning av alt avfall på eiendommen ikke er utført innen 
fristen i punkt 1, vil Ås kommune vurdere å gi tvangsmulkt etter 
Forurensningsloven § 73. Forslag til vedtak om tvangsmulkt vil bli lagt frem for 
HTM i egen sak.   

      

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.12.2012: 
Votering: (8 stemmer)  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.12.2012: 
1. Opprydding og fjerning av alt avfall på eiendommen gnr 107 bnr 258/259 skal 

være utført innen 01.02.2013. Pålegget gis med hjemmel i Forurensningsloven  
§§ 28 og 37. 
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2. Dersom opprydding og fjerning av alt avfall på eiendommen ikke er utført innen 
fristen i punkt 1, vil Ås kommune vurdere å gi tvangsmulkt etter 
Forurensningsloven § 73. Forslag til vedtak om tvangsmulkt vil bli lagt frem for 
HTM i egen sak.   

       
  
 

HTM-sak 113/12  

GNR 93 BNR 4 - LØVLI KROER - KLAGE PÅ VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 13.12.2012: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø tar ikke klage på vedtak om tvangsmulkt for 

eiendommen Løvli Kroer (gnr 93 bnr 4), til følge. 
2. Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling. 
     

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.12.2012: 
Votering: (8 stemmer)  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.12.2012: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø tar ikke klage på vedtak om tvangsmulkt for 

eiendommen Løvli Kroer (gnr 93 bnr 4), til følge. 
2. Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling. 
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