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Saksprotokoll 
 
 

Varsel om midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes 
Feriehjem og Askehaugåsen - Plan R-307 

Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  18/01491 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 42/18 31.05.2018 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
Joar Solberg (Ap) fremmet forslag om tillegg til rådmannens innstilling: 
Det er viktig med åpning for dispensasjon for tiltak som ikke er til hinder for den nye 
planen. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
Vedtak kan påklages på vanlig måte og skal behandles i HTM. 
 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet forslag om nytt punkt 6 i innstillingen: 
 Forbudet justeres umiddelbart, både når det gjelder berørte eiendommer og 

forbudte tiltak, når planprosessen er tilstrekkelig avklart.  
 
Votering: 
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt 
FrP’s forslag ble enstemmig vedtatt 
SV’s forslag ble enstemmig vedtatt 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2018: 
I medhold av forvaltningsloven § 16 varsler Hovedutvalg for teknikk og miljø 
nedlegging av midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes feriehjem og 
Askehaugåsen, plan R-307. Sammen med varselet sendes kart med oversikt over 
det berørte forbudsområdet. 
 
Forbudet gjelder følgende søknadspliktige tiltak: 

1. Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

2. Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger 
3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårs- eller fritidsboliger 
4. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
5. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig 
6. Forbudet justeres umiddelbart, både når det gjelder berørte eiendommer og 

forbudte tiltak, når planprosessen er tilstrekkelig avklart. 
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7. Det er viktig med åpning for disposisjon for tiltak som ikke er til hinder for den 
nye planen. 

8. Vedtak kan påklages på vanlig måte og skal behandles i HTM. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 6. juni 2018 
 
Tonje Kilaas-Roen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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