
ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO
Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 23.08.2007

FRA SAKSNR: 68/07 FRA KL: 18.00
TIL SAKSNR: 78/07 TIL KL: 21.00

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer:
Arne Hillestad. Det var forsøkt å skaffe vara, men ingen kunne møte.

Møtende medlemmer: 
SV: Ingunn Taksdal, Sv: Håvard Steinsholt, H: Egil Ørbeck A: Nils Marås, Gerd Berntsen, 
Nina Ramberg, V: Ivar Sæveraas; og  SP: Ann-Karin Sneis

Møtende varamedlemmer: 

Fra administrasjonen møtte:
Ivar Gudmundsen, Gunnar Larsen og Arnt Øybekk

Diverse merknader: 

Godkjent                            av: 

Underskrifter: _____________________________        _____________________________
Ingunn Taksdal Håvard Steinsholt
Leder Nestleder
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Utv.sak nr. 68/07
R-241 - REGULERINGSPLAN FOR ÅS STADION 

Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 23.08.07:
Med henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, vedtar 
Ås kommunestyre forslag til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Ås stadion som
vist på reguleringskart 1:1000 datert 12.03.07, revidert 07.08.07 med reguleringsbestemmelser
datert 09.03.07, revidert 08.08.07.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2007:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 23.08.2007:

Med henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, vedtar 
Ås kommunestyre forslag til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Ås stadion som
vist på reguleringskart 1:1000 datert 12.03.07, revidert 07.08.07 med reguleringsbestemmelser
datert 09.03.07, revidert 08.08.07.
 

Utv.sak nr. 69/07
R-230 - REGULERINGSPLAN FOR SOLBERG SKOLE OG BARNEHAGE 

Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 22.06.2006:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar det faste utvalget for plansaker å legge ut 
til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Solberg skole
og barnehage datert 15.07.2005.

Saken sendes dessuten aktuelle offentlige etater, naboer og andre berørte parter til uttalelse.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2007:

Utvalget diskuterte seg fram til følgende tillegg til innstilllingen:
1. Parkeringssystemet bør utformes slik at behovet for rygging blir minimalt og at en 

sentral bussoppstillingsplass sikres.
2. Det innføres en rekkefølgebestemmelse der ny ballplass skal være etablert før 

nåværende ballplass omdisponeres

Votering:
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt.
Forslagene til tillegg ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 23.08.2007:
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I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar Ås kommune forslag til reguleringsplan 
med reguleringsbestemmelser for Solberg skole og barnehage som vist på kart datert 
15.07.2005, revidert 09.08.2007, med reguleringsbestemmelser datert 15.07.2005, revidert 
09.08.2007 med følgende endringer og presiseringer:

1. Parkeringssystemet bør utformes slik at behovet for rygging blir minimalt og at en 
sentral bussoppstillingsplass sikres.

2. Det innføres en rekkefølgebestemmelse der ny ballplass skal være etablert før 
nåværende ballplass omdisponeres.

 

Utv.sak nr. 70/07
R-245 - ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE - ENDRET REGULERINGSPLAN - 

Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 23.08.2007:

Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 30, jfr. § 27-
1, å legge ut til offentlig ettersyn privat forslag til endret reguleringsplan for Ås videregående 
skole, som vist på kart datert 02.07.2007, med reguleringsbestemmelser datert 05.07.2007, 
revidert 08.08.2007.
Planforslaget sendes dessuten berørte parter til uttalelse.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2007:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 23.08.2007:

Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 30, jfr. § 27-
1, å legge ut til offentlig ettersyn privat forslag til endret reguleringsplan for Ås videregående 
skole, som vist på kart datert 02.07.2007, med reguleringsbestemmelser datert 05.07.2007, 
revidert 08.08.2007.
Planforslaget sendes dessuten berørte parter til uttalelse.
 

Utv.sak nr. 71/07
GNR 113 BNR 1 FNR 126 -  ASKEHOUGÅSEN 115 - OPPFØRING AV HYTTE 
KLAGE

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2007:
Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og 
begrunnelse, i medhold av plan- og bygningslovens § 7, og under henvisning til at den er i 
strid med § 2 i kommuneplanens (2002-2012) bestemmelse om forbud mot fritidsbebyggelse, 
avslås søknaden om å oppføre hytte på gnr 113 bnr 1 fnr 126.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2007:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 23.08.2007:

Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og 
begrunnelse, i medhold av plan- og bygningslovens § 7, og under henvisning til at den er i 
strid med § 2 i kommuneplanens (2002-2012) bestemmelse om forbud mot fritidsbebyggelse, 
avslås søknaden om å oppføre hytte på gnr 113 bnr 1 fnr 126.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse.
 

Utv.sak nr. 72/07
GNR 54  BNR 372 - BRISKEVEIEN - HUS 1-13 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK D 150/07

Innstilling til det faste utvalg for plansaker:
Det faste utvalg for plansaker viser tilsaksutredningen og vurdering med konklusjon og 
begrunnelse, og opprettholder bygnings- og reguleringssjefens vedtak i sak D 150/07 av 
05.06.07.

Klagene fra naboer tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2007:

Ivar Sæveraas erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av sak 72/07

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ivar Sæveraas tiltrådte møtet igjen

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 23.08.2007:

Det faste utvalg for plansaker viser tilsaksutredningen og vurdering med konklusjon og 
begrunnelse, og opprettholder bygnings- og reguleringssjefens vedtak i sak D 150/07 av 
05.06.07.

Klagene fra naboer tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

 

Utv.sak nr. 73/07
GNR 73 BNR 23 - SOLVEIEN 20 - BOLIGBYGG - BOLIG M/HYBELLEILIGHET 
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KLAGE PÅ VEDTAK I SAK D 146/07

Innstilling:
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen med vurdering, konklusjon og 
begrunnelse, og opprettholder bygnings- og reguleringssjefens vedtak i sak D 146/07 av 
31.05.07. 

Klagene fra naboer tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2007:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 23.08.2007:

Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen med vurdering, konklusjon og 
begrunnelse, og opprettholder bygnings- og reguleringssjefens vedtak i sak D 146/07 av 
31.05.07. 

Klagene fra naboer tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.
 

Utv.sak nr. 74/07
GNR 55  BNR 397 - FELTSPATVEIEN 39 -  INNREDNING AV 
2.ETG/FASADEENDRING - KLAGE PÅ VEDTAK I SAK D 133/07

Innstilling:

Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen med vurdering, konklusjon og 
begrunnelse, og opprettholder bygnings- og reguleringssjefens vedtak i sak D 146/07 av 
31.05.07. 

Klagene fra naboer tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2007:

Ann-Karin Sneis fremmet følgende forslag:
Det faste utvalget for plansaker viser til saksutredningen og tar klagen til følge og tillater 
loftsinnredning under henvisning til at det er gitt tilsvarende dispensasjon for loftsinnredning 
og at bygningens volum og takhøyde ikke øker.

Votering:
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Ann-Karin Sneis forslag fikk to stemmer (SP, H) og falt.
Innstillingen fikk 6 stemmer og var vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 23.08.2007:

Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen med vurdering, konklusjon og 
begrunnelse, og opprettholder bygnings- og reguleringssjefens vedtak i sak D 146/07 av 
31.05.07. 

Klagene fra naboer tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.
 

Utv.sak nr. 75/07
GNR 107 BNR 332 - VEIDEMANNSVEIEN 42 - DELING - KLAGE PÅ VEDTAK 

Innstilling til møte 23.08.2007:
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og opprettholder bygnings- og 
reguleringssjefens vedtak 18.04.2007, sak 86/07 under forutsetning av at svømmebassenget, 
og de deler av plattingen/terrassen som går over eiendomsgrensen på fradelt parsell, fjernes. 
Klagen fra Thomas Danielsen tas ikke til følge.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2007:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 23.08.2007:

Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og opprettholder bygnings- og 
reguleringssjefens vedtak 18.04.2007, sak 86/07 under forutsetning av at svømmebassenget, 
og de deler av plattingen/terrassen som går over eiendomsgrensen på fradelt parsell, fjernes. 
Klagen fra Thomas Danielsen tas ikke til følge.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse.
 

Utv.sak nr. 76/07
ÅRUNGEN - TILTAKSPLAN OG TILTAKSANALYSE 

Innstilling:
Rapport nr 52 – 2007 utarbeidet av Bioforsk om tiltaksplan for Årungen tas til orientering.
Rapporten benyttes som grunnlag for det videre arbeidet i vannområdet for Bunnefjorden med 
Årungen-og Gjersjøvassdragene; jfr EU’s vanndirektiv.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2007:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 23.08.2007:

Rapport nr 52 – 2007 utarbeidet av Bioforsk om tiltaksplan for Årungen tas til orientering.
Rapporten benyttes som grunnlag for det videre arbeidet i vannområdet for Bunnefjorden med 
Årungen-og Gjersjøvassdragene; jfr EU’s vanndirektiv.

 

Utv.sak nr. 77/07
VEIGRØFTER - KAJA 

Innstilling:
I forbindelse med omlegging av kommunale hovedledninger for vann og avløp på 
Kajaområdet reoppbygges kommunale veier og veigrøfter i samsvar med kommunestyrets 
vedtak i sak 12/06. I den forbindelse vises det til beskrivelse i informasjonsbrev av 
06.03.2007.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2007:

Håvard Steinsholt og Ann-Karin Sneis foreslo følgende tillegg:
1. Det anlegges ikke grøfter på veistrekninger der eksisterende helling gir tilstrekkelig 

avrenning.
2. For veistrekniner innenfor eller inntil områder regulert til bevaring gjennomføres 

løsninger og arbeider slik at de ikke kommer i konflikt med reguleringsbestemmelser 
eller intensjonene bak disse

3. Tilsvarende gjelder strekninger der andre kulturminner kan bli berørt (eksempelvis 
hulvei ved Skogveien, tidligere jernaldergrav ved Grinda, strekningen langs 
Kirkeveien – Kongeveien fram mot Ås kirke).

4. Det anlegges ikke grøfter langs veistrekninger innenfor områder med morene med 
tilstrekkelig infiltrasjonsevne.

Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot en stemme (H).
Tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 23.08.2007:

I forbindelse med omlegging av kommunale hovedledninger for vann og avløp på 
Kajaområdet reoppbygges kommunale veier og veigrøfter i samsvar med kommunestyrets 
vedtak i sak 12/06. I den forbindelse vises det til beskrivelse i informasjonsbrev av 
06.03.2007.

Det gjøres følgende presiseringer
1. Det anlegges ikke grøfter på vegstrekninger der eksisterende helling gir 

tilstrekkelig avrenning.
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2. For vegstrekniner innenfor eller inntil områder regulert til bevaring gjennomføres 
løsninger og arbeider slik at de ikke kommer i konflikt med 
reguleringsbestemmelser eller intensjonene bak disse

3. Tilsvarende gjelder strekninger der andre kulturminner kan bli berørt (eksempelvis 
hulvei ved Skogveien, tidligere jernaldergrav ved Grinda, strekningen langs 
Kirkeveien – Kongeveien fram mot Ås kirke).

4. Det anlegges ikke grøfter langs veistrekninger innenfor områder med morene med 
tilstrekkelig infiltrasjonsevne.

Utv.sak nr. 78/07
SKJØTSELSPLAN FOR KJØYABUKTA VERNEOMRÅDE 

Innstilling:
1. Skjøtselsplanen for Kjøyabukta verneområde datert 24.juni 2007 vedtas. 
2. Denne skjøtselsplanen brukes som mal for utarbeidelse av skjøtselsplaner for 

naturvernområdene Slorene og Syverudbekken og eventuelle framtidige områder i 
kommunen som regulerers til spesialområde naturvern. 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2007:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 23.08.2007:

1. Skjøtselsplanen for Kjøyabukta verneområde datert 24.juni 2007 vedtas. 
2. Denne skjøtselsplanen brukes som mal for utarbeidelse av skjøtselsplaner for 

naturvernområdene Slorene og Syverudbekken og eventuelle framtidige områder i 
kommunen som regulerers til spesialområde naturvern. 
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