
ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO
Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008

FRA SAKSNR: 01/08 FRA KL: 19.00
TIL SAKSNR: 04/08 TIL KL: 22.00

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer:

Møtende medlemmer: 
Sv: Håvard Steinsholt, Krf: Grete Grindal Patil, Sp: Ann-Karin Sneis. Ap: Bjørn Bråte, Joar 
Solberg , H: Ole Fredrik Nordby, Frp: Kristin Hegvik Torgersen, Kjetil Barfelt og V: Ivar 
Sæveraas
Møtende varamedlemmer: 

Fra administrasjonen møtte:
Ivar Gudmundsen og Arnt Øybekk 

Diverse merknader: 

1. Møtet startet med en demonstrasjon av bruk av tredimensjonale datamodeller i 
arealplanlegingen

2. Hovedutvalget mener det siste utvalgsmøtet før jul kommer for tidlig og ønsker alt nå et 
ekstramøte. Utvalget ønsker også bedre tid til å drøfte budsjettet og ønsker ekstramøte til 
det. 
NYE møtedatoer (tilleggsmøter)
23. oktober
11. desember

3. Teknisk sjef hadde sendt ut notat om reguleringsplan for et område ved Strandengveien. 
Utvalget var enige om at saken kunne fremmes på nytt, uten ytterligere saksbehandling. 
Før neste møte blir det befaring til Strandengveien. Befaringen starter fra Løvstad,
oppmøte Løvstad kl 1700

4. På neste møte vil Hafslund legge fram lokal energiutredning for Ås Vi må derfor være 
tilbake kl 1800.



5. Under gjennomgangen av delegerte vedtak ble det tatt opp spørsmål om to innvilgede 
søknader i Libråtveien og tidligere byggetillatelser i Kjærnesveien 91. Hvorfor blir det gitt 
tillatelse her når Anne Lise Halvorsen ikke får bygge? Det utarbeides notat til neste møte 

6. Hvorfor er det lys på Ås stadion og i lysløypene når anleggene ikke brukes. Er det mulighet
for strømsparing?

7. Utvalget etterspør registre over kommunale eiendommer, kommunale boliger og 
reguleringsplaner - vedtatte, under behandling og under utarbeidelse. Oversikt over boliger 
og reguleringsplaner ble utlevert.

8. Utvalget etterspør målsettinger for behandlingstider, særlig for byggesaker. Orientering ble
gitt.

9. Utvalget etterspør utsatt sak: reguleringsplan for terrasseblokk ved krysset Nessetveien - 
Askehaugbakken.

10. Utvalget ønsker orientering om veilys, særlig Ris, Melby, Egget

Godkjent                              av: 

Underskrifter: ______________________________________________________________
Håvard Steinsholt Grete Grindal Patil
Leder Nestleder
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SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel
1/08 07/2473
R-109/M - MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN  FOR 
KIRKERUD - ENDRING FRA FELLES LEKEOMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL

2/08 07/2224
GNR 61 BNR 9 - JOHAN K. SKANCKES VEI 3 -  PARKERINGSPLASS

3/08 07/1907
R-232 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET 
OMRÅDE  VED KJÆRNESSTRANDA - SØKNAD OM MINDRE VESENTLIG ENDRING

4/08 07/1628
GNR  16 BNR 13 - DRØBAKVEIEN 202 - SØKNAD OM DELING KLAGE PÅ 
DELEGERT VEDTAK
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Utv.sak nr. 1/08
R-109/M - MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN  
FOR KIRKERUD - ENDRING FRA FELLES LEKEOMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL

Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 17.01.2008:

Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens §§ 28-1 og 30 
godkjenner det faste utvalget for plansaker privat forslag til mindre vesentlig endring av del av
reguleringsplan for Kirkerud: 
Endring av felles lekeområde på gnr 115 bnr 66 til boligområde – tillegg til boligtomt gnr 115 
bnr 56, som vist på kart datert 04.01.2008.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.01.2008:

Håvard Steinsholt foreslo:
Saken utsettes

Votering:
Håvard Steinsholts forslag ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 17.01.2008:

Saken utsettes

Utv.sak nr. 2/08
GNR 61 BNR 9 - JOHAN K. SKANCKES VEI 3 -  PARKERINGSPLASS

Innstilling til møte i det fastet utvalg for plansaker den 17.01.2008:
Under henvisning til saksutredningen opprettholder det faste utvalget for plansaker bygnings- 
og reguleringssjefens vedtak i sak nr. D 361/07 av 14.11.2007. Klage fra Holtet borettslag v/ 
styreleder Christian Hellevang, samt Siv Flaathe og Ivar Berge tas ikke til følge. 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse. 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.01.2008:

Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (V)

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 17.01.2008:

Under henvisning til saksutredningen opprettholder det faste utvalget for plansaker bygnings- 
og reguleringssjefens vedtak i sak nr. D 361/07 av 14.11.2007. Klage fra Holtet borettslag v/ 
styreleder Christian Hellevang, samt Siv Flaathe og Ivar Berge tas ikke til følge. 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse. 

Utv.sak nr. 3/08
R-232 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET 
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OMRÅDE  VED KJÆRNESSTRANDA - SØKNAD OM MINDRE VESENTLIG 
ENDRING

Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 17. januar 2008:
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 28-1, pkt 2, 
vedtar det faste utvalget for plansaker følgende mindre vesentlig endring av reguleringsplan 
for et område ved Kjærnesstranda:

1. Tomt vist utskilt fra eiendommen gnr 111 bnr 37 mellom låven og sjøen i vedtatt 
reguleringsplan foreslås tatt ut av planen og erstattet med ny tomt mellom eksisterende 
bolig på 111/37 og naboeiendommen gnr 111 bnr 11 slik det er vist på utsnitt av 
reguleringskart i 1:500 datert 21.11.07. 

2. § 2.0 i reguleringsbestemmelsene foreslås å få følgende tillegg punkt d. for den fradelte
parsellen: Den fradelte parsellen skal ha tinglyst rett til atkomst samt fremføring og 
vedlikehold av vann- og avløpsledninger over gjenværende parsell.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.01.2008:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 17.01.2008:

Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 28-1, pkt 2, 
vedtar det faste utvalget for plansaker følgende mindre vesentlig endring av reguleringsplan 
for et område ved Kjærnesstranda:

1. Tomt vist utskilt fra eiendommen gnr 111 bnr 37 mellom låven og sjøen i vedtatt 
reguleringsplan foreslås tatt ut av planen og erstattet med ny tomt mellom eksisterende 
bolig på 111/37 og naboeiendommen gnr 111 bnr 11 slik det er vist på utsnitt av 
reguleringskart i 1:500 datert 21.11.07. 

2. § 2.0 i reguleringsbestemmelsene foreslås å få følgende tillegg punkt d. for den fradelte
parsellen: Den fradelte parsellen skal ha tinglyst rett til atkomst samt fremføring og 
vedlikehold av vann- og avløpsledninger over gjenværende parsell.

Utv.sak nr. 4/08
GNR  16 BNR 13 - DRØBAKVEIEN 202 - SØKNAD OM DELING KLAGE PÅ 
DELEGERT VEDTAK

Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 17. januar 2008:
Under henvisning til saksframlegget og i medhold av § 66 i plan- og bygningslovens jfr. 
kommuneplanens bestemmelse § 5 rammeplan for avkjørsler, opprettholder det faste utvalget 
for plansaker bygnings- og reguleringssjefens vedtak av 02.10.07, sak D 314. Klagen fra Svein
Siggerud gnr 16 bnr 13, Drøbakveien 202, tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.01.2008:

Utvalget diskuterte seg fram til følgende fellesforslag:
HTM tar klagen til følge. Atkomsten vil medføre en beskjeden økning av bruken av gangveien
fram til eksisterende avkjøring. Andre justeringer av kryssløsningen kan vurderes. 

HTM anser det usannsynlig med videre fradelinger i dette området. Ytterligere atkomstbruk av
gang- og sykkelveien anses derfor som uaktuelt.

Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 17.01.2008:

HTM tar klagen til følge. Atkomsten vil medføre en beskjeden økning av bruken av gangveien
fram til eksisterende avkjøring. Andre justeringer av kryssløsningen kan vurderes. 

HTM anser det usannsynlig med videre fradelinger i dette området. Ytterligere atkomstbruk av
gang- og sykkelveien anses derfor som uaktuelt.
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