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Saksprotokoll 
 
 

Gnr 54 bnr 360 og Gnr 55 bnr 55 - Brekkeveien 10 - Modulbygg  - 
Søknad om dispensasjon  

Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  18/01312 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 31/18 26.04.2018 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
Håvard Steinsholt (SV) ba om en vurdering av sin habilitet jf. forvaltningsloven § 6 
første ledd b), jf. § 2 første ledd e), og fratrådte. HTM behandlet spørsmålet jf. 
forvaltningsloven § 8 og konkluderte med at det forelå grunn til inhabilitet. 
Avgjørelsen var enstemmig, 8 stemmer. Ivar Sæveraas (V) tiltrådte.  
 
Ivar Sæveraas (V) fremmet forslag om følgende tillegg til innstillingen: 
Området skal gis god estetisk utforming.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmer følgende forslag: 
HTM påpeker at samtykke til å bryte plan- og byggeforbudet skal behandles av HTM. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 5-4 (2H, FrP, MDG) ved alternativ votering mot 
FrP’s forslag.  
V’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket ble mindretallsanket til kommunestyret av Jan Ove Rikheim (H), Zara M. 
Berg (H), Werner Wilhelmsen (MDG) og Kjetil Barfelt (FrP), jf. Ås kommunes 
reglementer punkt 10.2.2.3. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.04.2018 – mindretallsanket til 
kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-
136 for oppføring av modulbygg innenfor område avsatt til parkering (P26). 
Dispensasjon gis med varighet på inntil 8 år. Begrunnelse fremkommer av 
saksutredningen.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-
136 for oppføring av modulbygg utenfor regulert byggegrense mot jernbanen. Angitt 
areal er bindende, det vil si at fotavtrykket kun kan flyttes eller endres innenfor 
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markert areal vist på situasjonskart av 18.04.2018. Dispensasjon gis med varighet på 
inntil 8 år. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen.  
 
Dispensasjoner innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2: 

1. Eiendommene gnr/bnr. 54/360, 54/361 og 55/55 må sammenføyes, senest 
innen søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 

2. Eventuell forlengelse av dispensasjonen krever ny behandling i HTM. 
3. Tiltakets bebygde areal (BYA) skal ikke overstige størrelsen på BYA som 

reguleringsplanen har lagt opp til innenfor regulerte byggegrenser, følgelig ca. 
1.337 m2. Tiltaket forutsettes for øvrig prosjektert i henhold til gjeldende 
reguleringsbestemmelser om gesims- og etasjehøyder.  

4. Tapt areal til parkering som følge av dispensasjonen skal kompenseres for 
annet sted på eiendommen 

5. Området skal gis god estetisk utforming. 
_____ 

 
Vedtaket ble mindretallsanket til kommunestyret av Jan Ove Rikheim (H), Zara 
M. Berg (H), Werner Wilhelmsen (MDG) og Kjetil Barfelt (FrP), jf. Ås kommunes 
reglementer punkt 10.2.2.3. 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 2. mai 2018 
 
Tonje Kilaas-Roen 
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