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Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 69/18 27.09.2018 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om utsettelse, med videre behandling etter 
en workshop med grunneierne, politikere og administrasjon. 
 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet rådmannens innstilling med følgende unntakstillegg: 
«Tandberggården» med en passende tomt rundt, settes av til bevaring. Huset skal 
brukes til permanent visningssted for Tandbergs kunst og historien om hans liv. 
 
Else Jorunn Vestby (Ap) støttet utsettelsesforslaget og ba om at følgende punkter 
ses nærmere på, og følger saken: 

- Å implementere krav til sosial boligbygging i planen, vurdere bl.a. 
tilvisningsrett og husbankfinansiering 

- Muligheten for å bevare Tandbergtomten 
- En bedre plassering av grøntområdet på tomten 
- Planens konsekvenser for sosial infrastruktur 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Votering: 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til å votere over FrPs forslag. Forslaget ble 
enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs utsettelsesvedtak/innstilling 27.09.2018: 
Saken utsettes og spørsmålet om vei gjennom Europan-kvartalet legges frem for 
kommunestyret i møte den 24.10.2018 med utgangspunkt i rapporten «Vurdering av 
alternative kjøreadkomster. Sentrum Nord og Europankvartalet». 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling til kommunestyret er følgende: 

1. Kommunestyret vedtar Alternativ 1 (nullalternativet) for kjøreadkomst til 
Europankvartalet 

2. Kryssløsningen Raveien x Rådhusplassen forbedres. Finansieres i tråd med 
tidligere forutsetninger 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2018: 
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Administrasjonen innkaller til et eget møte med grunneierne og hovedutvalg for 
teknikk og miljø, hvor grunneierne får muligheten til å presentere sitt syn på 
planforslaget. 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 3. oktober 2018 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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