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Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om samtykke 
til grunnundersøkelser på gnr. 62 bnr 1 

Saksbehandler:  Arve Bekkevard Saksnr.:  18/03536 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 5/19 24.01.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 24.01.2019: 
Else Jorunn Vestby (Ap) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling: 
tilsvarer hovedutvalgets vedtak (uten begrunnelse). 
 
Hovedutvalget fremmet fellesforslag til begrunnelse for rådmannens alternative 
innstilling: 

 HTM henviser dette spørsmålet til planprogrammet og viser til vedtak gjort i Ås 
og Ski kommuner. 

 
Votering: 
Aps forslag med hovedutvalgets begrunnelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 24.01.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33 
 
HTM finner at klagens anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering enn det som fremgår av vedtak av 12.12.2018. 
 
Vedtak av 12.12.2018 oppheves og klagen tas således til følge. 
 
Nytt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-3 avslår Ås kommune søknad om 
samtykke til at Bane NOR kan utføre grunnundersøkelser som omsøkt på 
eiendommen gnr 62 bnr 1. 
 
Utvalgets begrunnelse for vedtaket: 
HTM henviser dette spørsmålet til planprogrammet og viser til vedtak gjort i Ås og Ski 
kommuner. 
 
Vedtaket kan påklages av en av partene eller andre med rettslig klageinteresse i 
henhold til forvaltningslovens (fvl) §28, jf. pbl § 1-9. eventuell klage må være fremsatt 
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innen 3 uker etter at underrettelse om vedtaket er kommet frem til den 
klageberettigede, jf. Fvl § 29. Se vedlagt skriv om klageadgang. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 30. januar 2019 
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