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Midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og 
Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen 

Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  19/02184 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 62/19 10.10.2019 
2 Kommunestyret 67/19 23.10.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Jan-Aksel Næss (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

Forbudet begrenses til søknadspliktige tiltak. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

 «nedlegging av» endres til «å nedlegge» 

 Siste avsnitt tillegges «Avslag på samtykke kan påklages.» 
 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til følgende fellesforslag, i tråd med HTMs 
innstilling i sak 59/19: 

Områdereguleringens område B15 tas ut av området. 
 
Votering: 
Aps forslag ble nedstemt 5-4 (3Ap, FrP) 
FrPs forslag ble enstemmig tiltrådt 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt 
Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble tiltrådt 7-2 (H) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Ås kommune å nedlegge 
midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre 
område på Søråsteigen, med følgende endring: 

 Områdereguleringens område B15 tas ut av området. 
 
Båndleggingssonene framkommer av vedlagte kart, jf. vedlegg 1. 
 
Forbudet gjelder følgende tiltak: 

 Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

 Oppføring av nye frittliggende boligbygg 

 Oppføring av frittliggende garasje og uthus 

 Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg 
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 Vesentlig endring av bygg 

 Oppføring av nye frittliggende næringsbygg 

 Bruksendring fra bolig til næringsbygg 

 Riving av boligbygg 

 Vesentlige terrenginngrep 
 
Ved behandling av byggesaker innenfor disse områdene skal retningslinjer for 
saksbehandling benyttes. Avslag på samtykke kan påklages. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 15. oktober 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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