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HTM-80/14 
Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 
Gå til saksliste      Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  14/02253-9 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Arbeidsmiljøutvalget             
Kommunalt råd for funksjonshemmede  04.11.2014 
Ås eldreråd  04.11.2014 
Ungdomsrådet  04.11.2014 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  05.11.2014 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  06.11.2014 
Hovedutvalg for helse og sosial  05.11.2014 
Administrasjonsutvalget  05.11.2014 
Formannskapet 1. gang  05.11.2014 
Formannskapet 2. gang   
Kommunestyret             
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 vedtas.  
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2015 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2015.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9  

c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter og 
gebyrer for 2015, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 135,252 mill. kroner vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 20 mill. kroner. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.  

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune 
med 6 promille av takstverdien.  

f) Det etableres selvkostfond for reguleringsområdet.  

g) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.  

h) Det budsjetteres med 7 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2015. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

 
 
Ås, 24.10.2015 
 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
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Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalg 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Ås eldreråd 
Ungdomsråd 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalg 
Formannskap 1. gang 
Formannskap 2. gang - innstilling til kommunestyret 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: (nettbrett: -Vedlegg til flere utvalg, høst 2014) 
Handlingsprogram med økonomiplan 2015 - 2018, rådmannens forslag 22.10.2014. 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Notat av 16.09.2014 - Drøfting med utvalgene 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Rådmannens ledergruppe 
FIKS 
Follo distriktsrevisjon 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har utarbeidet et forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 
2015-2018. Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i kommunens overordnede mål og 
strategier, jf. Kommuneplanen 2011-2023. Videre bygger forslaget på føringer gitt av 
Formannskapet og utvalgene under budsjettprosessen som startet våren 2014.  
 
I økonomiplanen er det innarbeidet store investeringer, særlig innen skole, men også 
innen andre sektorer. Formannskapet og utvalgene har gitt signaler om at nye 
investeringer skal prioriteres og at det skal legges til rette for effektiv fremdrift av 
disse prosjektene. Flere store investeringsprosjekter er innarbeidet i 
handlingsprogrammet og rådmannen er innstilt på at fremdriften skal være så rask 
om mulig innenfor gjeldende rammebetingelser og regelverk. For å sikre nødvendig 
fremdrift må veivalg avklares nå og prosessene forenkles og effektiviseres. En god 
prosess mellom administrasjonen og de folkevalgte er avgjørende for å sikre effektiv 
fremdrift.   
 
Vurdering: 
Ås kommune har lagt bak seg noen år med gode netto driftsresultater og oppbygging 
av disposisjonsfond. Dette som følge av lav investeringstakt og økt 
kapasitetsutnyttelse av eksisterende bygg. Med behov for nye store investeringer vil 
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de økonomiske resultatene bli lavere i årene fremover. Med stram økonomisk styring 
og klar prioritering av kommunens kjerneoppgaver vil kommunen kunne håndtere 
dette. Rådmannen vil imidlertid fortsette arbeidet med å identifisere oppgaver som 
kan reduseres, alternativt løses i samarbeid med frivillige. 
 
Rådmannen vil i 2015 foreslå å starte opp tre omstillingsprosjekter, hvor det 
etableres arbeidsgrupper hvor de tillitsvalgte tidlig inviteres med i prosessen.  

a) Gjennomgang av hele kulturområdet når det gjelder organisering og innhold. 
Hva er det ønskelig at kulturområdet skal være i Ås?  Hvilke kulturaktiviteter 
kan utføres av frivillige? 

b) Utrede kommunens organisering av tjenester til barn og unge med sikte på å 
få bedre tjenestetilbud med dagens ressurser. 

c) Gjennomgang av Ås kommunes seniortiltak med sikte på å halvere kostnadene, 
samtidig som Ås kommune fortsatt skal ha minst like gode seniorpolitiske 
ordninger som andre Follo kommuner.  

 
Kommunale gebyrer innen selvkostområdene 
Ås kommune beregner kommunale gebyrer innen selvkostområdene (VAR, byggesak, 
oppmåling, regulering og feiing) i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe 
tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen 
har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i 
kommunens handlingsrom, er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til 
abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette 
betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet 
brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret.  
 

Ås kommunes gebyrer justeres i henhold til selvkostprinsippet, jf. vedlegg 11 i 
handlingsprogram 2015-18. Det er etablert selvkostfond på alle selvkostområder med 
unntak av regulering. Rådmannen foreslår at det nå også etableres selvkostfond 
innen regulering. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Budsjettforslaget for 2015 viser et netto driftsresultat på 1,3 %. Utover i planperioden 
svekkes driftsresultatet. I 2018 viser økonomiplanen et netto driftsresultat på kun 0,3 
%.  Dette skyldes i hovedsak økte finanskostnader knyttet til nye store investeringer.  
For å få saldert budsjettet er det lagt inn betydelige innsparinger på enhetene, 
samtidig som de fleste enheter ikke får økte ressurser til vekst i tjenester som følge 
av befolkningsvekst. Enhetene må derfor gjøre en svært krevende jobb i kommende 
år med å møte befolkningsveksten uten økning i ressurser. Dette krever 
effektivisering, omstilling og reduksjon i tjenestetilbud på de fleste tjenesteområder.  
 
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å fjerne barnehagetilskudd til barn i asylmottak. 
I dag tilbys barna i asylmottak barnehageplass i kommunal barnehage, og dette er 
finansiert med statstilskudd. Dette tilskuddet utgjør ca. 1 mill. kr for Ås kommune. Det 
er ikke lagt inn midler til kommunal finansiering av dette tilbudet i rådmannens forslag 
til handlingsprogram. Dersom tilskuddet tas bort, må Ås kommune derfor vurdere på 
nytt hvilket barnehagetilbud som kan gis til asylbarna.   
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Alternativer:  
I det vedlagte handlingsprogram foreslår rådmannen alternative tiltak for å bedre 
kommunens driftsresultat.  Rådmannen advarer mot ytterligere kutt i dagens 
produksjon av kjernetjenester. Det er allerede innarbeidet betydelige kutt og 
sammenligningstall fra KOSTRA viser at kommunen allerede har en effektiv drift på 
de vesentligste sektorene.  
 
Alternative innsparinger må identifiseres gjennom strukturelle endringer, økning av 
skatteinntekter eller konkrete opphør av oppgaver eller tjenester.  Strukturelle 
endringer vil kreve tid og ryddige prosesser for å oppnå et godt sluttresultat. For å 
gjennomføre nødvendige investeringer, kan et budsjettert underskudd forsvares for 
en toårsperiode. Dette krever imidlertid at investeringene medfører strukturendringer 
som gir et positivt driftsresultat på sikt. 
 
Eiendomsskatt på bolig 
Eiendomsskatt er et alternativ til å redusere i tjenestetilbud og redusere eller utsette 
nødvendige investeringer. Rådmannen vil derfor anbefale at det i 2015 startes et 
arbeid for å vurdere skattegrunnlaget for eiendomsskatt med sikte på at det kan 
innføres eiendomsskatt på bolig fra og med 2016.  
 
Rådmannen vil foreslå at inntektene fra eiendomsskatt føres på eget prosjekt 
øremerket til dekking av kostandene som følge av nye investeringer.  På den måten 
vil kommunen være i stand til å gjøre nødvendige investeringer som gjør kommunen 
mer robust frem i tid.   
 
Parkeringsgebyrer 
Rådmannen vil også peke på at inntektene kan økes ved å innføre 
parkeringsautomater på kommunale parkeringsplasser. Dette er vanlig i våre 
nabokommuner og folk er vant til å betale parkeringsgebyr. Inntektene fra 
parkeringsgebyrer skal dekke kommunens kostnader med å tilby parkeringsplasser 
(selvkost). Inntektspotensialet fra dette må utredes nærmere.  
  
Anbud på revisjon 
Rådmannen har merket seg at Frogn og Vestby nå gjennomfører et felles anbud på 
revisjon. Vestby kommune har i dag privat revisjon mens Frogn er i dag medeier i 
Follo distriktsrevisjon. Rådmannen vil anbefale at man ser nærmere på resultatet av 
dette anbudet og vurderer aktuelle tiltak for Ås kommune.  
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HTM-81/14 
R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro  
- utvidet planområde 
Gå til saksliste  << Forrige sak  Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Liv Marit Søyseth Saksnr.:  14/00341-25 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 81/14 06.11.2014 
2 Kommunestyret   

 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 vedtas forslag til nytt planområde for 
reguleringsplanarbeid for E18 Retvet-Vinterbro som vist i kart datert 26.8.2014. Det 
utvidete planområdet erstatter planområdet som er vist i planprogram for E18 Retvet-
Vinterbro, datert 19.6.2014. 
 
Ås, 24.10.2014 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kommunedelplan for E18 Akershus grense - Vinterbro 
R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - Fastsatt planprogram 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 

 Forhåndsvarsling     26.08.2014 

 Offentlig ettersyn  26.08.2014 - 17.09.2014 

 Behandling etter PBL § 3-7    - 

 Hovedutvalget for teknikk og miljø    06.11.2014 

 Kommunestyret     19.11.2014 
 
Vedlegg: (nettbrett: -Vedlegg til flere utvalg) 
1. Følgebrev 23092014 
2. Varsel om utvidet planområde - signert 26.08.2014 
3. Planområde Ås og Ski kommune (separat i farger) 
4. Planområde Ås kommune (separat i farger) 
5. Merknadsbehandling med kommentarer 
6. Planprogram E18 Retvet - Vinterbro 19.06.2014 (separat i farger) 
 

Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter. 
 

Vedtak i saken sendes til: 

 Statens vegvesen 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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 Akershus fylkeskommune 

 Andre berørte parter 
 
 
SAKSUTREDNING 
 

Fakta i saken 
Statens vegvesen har i etterkant av vedtak av planprogrammet for E18 Retvet-
Vinterbro sett at det innenfor det tidligere varslede planområdet vil være vanskelig å 
finne tilstrekkelige egnede arealer til massedeponi. Vegvesenet har derfor varslet et 
utvidet planområde.  

Utvidelsene er markert med rød stiplet linje. 
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Når ny E18 bygges vil det bli nødvendig å flytte masser som ikke kan brukes i 
veianlegget. Massene skal flyttes til egnede områder i nærheten av anleggsområdet. 
Deponering av masser vil pågå i en tidsavgrenset periode, og arealene vil bli 
tilbakeført som LNF-områder og istandsatt enten som skogsareal eller jordbruksareal 
etter anleggsperioden. De ulike områdene som vurderes til deponi vil inngå i 
forslaget til reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro og skal konsekvensutredes som 
en del av denne.  
 
Reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i slutten av 
2015, med politisk behandling i 2016. 
 
De aktuelle områdene i Ås kommune er Rustadmåsan, Myrvoll og området nord for 
dagens E18, vest for Prestegårdskogen. Det utvidede området for deponi ved 
Rustadmåsan ligger i Ås kommune, de to andre ligger i kommunegrensa mellom Ås 
og Ski kommune. 
 
Offentlig ettersyn 
Statens vegvesen varslet 26.8.2014 et utvidet planområde for 
reguleringsplanarbeidet for å inkludere areal til deponi. Varselbrev ble sendt til 
berørte grunneiere, Ski og Ås kommuner, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og 
Akershus fylkeskommune, med frist for innspill 17.9.2014. Med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 3-7 fikk Statens vegvesen, etter vedtak i kommunen, myndighet til å 
utføre de forberedende oppgavene. Det kom totalt 8 innspill til varselet. Disse var fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og seks grunneiere. 
Alle merknadene er svart ut av Statens vegvesen i vedlagte merknadsbehandling. 
Merknader er også vedlagt saken i sin helhet. Under vil kun merknader som gjelder 
Ås kommune gjengis: 
 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen viser til uttalelse i forbindelse med oppstart datert 17.02.2014, og ber 
om at merknader til oppfyllings- og deponiområder også legges til grunn for det 
utvidede planområdet, og at de nye arealene konsekvensutredes. Det fremgår ikke 
hva slags markslag de nye arealene har. Fylkesmannen forutsetter at 
oppfyllingsarealer som foreslås er egnet til dette, og at arealene tilbakeføres til LNF-
formål. Videre viser fylkesmannen til Ny-jordprosjekt, der forutsetninger for god 
tilbakeføring av dyrket mark beskrives. 
 
2. Akershus fylkeskommune 
Fylkesrådmannen har vurdert det utvidete planområdet med tanke på behov for 
avklaring av forholdene til automatisk fredede kulturminner og konkluderer med at 
det er behov for ytterligere registreringer i områder 1.3, 1.4, 2.2 og 2.3. Videre 
påpeker fylkesrådammen at område 1.1 og 1.2 er allerede innenfor den tidligere 
budsjetterte E18- traséen og ny jord-prosjektet.  
 
De fleste foreslåtte områder er søkk i terrenget med lavt potensial for 
kulturminnefunn, men med skråninger på sidene som vurderes å ha høyt potensial 
for funn. Område 1.3 og 1.4 har kulturminner i umiddelbar nærhet. Det knytter seg 
stor usikkerhet til tidligere registreringers kvalitet (Askeladdens ID 39482, 19904, 
31542, 39414 og 75445) og disse må kontroll registreres i forbindelse med 
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deponiregistreringen. Område 2.2 har noe dyrket mark og det er aktuelt å 
gjennomføre maskinell sjakting. Område 2.3 er stort sett en grøftet myr med lavt 
potensial for funn av kulturminner, men skråningen i øst har høyt potensial og må 
prøvestikkes.  
 
Avslutningsvis krever fylkesrådmannen arkeologisk registrering av planområdet i 
henhold til kulturminneloven § 9.  
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen har vurdert innspillene og vegvesenets kommentar til disse, og har 
ingen ytterligere kommentarer. Ingen av innspillene er kritiske til foreslåtte områder i 
Ås kommune. Det anses som positivt at arealene skal opparbeides som LNF-
områder etter at anleggsarbeidene er avsluttet. 
 
Vurdering 
Rådmannen har forståelse for behovet for deponier i tilknytning til utbyggingen av 
E18 og anbefaler at utvidet planområde for E18 Retvet-Vinterbro vedtas som vist på 
kartutsnitt. Om arealene er egnet til deponi eller ikke vil vises gjennom 
konsekvensutredning etter pbl § 4-2 av alle de foreslåtte områdene for massedeponi. 
I denne prosessen vil det også bli vurdert hvor mange og hvor store arealer det er 
behov for. Planforslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2015, og det vil bli 
anledning til å gi høringsuttalelser til foreslåtte deponiområder gjennom høringen.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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HTM-82/14 
Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021 vannregion 
1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv 
Gå til saksliste  << Forrige sak  Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  14/03670-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 82/14 06.11.2014 
2 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Høringsuttalelsen fra Ås kommune er som følger: 
 
I utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram 2016-2021 er mål og tiltak for 
vannområdet PURA beskrevet. Tiltakene vil kreve et stort engasjement fra 
kommunene og staten. Ås kommune ser følgende utfordringer: 
 

1. Rekruttering av kompetanse innen vannforvaltning og avløpsteknikk i 
kommunene. 

2. Behov for økte ressurser, både bemanningsmessig og økonomisk, for 
miljørådgivning til bønder gjennom direkte dialog. Økte statlige midler er 
nødvendig for å kunne øke satsene for tilskudd til tiltaksgjennomføring. 

3. Økte statlige midler til vannkvalitetsovervåking og tiltaksgjennomføring i 
samtlige sektorer. Spesielt vil kostnader for overvåking av miljøgifter kreve økt 
statlig bidrag. 

4. Et behov for å justere "Klassifisering av miljøtilstand" nr. 02-2013 slik at den gir 
mer realistiske miljømål for vanntyper i leirpåvirkede vassdrag. 

5. Mer ressurser til fylkesmannen og fylkeskommunen som viktige aktører i 
samhandling med kommunene. Disse må ha ressurser og kompetanse til å 
ivareta sin rolle som hhv. fagmyndighet og prosessansvarlig / regionansvarlig 
for gjennomføring av vannforskriften. Dette blir avgjørende for at vannområdene 
skal lykkes med sitt arbeide. 

6. Et behov for at økt utbyggingspress forenes med arbeidet for å oppnå og 
opprettholde god vannkvalitet. Samferdselsutbygging må søkes å ikke gå på 
bekostning av vannkvaliteten.  

7. Sikre en prioritering av tiltak som er i samsvar med vannforskriftens føringer: De 
mest kostnadseffektive tiltakene skal prioriteres. 

8. Et behov for å avklare selvkostprinsippets betydning ved finansiering av 
overvåking og tiltak i områder der forurensningskildene er andre enn kommunalt 
avløp. 

 
 
Ås, 27.10.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 



Hovedutvalg for teknikk og miljø 06.11.2014  Side 12 av 25 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (nettbrett: -Vedlegg til flere utvalg) 
Høringsbrev - Vannregion Glomma 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Vannregionmyndigheten ved Østfold fylkeskommune med kopi til PURA ved Anita 
Borge. 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Forslag til regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma er lagt ut til høring 
og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 31. desember.  
Dokumentene som legges ut til høring og offentlig ettersyn er:  
1. Regional plan for vannforvaltning 
2. Regionalt tiltaksprogram 
PURA har på vegne av eierkommunene utarbeidet grunnlag for høringsuttalelsen for 
å sikre en god samhandling innen vannforvaltningen i Follo. 
 
 
Fakta i saken: 

1. Bakgrunn 

Høringsutkastene til "Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-
2021 " (heretter kalt forvaltningsplan) og "Vannregion Glomma: Regionalt 
tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021" (heretter kalt tiltaksprogram) er lagt ut 
på høring i perioden 01.07. – 31.12.2014. 
 
Hensikten med denne saksfremstillingen er å tydeliggjøre konsekvensene som det 
videre arbeidet i PURA vil få for eierkommunene og sikre en god samhandling innen 
vannforvaltning i Follo.  
 
Oppsummert ønsker PURA: 

- En felles politisk forankring av målene og tiltakene i PURAs vannområde. 
- En synliggjøring av det økte behovet for ressurser i form av økonomiske 

virkemidler og bemanning i kommunene, hos fylkesmannen og 
fylkeskommunen. 

- En synliggjøring av behovet for statlige virkemidler for gjennomføring av 
vannkvalitetsovervåking og tiltak. 
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2. Gjennomført tiltaksanalyse for PURA og videre prosess 

I 2000 ble EUs vanndirektiv innført (ref. Directive 2000/60/EC of the European 
Parliament and of the Council of 23. October 2000 establishing a framework for 
Community action in the field of water policy - ”Water Framework Directive”, 
“Vanndirektivet”).  
 
Direktivet er implementert i norsk lovverk gjennom vannforvaltningsforskriften som 
trådte i kraft 01.01.2007 og ble revidert april 2012 (ref. FOR 2006-12-15 nr. 1446: 
”Forskrift om rammer for vannforvaltningen” - ”Vannforvaltningsforskriften”). 
Vannforvaltningsforskriften er fastsatt med hjemmel i Plan- og bygningsloven §6, 
§19-1 og §19-2, Forurensningsloven §9 og Vannressursloven §9 og §65. 
Vanndirektivet og vannforvaltningsforskriften gir nye føringer for forvaltningen av 
norske vannressurser og de forpliktelser det innebærer bl.a. for kommunene. 
 
Vannområdet PURA omfatter Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Ås 
kommune har også arealer i vannområdet Morsa. Morsa omfatter Vansjø- 
Hobølvassdraget og Hølenvassdraget, samt kystbekker og kystområder fra Drøbak til 
Saltnes.   
 
Både PURA og Morsa var med i første planperiode 2007-2015 (pilotperiode med 
utvalgte vannområder). Neste planperiode 2015-2021 er således landsdekkende. 
Morsa og PURA har derfor med bakgrunn i sine erfaringer utarbeidet en revidert 
tiltaksanalyse for neste planperiode. Reviderte tiltaksanalyser viser status for 
tiltaksområdene, realistiske mål for god økologisk og kjemisk vannkvalitet og tiltak for 
kostnadseffektivt å nå disse målene. For mange av vannforekomstene er det risiko 
for ikke å nå miljømålene i 2021. Det begrunnes i følgende: 
 

 Det er behov for å justere «Klassifisering av miljøtilstand» nr. 02-2013 slik at 
den gir mer realistiske miljømål for vanntyper i leirpåvirkede vassdrag.   

 Manglende virkemidler innen landbruk. 

 Den reelle muligheten for gjennomføring av tiltak innen avløpssektoren 
avhenger av kommunens økonomi. 

 Manglende omforente kommunale vedtak. 

 Manglende bemanning og kompetanse i kommunene, fylkeskommunene, 
fylkesmennene og sektorene. 

 Utfordringer knyttet til befolkningsvekst og samferdselsprosjekter (vei, 
jernbane, tette flater). 

 Utfordringer med miljøgifter. 

 Forsinket respons på tiltak mot eutrofiering i innsjøer på grunn av 
innsjøinterne forhold (frigjøring av næringsstoffer lagret i bunnsedimenter). 

 
Etter at forvaltningsplan og tiltaksprogram 2016-2021 har vært ute på høring vil 
vannregionmyndigheten vurdere uttalelsene og gjøre eventuelle endringer i 
dokumentene. De reviderte dokumentene oversendes de berørte fylkeskommunene 
og vedtas som en regional plan etter plan- og bygningsloven av fylkestingene senest 
juni 2015. Deretter oversendes forvaltningsplanen til regjeringen for godkjenning ved 
kongelig resolusjon. Godkjenningen skal skje innen utgangen av 2015 og planen blir 
gjeldende fra 2016. 
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Kommunene skal innarbeide tiltakene i hovedplaner, tiltaks-/saneringsplaner for vann 
og avløp, samt i den årlige rulleringen av handlingsprogrammet. Overordnede mål og 
strategier forankres i kommuneplaner (måldel, arealdel, boligprogrammet) og 
videreføres i reguleringsplaner.  
 
En felles årlig rapportering på status for måloppnåelse skal gjennomføres i 
kommunene med start i 2016. Forvaltningsplanen blir dermed et viktig kriterium. 
Dette vil sikre en god felles forvaltning av vannressursene. 
 

3. Høringsdokumenter fra vannregionmyndigheten 

Vannregionmyndigheten for vannregion 1, Østfold fylkeskommune, har sammenstilt 
samtlige tiltaksanalyser for vannområdene i vannregion 1 til en forvaltningsplan med 
tiltaksplan (høringsdokumentet). Den endelige planen vil i tillegg bestå av regionalt 
overvåkingsprogram og handlingsprogram. 
Se: 
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286&amid=3650648&fm_site=31134 
 
Høringsbrevet (vedlegg 1) fra vannregionmyndigheten av 26.06.2014 redegjør for 
høringsdokumentene og høringsprosessen.  

4. Konsekvenser  

Økonomiske konsekvenser 
Tiltak innen kommunalt ledningsnett finansieres i sin helhet av kommunale gebyrer. 
Planlagte tiltak er innarbeidet i investeringsbudsjettet i Handlingsprogrammet for 
2015-2018. 
 
Tiltak innen spredt bebyggelse finansieres av forurenser (huseier) eventuelt med 
tilskudd fra Husbanken. Opprydding av separate avløpsanlegg er i hovedsak ferdig i 
Ås kommune. Det gjenstår noen områder hvor det har blitt gitt utsatt frist for 
oppgradering i påvente av avklaring i fra pågående planarbeid, eller fremtidig 
fremføring av kommunal avløpsledning. 
 
For tiltak innen tette flater er det ulike finansieringskilder: Utbygger, kommunen, 
Statens veivesen m.fl. Tiltak innen jordbruk er i betydelig grad avhengig av statlige 
midler. Eksisterende tilskuddsordninger er SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket) og 
RMP (Regionalt miljøprogram for landbruket). For å lykkes med gjennomføring av 
tiltak innen landbruket er det essensielt at de statlige tilskuddene til sektoren økes i 
takt med kravene som stilles til landbruket.  
 
I arbeidet for god økologisk vannkvalitet i vannområdet til PURA vil det være 
avgjørende med en god og effektiv rekruttering innen vannforvaltning og 
avløpsteknikk i eierkommunene. EUs Vanndirektiv og vannforvaltningsforskriften 
legger opp til et forvaltningsmessig samarbeid som muliggjør en effektiv utnyttelse av 
ressursene i kommunene.  
 

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286&amid=3650648&fm_site=31134
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Bemanningsmessige konsekvenser - landbrukskontoret i Follo - 
landbruksforvaltningen 
Innføringen av EUs Vanndirektiv i 2000 og den nye vannforvaltningsforskriften som 
trådte i kraft 01.01.07 medfører skjerpede krav til vannkvalitet i Norge. Med 
landbruket som sentral bidragsyter for å oppnå god økologisk vannkvalitet medfører 
dette økte oppgaver for landbruksforvaltningen. Det vil i planperioden spesielt være 
et økende behov for bemanningsmessige, og økonomiske ressurser, for 
miljørådgivning til bønder gjennom direkte dialog. I tillegg er det nødvendig med økte 
statlige midler for å kunne øke satsene for tilskudd til tiltaksgjennomføring. 
 
Konsekvenser for bærekraftig utvikling: 
Forvaltningsplanen med tiltaksprogram blir viktig for å styrke og sikre bærekraftig 
utvikling i vassdrag på tvers av kommunegrensene. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-83/14 
Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klagebehandling 
av hovedutvalgets avslag på dispensasjonssøknad 
Gå til saksliste  << Forrige sak  Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Annette Grimnes Saksnr.:  13/05265-26 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 83/14 06.11.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klagen på hovedutvalgets vedtak i  
HTM-sak 66/14, og opprettholder sitt vedtak om avslag på dispensasjonssøknad av 
21.08.2014. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig 
avgjørelse.   
 
Ås, 27.10.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling. 
 
Vedlegg: 
1. Klage fra ansvarlig søker på hovedutvalgets avslag om dispensasjon  
2. Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Varsel om klagebehandling av 

avslag på dispensasjonssøknad 
3. Merknad til innsendt klage fra Arnfinn Engebretsen 
4. Saksutskrift - Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Avslag på 

dispensasjonssøknad 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Vedlegg 5. Byggdetaljblad for store støttemurer. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Siv. ing. Thorleif Andresen, Sundbyveien 119, 1407 Vinterbro  
Henriette Sæther, Kjærnesveien 95, 1407 Vinterbro  
Arnfinn Engebretsen, Kjærnesveien  
Fylkesmannen i Oslo- og Akershus 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslo dispensasjonssøknad fra plan- og 
bygningslovens § 29-4, for oppført mur på gnr. 111, bnr. 267 i Kjærnesveien 95 den 
21.08.2014 
(HTM-sak 66/14). Hovedutvalget ga ikke dispensasjon fra avstandskravet i gjeldende 
lov for oppført mur som ligger 55cm. -1,75 m. fra felles eiendomsgrense. 
Avstandskravet for denne type mur er i følge PBL § 29-4 satt til 4 meter. Avslaget på 
dispensasjonssøknaden ble hjemlet etter plan- og bygningslovens § 19-2, i møte 
21.08.2014. Se vedlegg nr. 4.  
 
Hovedutvalget har behandlet klagesak på samme mur i møte 08.05.2014. Det var en 
klagesak på etteranmeldt støttemur hvor klagen ikke ble tatt til følge da tiltaket var 
avhengig av en dispensasjon som ikke var omsøkt. Rådmannens innstilling ble 
opprettholdt. 
 
Det er nå innkommet klage fra ansvarlig søker på hovedutvalgets avslag på 
dispensasjonssøknad. Se vedlegg nr. 1. 
 
Klagen går i hovedsak ut på: 
1. Ansvarlig søkers hevder at rådmannen har vært forutinntatt om riving av muren 

fra begynnelsen. 
2. Klager stiller spørsmål ved rådmannens kompetanse til å foreta vurderinger av 

murens tekniske stand.  
3. Ansvarlig søker krever gjennomføring av grensejustering. 
4. Det hevdes at rådmannen burde ha sett behovet for støttemur under behandling 

av garasjesøknaden. 
 

Rådmannens drøfting/vurdering av klagen: 
1. Til dette presiserer rådmann at kommunen har plikt til å informere om muligheten 

til å søke om dispensasjon. Denne plikt ble overholdt i innledende søknadsrunde 
ved befaring hvor muren ble bedt omsøkt. Selv om rådmannen opplyser om 
denne muligheten, er det likevel ikke gitt at slik dispensasjon innvilges. Dette må 
konkret vurderes i hver enkelt sak. Rådmannen har informert om kommunens 
mulighet for at det kan bli aktuelt å kreve riving etter PBL.§ 31-5 i delegert vedtak 
om avslag på muren 16.01.2014, som er vanlig i slike saker. Hver søknad 
vurderes innenfor gjeldende regelverk. Rådmannen motsetter seg anførsel om at 
kommunen har vært forutinntatt i denne saken.  
 

2. Det kom klart frem under befaringen at muren ikke er dimensjonert og 
fundamentert i tråd med kravene i teknisk forskrift. Det er dog den ansvarlige for 
muren sitt ansvar å dokumentere at muren tilfredsstiller tekniske krav. Den 
dokumentasjon som er lagt frem er ikke tilfredsstillende i så måte, og rådmannen 
finner dette bekymringsfullt basert på murens høyde og hensynet til sikkerhet. Det 
vises til bestemmelsene i teknisk forskrift TEK10 og veiledende byggdetaljblad for 
store støttemurer nr.517.342 hvor det stilles krav til dimensjonering og 
fundamentering, og at disse ikke er oppfylt i denne saken. Før oppføring av 
støttemuren bestod området av skrånende naturterreng og trengte ikke sikring. 
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Dette fremkommer tydelig av bilder som viser naturterreng innsendt av nabo. 
Bildene er tatt av stedet før bygging av bolig eller mur. Dette understreker at 
muren i utgangspunktet ikke er satt opp for å sikre noen fjellskrent, men kun for 
tilrettelegging for parkering/garasje. Rådmann vurderer at garasje på siden av 
huset ville vært mer hensiktsmessig og i tråd med regelverket, men dette er ikke 
en valgt løsning. 
 
De ansvarlige har skapt denne situasjonen selv, ved å oppføre en støttemur som i 
utgangspunktet ikke var nødvendig. Murens avstand fra eiendomsgrense har 
vært hovedfokus i behandlingen av dispensasjonssøknaden. Hovedutvalget har 
støttet rådmannen i at ulempene ved å gi en dispensasjon er større enn fordelen. 
 

3. Som nevnt flere ganger tidligere, er det uenighet mellom berørte parter som 
hindrer denne gjennomføringen. Grensejustering hjemles i matrikkelloven § 16. 
En grensejustering er utenfor kommunens ansvarsområde så lenge enighet 
mellom naboene ikke foreligger. Hva gjelder tilbaketrekking av enighet, så har 
dette blitt forklart gjentatte ganger. Grensejusteringen ble påbegynt med 
forberedende arbeider basert på en privat avtale mellom partene. Partene var 
enige om grensepåvisning på dette tidspunkt. Saken var midlertid ikke avgjort, da 
det ikke var gjennomført oppmålingsforretning eller grensepåvisning i terrenget. 
Enigheten brast før dette ble gjort og geodataavdelingen avsluttet på dette 
grunnlag saken. Saken vil kunne tas opp igjen dersom partene kommer til 
enighet. Ytterligere spørsmål vedrørende grensejustering rettes til 
geodataavdelingen. Fremlagt forslag til estetiske forbedringer av muren tas ikke 
stilling til på dette tidspunkt, da det er murens størrelse og sikkerhetsmessige 
aspekter som er avgjørende for rådmannens vurdering. 
 

4. Til dette presiserer rådmann at det er ansvarlig søkers plikt til å belyse alle forhold 
i en byggesøknad jf. PBL§ 23-4. Støttemur ble ikke nevnt i søknaden, og de 
ansvarlige skrev under på at søknaden var i henhold til lov og forskrift. Innsendt 
søknad viste flatt terreng rundt garasjen og det er ansvarlig søkers ansvar å 
belyse riktig situasjonskart.  Dette er ikke saksbehandlers ansvar. På grunnlag av 
innsendt søknadsmateriale behandlet derfor kommunen kun garasjeforholdet og 
tok ikke stilling til støttemur. 

 
Ansvarlig søkers spørsmål i klagen: 
1. Klager spør om ikke fastboende har krav på parkeringsplass og garasje. 
2. Klager spør om hjemmelsgrunnlag for å trekke tilbake et nabosamtykke.  

   
Rådmannens svar på spørsmål: 
1. Det er ingen rettighet å få oppført garasje på egen eiendom dersom det ikke lar 

seg gjøre i tråd med lov, forskrift og regulering. Jf. PBL §21-4 som er 
hovedregelen. Unntaket er dispensasjon etter PBL §19-1. 
Reguleringsplanen stiller dog krav om 2 parkeringsplasser per boenhet, men 
dette kan løses uten oppføring av garasje eller støttemur. Det er husets 
plassering som skaper utfordringer for plassering av garasje. Det viser seg at 
boligen ikke er oppført i tråd med godkjent plassering av bygningen. 

2. Nabo har plikt til å ta imot nabovarsling, men ingen plikt til å samtykke til det 
omsøkte tiltaket. Dette er imidlertid ikke tema i denne saken, det problematiske er 
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at nabo har trukket sin enighet om grensejustering, noe han har adgang til å gjøre 
helt frem til forholdet er stadfestet gjennom fullført oppmålingsforretning og 
grensepåvisning i terrenget. Da nabos enighet ble trukket før dette ble 
gjennomført, ble saken avsluttet. 

 
Rådmann har i klagebehandlingen drøftet de momenter som har betydning for saken 
og utelatt forhold som ikke er relevant. På bakgrunn av ovennevnte finner ikke 
rådmannen at det er tilført nye momenter i klagen som tilsier at rådmann skal endre 
sitt syn i saken.  
 
Nabo har kommentert klagen. Se vedlegg nr. 3. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det fremkommer ikke nye momenter i klagen som endrer rådmannens syn i saken. 
På dette grunnlag anbefales hovedutvalget til å følge rådmannens forslag til 
innstilling. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Nei. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har endelig avgjørelsesmyndighet 
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HTM-84/14 
Gnr 73, bnr 1 - Stenerudveien 2B - Klage på rivevedtak 
Gå til saksliste  << Forrige sak  Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Annette Grimnes Saksnr.:  14/03500-2 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 84/14 06.11.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klage på vedtak i delegert sak  
nr. 14/02637-10, og finner ikke at det fremkommer nye momenter som tilsier at 
vedtaket bør gjøres om. Vedtak i sak nr. 14/02637-10 opprettholdes. Saken 
oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Ås, 27.10.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling 
 
Vedlegg: 
1. Klage på rammetillatelse for riving av Stenerudveien 2B 
2. Gnr 73 Bnr 1 - Rustad Gård - Godkjent rivetillatelse 
3. Notat fra juridisk rådgiver til klage på rivetillatelse og erstatningsbolig 
4. Protest på rivesøknad fra leietaker 24.08.2014 
5. Merknad til rivesøknad fra leietaker datert 16.07.2014 
6. Ansvarlig søkers kommentar til klage fra leietaker 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Leietaker av Stenerudveien 2A og 2B 
Hjemmelshaver til eiendommen gnr. 73, bnr. 1 
Ansvarlig søker Strand/Løken Arkitekter AS 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har i delegert vedtak i sak 14/03500-2 godkjent rivesøknad på gnr. 73, 
bnr. 1 - Stenerudveien 2B på Monsrud – Rustad gård.  
 
Det er nå innkommet klage fra leietaker av Stenerudveien 2A og 2B. 
Oppsummeringsvis går klagen ut på: 
1. Leietaker hevder å ha rettslig klageinteresse som berørt part i saken. 
2. Hevder at det var feil å unnta for nabovarsling i rivesaken 
3. Hevder at det ikke er riktig at protesten har en husleierettslig vinkling og 

begrunnelse. 
4. Hevder at istandsetting av Stenerudveien 2B ikke er så kostnadskrevende som 

søker skal ha det til. 
5. Hevder at det er feil at Sterudveien 2B ikke har vært vedlikeholdt de siste 30 år. 
6. Hevder at leietakers kommentarer til tilstandsrapporten er riktigere enn 

takstmannens tilstandsrapport. 
7. Leietaker kan ikke se at kommunen har foretatt noe meningsfylt avveining av 

plassen (Monsruds) betydning i forhold til kulturlandskapet. 
 
Klager ber også om begrunnelse for at leietaker ikke har krav på nabovarsling. 
Rådmannen viser til saksbehandlingsforskriftens veileder VSAK 10§§5-2 kommentar 
til første ledd. «Leieboere, panthavere, sameiere, borettshavere eller andre med 
begrensede rettigheter skal derimot ikke varsles direkte.» 
 
Vedrørende fritak for nabovarsling: 
I følge PBL § 21-3 «kan kommunen frita søkeren fra å varsle naboer og gjenboere 
når deres interesser ikke eller i liten grad berøres av arbeidet. Kommunen kan kreve 
at også andre eiere eller festere enn de som er nevnt i foregående ledd, skal 
varsles».  
Avstandene til naboeiendommene er stor og kommunens vurdering er at de ikke blir 
berørt av tiltaket. 
 
Landbrukskontoret i Follo har uttalt seg og gir sin tilslutning til rivevedtaket.  
 
Vurdering: 
 
Drøfting og vurdering av klagens punkter: 
1. I vedtak om rammetillatelse til riving av våningshus gjorde kommunen det 

gjeldende at leietaker ikke har rettslig klageinteresse. Denne tolkningen er 
dessverre feilaktig, og kommunen beklager dette i notat i vedlegg nr. 3. som 
bekrefter at leietaker har rettslig klageinteresse. Det er rimelig og naturlig å gi 
ham et rettskrav på å få vedtaket overprøvd.  
 

2. Dette er vurdert gjennom notat i vedlegg nr. 3 med konklusjon om at leietaker ikke 
har rett på å bli varslet i følge veileder til saksbehandlingsforskriften § 5-2. 
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3. klagen av 24.08.2014 skriver leietaker at, sitat: «For å opprettholde plassens 
karakter er det viktig at det bor folk der som er opptatt av å bevare både husene 
og bruken av utearealene, og også gjenoppta bruk av deler av utearealet som 
lenge har grodd igjen». «En slik plass trenger beboere for å bli ivaretatt på beste 
måte og det å rive det største bolighuset vil derfor være svært uheldig». 
Rådmannen vurderer at dette er forhold som ligger utfor det som skal ivaretas 
gjennom plan- og bygningslovgivningen og er dermed forhold som ikke 
vektlegges ved behandling av rivesøknaden. 
 

4. Vurdering av bygningers tekniske tilstand og økonomiske forhold er utenfor 
rådmannens kompetanseområde. 

 
5. Vurdering av forhold knyttet til grad av vedlikehold er utenfor rådmannens 

kompetanseområde.   
 
6. Det er utenfor rådmannens kompetanseområde å foreta faglig vurdering av 

tilstandsrapporter. 
 

7. Plassen Monsrud ligger i et viktig kulturlandskap. Rådmannen vurdering er at 
riving av den aktuelle bygningen ikke vil få negative konsekvenser for 
kulturlandskapet.   
 

 
Ansvarlig søker har kommentert klage i vedlegg nr. 6.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Vedtaket får ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Leietakers interesser er nå ivaretatt ved å realitetsbehandle hans klage. Rådmannen 
vurdering er at det i innkommet klage ikke fremkommer nye momenter som gir 
grunnlag for å endre vedtak i sak nr. 14/02637. Vedtaket bør opprettholdes og saken 
oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
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HTM-85/14 
Møteplan 2015 - Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Gå til saksliste  << Forrige sak   

 
Saksbehandler:  Rita Stensrud Saksnr.:  14/03649-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 85/14 06.11.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2015 for hovedutvalg for teknikk og miljø vedtas i henhold til 
kommunestyrets møtestruktur. 
 
 

Møteplan 2015 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 

 
 
Møtested:  Ås kulturhus, Lille sal 
Møtetid:  kl. 18.30 
 

Uke Dag Dato 
4 Onsdag 21. januar 
9 Onsdag 25. februar 
15 Onsdag 8. april 
21 Onsdag 20. mai 
(25 Onsdag 17. juni) 
 
34 

 
Onsdag 

 
19. august 

41 Onsdag 7. oktober 
45 Onsdag 4. november 
49 Onsdag 2. desember 

 
 
Ås, 24.10.2014 
 
Trine Christensen 
Rådmann 
 
 
 
Tidligere politisk behandling:  
Kommunestyret 22.10.2014, K-sak 79/14 er retningsgivende for hovedutvalgene 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
Møteplan 2015 - Formannskap og kommunestyre - med vedtatte endringer 
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Vedtak i saken sendes til: 
Publiseres på kommunens hjemmeside 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Rådmannens ledergruppe 
Politisk sekretariat 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2015 ble vedtatt i K-sak 79/14, 
22.10.2014. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg, 
administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt 
møtestruktur. 
 
Oppsett av møteplan: 
Møteplanen er satt opp med utgangspunkt i rytmen vist nedenfor. Noen møter 
avviker fra rytmen pga. ferie og budsjettbehandling. Den foreslåtte strukturen tilsvarer 
møteplanene for 2014. 
 

 
Formannskapets og kommunestyrets møter er satt opp på onsdager med to ukers 
opphold. Kommunestyret har vedtatt i møtestrukturen at hovedutvalg og råd holder 
sine møter en uke før formannskapsmøtene, slik at utvalgenes behandling og 
innstilling er klar i rimelig tid før kommunestyret vedtar saken, og også med mulighet 
til behandling i formannskapet dersom sakene skal behandles der.  

 
Møtelokaler: 
Møter i hovedutvalg for teknikk og miljø i 2015 foreslås holdt i Ås kulturhus, Lille sal. 
 
Vurdering av saken: 
Møteplan for hovedutvalg for teknikk og miljø er satt opp i samsvar med 
kommunestyrets møtestruktur og vedtak i K-sak 79/14, 22.10.2014. Kommunestyret 
vedtok at møtene hovedsakelig legges til onsdager, med møtestart kl. 18.30. 
Men HTM kan velge å endre ukedag og klokkeslett for sine møter. 
 
Det er i innstillingen satt opp et mulig reservemøte 17. juni, på bakgrunn av antall 
saker gjennom året i HTM og et ønske fra utvalgsleder i forbindelse med møteplanen 
for 2014. Dette møtet går utenom saksflyten/møtestrukturen forøvrig, og saker som 
skal videre til formannskapet eller kommunestyret vil da få en forsinkelse.  
 

Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 

 Møte i 
hovedutvalg/råd 

Møte i ADM/ 
formannskap 

 Møte i 
kommunestyre 

Utsending av 
sakspapirer til 
H/R/ADM/F 

  Utsending av 
sakspapirer til K 
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Faste utvalg holder sine møter i henhold til fastsatt møteplan vedtatt av utvalget selv, 
eller dersom leder finner det påkrevet eller når minst 1/3 av medlemmene krever det,  
jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.2. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Møteplan for hovedutvalg for teknikk og miljø 2015 er satt opp iht. kommunestyrets 
vedtatte møtestruktur. Rådmannen anbefaler at innstillingen vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages?  
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html
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