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Ås, 17.09.2014 

 
 

Ola Nordal 
Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 03 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/ Rita Stensrud.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

 

Referatsaker 

 
10/14 Vedtak i klagesak - Veidemannsveien 57 - gnr. 107 bnr. 329 

13/05387-17 
 
  

Drøfting 

 
2/14 Handlingsprogram 2015-18 - Drøfting med utvalgene 

14/02253-4 
 
Nettbrett: Vedlegg til flere utvalg. 
  

 
  

mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Saker til behandling 

HTM-73/14 
2. tertialrapport 2014 
Gå til saksliste       Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  14/03270-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget   
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 73/14 25.09.2014 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur   
4 Hovedutvalg for helse og sosial 23/14 24.09.2014 
5 Administrasjonsutvalget 15/14 08.10.2014 
6 Formannskapet 56/14 08.10.2014 
7 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2014 tas til orientering.  
 
 
Ås, 17.09.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret  
 

Behandlingsrekkefølge:  
AMU  
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Kontrollutvalg (uttalelse)  
Administrasjonsutvalg  
Formannskap  
Kommunestyre  
 
Vedlegg: (separat trykk / nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
2. tertialrapport 2014 
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SAKSUTREDNING:  
 
Fakta i saken  
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2014 - 
2017.  
 
2. tertialrapport er en rapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende tiltak, gis det ikke en 
uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid er avvik mellom 
vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og tiltak der det har 
vært aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk fokus som er 
gjennomført fra  
mai til august, er også trukket frem.  
 
Økonomiske konsekvenser:  
Vedtatt handlingsprogram budsjetterer med et netto driftsresultat på 0,6 %. 
Prognosen opprettholdes etter 2. tertial, justert for VAR sektoren, der det kan bli et 
periodisert underskudd for 2014.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. 
tertialrapport tas til orientering. 
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HTM-74/14 
Budsjettreguleringer 2.tertial 2014 
Gå til saksliste  << Forrige sak   Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Charlotte Barbulla Saksnr.:  14/02561-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 24/14 24.09.2014 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur   
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 74/14 25.09.2014 
4 Administrasjonsutvalget 16/14 08.10.2014 
5 Formannskapet 57/14 08.10.2014 
6 Arbeidsmiljøutvalget   
7 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 
Ås, 17.09.2014 
 
Trine Christensen  Emil Schmidt  
Rådmann  Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: Ingen 
         
Vedtak i saken sendes til: 
Etatssjefer 
Økonomiavdelingen 
Revisjonen 
Plankomiteen  
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SAKSUTREDNING: 
 
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca  
0,6 %. Fylkesmannens anbefaling ligger på 3 %. Ny prognose etter 2. tertial 
innebærer fortsatt et netto driftsresultat på 0,6 % justert for VAR-sektoren. Innen 
VAR-området viser prognosen et periodisert underskudd i forhold til budsjett på 14 
mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at tilknytningsgebyrer fra utbyggingen på Campus 
kommer senere enn planlagt. Dersom gjeldende prognose for VAR-sektoren blir 
gjeldende, kan kommunen få negativt netto driftsresultat for 2014.  
 
Alle etatene styrer tilnærmet mot balanse, med unntak av helse- og sosial som på 
grunn av økte utgifter til barnevern og NAV har utfordringer med å få budsjettet i 
balanse. Merforbruket knytter seg til lovbestemte oppgaver og rettigheter hvor 
kommunen må tilby nødvendige tjenester. Det er nå fokus på å holde 
kostnadsutviklingen under kontroll. 
 
Lønnsoppgjøret 
Det er i opprinnelig budsjett budsjettert med en årslønnsvekst på 3,5 %. Resultatet 
av lønnsoppgjøret 2014 innebærer en beregnet årslønnsvekst på 3,34 %. I tillegg er 
virkningsdatoen for undervisningspersonell utsatt fra 1.5.2014 til 1.9.2014. Den 
samlede effekten av lønnsoppgjøret er anslått å gi 1,5 mill. kr lavere utgifter enn 
budsjettert.  
 
Det er avsatt reserver til pensjon og andre usikre poster knyttet til lønnsvekst. Denne 
reserven reduseres med 4,2 mill. kr. Ås kommunes premieavvik er beregnet til 31 
mill. kr i 2014.  Premieavvik er definert som differansen mellom innbetalt premie 
fratrukket netto pensjonskostnad.  Dersom årets premieavvik er positivt skal det 
inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld. Nettovirkningen blir dermed at det 
utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske innbetalingen. De fleste kommuner 
inntektsfører premieavviket og får dermed netto lavere pensjonsutgifter, men 
opparbeider seg en gjeld som må utgiftsføres de kommende årene.  
 
Med et antatt premieavvik på 31 mill. kr i 2014, kan det bli utfordrende for Ås 
kommune å utgiftsføre innbetalt premie uten å inntektsføre premieavvik. Ås 
kommune har imidlertid opparbeidet et premiefond i KLP som kan gå til dekking av 
årets premie. Rådmannen tar derfor sikte på å dekke deler av årets premie med 
premiefond slik at pensjonskostnadene for Ås kommune blir som budsjettert. Det vil 
da være mulig å redusere budsjettet for lønnsreserver med 4,2 mill. kr.  Sammen 
med effekten av lavere årslønnsvekst for lønnsoppgjøret reduseres posten for 
lønnsreserve med 5,7 mill. kr.  
 
 
Skatt og rammetilskudd 
Periodisert skatteinngang hittil i år er lavere enn periodisert skatteinngang i samme 
periode 2013.  Dette er en nasjonal trend som delvis skyldes at skatteinngangen for 
landet er blitt lavere enn anslått i statsbudsjettet for 2014.  Samtidig er forventede 
inntekter fra eiendomsskatt noe høyere enn budsjettert, slik at netto skatteinngang 
antas å bli som budsjettert.  
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Finans 
Avkastningen fra e-verksmidler er noe høyere enn periodisert budsjetter, men det er 
fortsatt stor usikkerhet knyttet til avkastningen for hele 2014.  
 
Netto renteutgifter forventes å bli omtrent som budsjettert.  
 
 
 
Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene 
 
 
Tabell 1 - Budsjettreguleringer innen drift  
 

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift 
Regnskap 

2013 

Oppr. 
budsjett 

2014 

Rev. 
budsjett 

2014 Endring 
Nytt rev. 
budsjett 

                

  Sentraladministrasjonen           

1. 149000.1701.100 Tilleggsbevilgninger 0 1 591 000 429 000 -429 000 0 

2. 149010.1701.100 Reservert til lønnsjusteringer 0 20 691 000 20 558 000 -5 657 000 14 901 000 

  Oppvekst og kultur           

3. 127000.2060.202 Konsulenttjenester 261 477 5 000 5 000 1 000 000 1 005 000 

4. 137010.2070.201 Driftstilskudd til private barnehager -573 527 69 099 000 68 941 000 1 235 000 70 176 000 

5. 175000.2060.202 Refusjon fra andre kommuner -1 925 030 -884 000 -884 000 -500 000 -1 384 000 

6. 162000.2082.386 Inntekter kulturhuset -62 932 -850 000 -850 000 150 000 -700 000 

7. 149000.2060.202 Reservert tilleggsbevilgninger 0 3 450 000 2 149 000 -1 735 000 414 000 

              

8. 130000.3010.253 Kjøp fra staten 0 0 0 250 000 250 000 

9. 120000.3110.232 Inventar 524 22 000 22 000 80 000 102 000 

10. 135010.3210.242 Tolketjenester fra andre kommuner 482 205 270 000 270 000 130 000 400 000 

11. 147040.3220.281 Bidrag sosialomsorg 5 571 553 5 038 000 4 438 000 2 000 000 6 438 000 

12. 10*.3222.242 Lønn 934 077 614 000 614 000 340 000 954 000 

13. 127000.3230.244 Konsulenttjenester 1 085 059 64 000 64 000 2 500 000 2 564 000 

14. 120000.3510.254 Inventar 0 83 000 83 000 -80 000 3 000 

15. 177000.3510.254 Refusjon fra andre -400 000 -800 000 -800 000 400 000 -400 000 

16. 170000.3520.254 Refusjon fra staten -46 793 -216 000 -216 000 216 000 0 

  Teknikk og miljø           

17. 128020.6080.302 Andre erstatninger/gebyrer 0 0 500 000 100 000 600 000 

 
 
 
 

Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2014 
 
Sentraladministrasjonen 
1. Bruk av tilleggsbevilgningspott til oppdekning av merforbruk ellers i kommunen. 
2. Bruk av midler reservert til lønnsjusteringer til oppdekning av merforbruk ellers i 

kommunen. 
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Oppvekst og kultur 
3. Utfordrende situasjon knyttet til elever med atferdsproblematikk i skolen har gjort 

det nødvendig å kjøpe inn konsulenttjenester med nødvendig kompetanse på 
området.  

4. Etterjusteringer av tilskudd til ikke-kommunale barnehager ble dyrere enn antatt. 
Budsjettet for driftstilskudd må derfor reguleres opp.  

5. Refusjoner knyttet til gjesteelever fra andre kommuner blir høyere enn antatt. 
Vårens inntekt er bokført og høstens prognose tilsier at det blir merinntekter. 

6. Det er ikke realistisk at Kulturhuset oppnår det inntektskravet som er budsjettert. 
(se 2. tertial rapport) 

7. Elevtallsveksten for høsten 2014 er fordelt og utgjør ca 1,3 mill. kr. Det foreslås at 
noe av resterende midler benyttes til å dekke opp merforbruk ellers i etaten. 

 
Helse og sosial 
8. Samtlige senger og rom ved sykehjemmet er belagt og det er ingen steder å 

plassere utskrivningsklare pasienter. Det må forventes at det blir noen overligge 
døgn på Ahus og at det blir behov for å kjøpe plass hos andre.  

9. Helsestasjonen har flyttet inn i renoverte lokaler i Rådhusplassen 29 og har 
måttet erstatte gamle møbler. 

10. Tolkebudsjettet er brukt opp. Alle kommunens tolkeutgifter, med unntak for 
asylmottaket, dekkes over denne konto. 

11. Alle NAV kontorer i Akershus har fått beskjed fra NAV fylket om umiddelbart å 
stoppe igangsetting av nye tiltak, og avslutte så mange som mulig i vår. Dette har 
medført at antall sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt sosialhjelp har økt fra 
31 i mars til 52 i august.  

12. Grunnet for stor arbeidsbelastning er det engasjert en miljøarbeider, til å bistå 
flyktningeteamet.  

13. Langtidssykemeldte og ubesatte stillinger har medført leie av konsulenter for å 
kunne utføre nødvendig saksbehandling. 

14. Psykisk helse skulle flytte ut av kontorlokaler på Moer. Dette er ikke gjennomført 
og midlene overføres til helsestasjonen. 

15. Vedtatt innsparing i HP 2014-2014 av kommunestyret. Dette kan ikke innfris. 
16. Bortfall av refusjon fra NAV som er knyttet til ansatt. 
 
Teknikk og miljø 
17. Saksomkostninger i forbindelse med forliksavtale, gjelder Gamle Mossevei. 
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Tabell 2 - Budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet. 
 

Tabell 2. Budsjettreguleringer investering 
Regnskap 

2013 

Rev. 
Budsjett 

2014 

Endring i 
budsjett 

2014 

Nytt rev. 
Budsjett 

2014 
Total 

ramme 

1. 023000.7200.381.0760 0760 - Åshallen 747 467 3 766 000 5 000 000 8 766 000 9 800 000 

2. 030000.7200.222.0755 0755 - Solberg gård 377 229 -28 000 100 000 72 000 419 000 

    

Bruk av 
vedlikeholdsfond     -5 100 000     

                

3. 023000.7200.130.0700 
0700 - Standardheving 
/ Rehabilitering 0 4 000 000 -4 000 000 0 - 

4. 023000.7200.381.0762 0762 - Ås klubbhus 793 784 195 000 966 000 1 161 000 2 398 000 

5. 023000.7200.222.0774 
0774 - Kroer skole 
ventilasjon, Låven 0 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

6. 023000.7200.265.0799 
0799 - Vedlikehold 
Leieboliger 354 169 77 000 500 000 577 000 900 000 

7. 020020.7200.120.0772 
0772 - Lift til 
vedlikeholdsavd. 0 500 000 34 000 534 000 534 000 

8. 023000.7200.222.0768 

0768 - Gamle 
bygninger i Ås 
kommune 34 939 21 000 -21 000 0 56 000 

9. 023000.7200.265.2064 
2064 - Kajaveien 43-45 
A-E 135 065 43 000 -43 000 0 171 000 

    

Avsetning til ubundet 
investeringsfond     -64 000     

 
 

Kommentarer budsjettreguleringer investering 2.tertial 2014 
 

1. Oppgraderinger på ventilasjonsanlegg, garderobe og gjenstående 
oppgraderinger av Åshallen. 
 

2. Gjenstående arbeider på Solberg gård før avslutning av prosjekt senere i år. 
 

3. Fordeling av midler til standardheving og rehabilitering av andre prosjekter.  
 

4. Ås klubbhus 
 

5. Ventilasjonsanlegg ved Kroer skole, dette er nytt prosjekt uten finansiering. 
 

6. Avslutning av prosjekt lift til vedlikeholdsavd. 
 

7. Avslutning av prosjekt gamle bygninger i Ås kommune. 
 

8. Avslutning av prosjekt Kajaveien 43-45 A-E. 
 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto 
driftsresultat forblir uendret på ca. 0,6 % justert for VAR.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
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HTM-75/14 
Parkering i Ås kommune - kommunal håndheving 
Gå til saksliste  << Forrige sak   Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  13/04374-33 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 75/14 25.09.2014 
2 Formannskapet 59/14 08.10.2014 
3 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling, basert på formannskapets og HTM’s vedtak: 
1. Ås kommune søker Vegdirektoratet om myndighet til på lik linje med politiet å 

håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene i hele Ås kommune. 
2. Det skal fortsatt være gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i Ås 

sentrum. 
3. På kommunale parkeringsplasser innføres tidsbegrenset parkering mandag til 

fredag fra kl. 08.00 til kl. 18.00 og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i inntil 4 timer 
med påbud om bruk av parkeringsskive. 

4. Ås kommune kurser parkeringsvakter blant egne ansatte. 
5. Håndhevelsen av parkeringsreglene trer i kraft når alle formelle forhold er bragt i 

orden. I en overgangsperiode på 2 måneder ilegges ikke gebyr, men en skriftlig 
orientering om p-ordningen etterlates på kjøretøyet. 

6. Ordningen evalueres etter 2 år, og evalueringen legges fram for HTM. 
 
Ås, 07.09.2014 
 
Trine Christensen  
Rådmann  
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

 HTM-sak 1/13, 17.01.2013 med innstilling til formannskapet, 
F-sak 7/13, 13.02.2013 utsatt til F-sak 15/13, 13.03.2013 vedtak. 

 

 HTM-sak 53/13, 13.06.2013 med innstilling til formannskapet, 
F-sak 49/13, 21.08.2013 vedtak. 

 
Vedlegg: (separat trykk / nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
1. Brev av 11.07.2014 fra Statens vegvesen: Svar på søknad om kommunal 

myndighet til håndhevelse av stans- og parkeringsbestemmelsene i Ås kommune. 
2. Brev av 21.03.2014 fra Politiet: Søknad om kommunal håndhevelse av 

parkeringsbestemmelsene i Ås kommune. 
3. Rutiner for behandling av klager på parkeringsgebyr og tilleggsavgift. 
4. F-sak 15/13, formannskapet 13.03.2013, vedtak og saksfremstilling 
5. F-sak 49/13, formannskapet 21.08.2013, vedtak og saksfremstilling 

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2013.5080809-99329.html#p24
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2013.5276648-99329.html#p2
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Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Tidligere saksdokumenter 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Olaug Talleraas – seksjonsleder vei, idrett, park og friluftsliv 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har søkt Vegdirektoratet om å overta myndigheten til å håndheve 
parkeringsbestemmelsene i kommunen fra politiet etter vedtak i F-sak 15/13 og F-sak 
49/13. Formannskapet var satt som avgjørelsesmyndighet i disse sakene.  
 
Kommunen har fått svar fra Vegdirektoratet der det står at før de kan gi et eventuelt 
samtykke til at Ås kommune kan gis myndighet til å håndheve stans- og 
parkeringsbestemmelsene, må det foreligge et vedtak fra kommunestyret. 
 
Det har vært flere saker om parkering i Ås til politisk behandling. HTM og 
Formannskapet har behandlet saken som omhandler at kommunen skal søke 
Vegdirektoratet om å overta myndigheten fra politiet for å håndheve gjeldende 
skiltvedtak i Ås (HTM-sak 1/13 og F-sak 7/13 og 15/13). HTM og Formannskapet har 
også behandlet saken der systemet rundt håndhevelse av parkeringsbestemmelsene 
er tenkt utført (HTM-sak 53/13 og F-sak 49/13). I tillegg har HTM behandlet selve 
skiltplanen og detaljene i parkeringsbestemmelsene for Ås sentrum. 
 
En sammenfatning av ovennevnte saker vedrørende myndigheten til håndhevelse 
legges nå direkte fram for kommunestyret da rådmannen ikke anser det nødvendig at 
HTM og Formannskapet behandler saken på nytt. Innstillingen i denne saken er 
summen av vedtakene i de tidligere sakene, unntatt vedtak som er gjennomført. 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune har hatt dialog med jurist i Norpark (Norges parkeringsforening) i 
forbindelse søknaden til Vegdirektoratet. Likevel har ikke søknaden gått gjennom, og 
rådmannen vil med denne saken bringe alle formaliteter i orden. 
 
Bakgrunnen for at saken nå legges direkte fram for kommunestyret er følgende 
konklusjon i svarbrevet fra Vegdirektoratet: 
 
Før eventuelt samtykke kan gis til at Ås kommune kan gis myndighet til å håndheve 
stans- og parkeringsbestemmelsene, ber Vegdirektoratet på bakgrunn av 
ovennevnte om dokumenter fra kommunen på følgende: 

1. Kommunestyrets vedtak i saken hvor det framgår at kommunen påtar seg 
myndighet til å håndheve alle typer stans- og parkeringsovertredelser i 
kommunen, evt. formannskapets tilsvarende vedtak i saken vedlagt 
kommunestyrets vedtak om at fullmakt til å vedta slik sak er delegert 
formannskapet. 

2. Politiets uttalelse til kommunestyret sitt vedtak, evt. formannskapet sitt vedtak. 
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3. Utfyllende saksutredning som ligger til grunn for behandlingen i 
kommunestyret, evt. kun behandlingen i formannskapet, hvor det framkommer 
opplysninger knyttet til blant annet bemanning, klagebehandling, 
kontrollintensitet og økonomiske konsekvenser. 

 
 
Vurdering: 
Vurdering av systemet rundt myndigheten til å håndheve stans- og 
parkeringsbestemmelser er gitt i saksfremlegget til HTM-sak 53/13 og F-sak 49/13. 
Rådmannen vil likevel komme med noen presiseringer knyttet til svarbrevet fra 
Vegdirektoratet. 
 
Vedtaket i F-sak 15/13 går på å overta myndighet til å håndheve gjeldende 
skiltvedtak for parkering i Ås. Rådmannen ser at denne formuleringen ikke samsvarer 
med intensjonen som er at kommunen ønsker myndighet til å håndheve alle typer 
stans- og parkeringsovertredelser i hele Ås kommune. I saksfremlegget for HTM-sak 
53/1 og F-sak 49/13 står det blant annet: Ansatte ved kommunalteknisk avdeling 
kjører mye rundt i kommunen og vil da i forbindelse med andre arbeidsoppdrag også 
foreta kontroller i henhold til parkeringsbestemmelsene. Vegdirektoratet påpeker i 
tillegg at det ikke er snakk om at kommunen gis myndighet til å overta politiets 
myndighet til å håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene, men at kommunen 
får en myndighet på lik linje med politiet til å håndheve dette. Ut fra ovennevnte vil 
rådmannen tydeliggjøre at innstillingen skal være som følger: Ås kommune søker 
Vegdirektoratet om myndighet til på lik linje med politiet å håndheve stans- og 
parkeringsbestemmelsene i hele Ås kommune. 
 
Kommunen har sendt søknad til politimesteren om en uttalelse vedrørende 
myndighet til å håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene, og svaret fra 
politimesteren var vedlagt søknaden til Vegdirektoratet. Vegdirektoratet krever i 
tillegg politiets uttalelse til kommunestyrets vedtak. Det aktuelle vedtaket vil bli 
oversendt politimesteren for uttalelse så snart det foreligger. 
 
Saken vedrørende systemet rundt håndhevelse av parkeringsbestemmelsene ble 
fremlagt for HTM og Formannskapet etter saken vedrørende søknad om myndighet 
til håndhevelse (HTM-sak 53/13 og F-sak 49/13). Dette ble ikke oversendt 
Vegdirektoratet, noe som burde vært gjort. I den saken beskrives systemet som skal 
iverksettes i forbindelse med håndhevelse av stans- og parkeringsbestemmelsene, 
med tanke på bemanning både for kontroll, fakturering og klagebehandling, samt 
økonomiske konsekvenser. Når det gjelder kontrollintensitet har ressursene som 
kreves for håndhevelse i kommunen vært drøftet med Norpark, og 50 % stilling anses 
tilstrekkelig. Denne 50%-stillingen er fordelt på to personer ved veiavdelingen. Det vil 
bli kontroller med ujevne mellomrom i sentrumsområdet, i tillegg til at ansatte ved 
veiavdelingen kjører mye rundt og kan foreta kontroller i forbindelse med andre 
arbeidsoppdrag. Når det gjelder klagebehandling er det siden den politiske 
behandlingen av saken utarbeidet retningslinjer for dette. Disse finnes vedlagt. 
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Deler av vedtak som ikke er inkludert i innstillingen i denne saken: 
 
Vedtak fra F-sak 15/13: 
Administrasjonen bes om snarest å finne muligheter for midlertidige 
parkeringsplasser i tilknytning til Ås sentrum. 
 
Søråsjordet ved Skoleveien har vært nevnt som et alternativ, men NMBU gir ikke 
tillatelse til dette. Rådmannen har ellers ikke funnet andre aktuelle alternativer. 
 
Vedtak fra F-sak 49/13: 
Pkt. 2. Det utarbeides samlet skiltplan for Ås sentrum spesielt med vekt på parkering. 
Det vurderes om det er behov for slik plan også i andre deler av kommunen. 
 
HTM har behandlet saken vedrørende skiltplanen. Denne har vært oppe til 
behandling to ganger, andre gangen etter påtrykk fra handelsstanden. 
 
Pkt. 3. På kommunale parkeringsplasser innføres tidsbegrenset parkering mandag til 
fredag fra kl. 08.00 til kl. 16.00 i inntil 4 timer med påbud om bruk av parkeringsskive. 
 
Ved andre gangs behandling av skiltplanen ble det vedtatt utvidet tidsbegrenset 
parkering på hverdager fra kl. 16.00 til kl. 18.00, samt tidsbegrenset parkering også 
på lørdager fra kl. 09.00 til kl. 15.00, ved bruk av parkeringsskive. 
 
Pkt. 6. Rådmannen bes om å forberede en egen sak som utreder tilrettelegging for 
attraktiv sykkelparkering i Ås sentrum med god kapasitet. Det skal blant annet 
utredes sykkelparkering med tak og omgjøring av kommunale parkeringsplasser for 
bil til sykkelparkering. 
 
HTM ble gitt orientering rundt dette på møtet i april.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Dette er beskrevet i vedlagte saksfremlegg fra tidligere behandling av saken. 
 
Alternativer: 
Alternativet er å opprettholde dagens situasjon med politiet som eneste 
myndighetsutøver med tanke på stans- og parkeringsbestemmelsene i Ås kommune. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens innstilling tilsier at kommunen kan komme i mål med arbeidet rundt 
myndighet til å håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene i kommunen. Dette vil 
spesielt bedre parkeringsforholdene for handlende og andre med ærend i Ås 
sentrum. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTM-76/14 
Gnr 107 Bnr 61 - Slorhøgda 52 - Klage på vedtak om avslag på 
dispensasjonssøknaden for den tredje boenhet i enebolig.  
Gå til saksliste  << Forrige sak   Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Bertha Solheim Hansen Saksnr.:  13/04364-11 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 76/14 25.09.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av kommunens opprinnelige vedtak av 30.07.2014. HTM opprettholder rådmannens 
vedtak av 30.07.2014, sak nr. 13/04364-7 og klagen tas således ikke til følge. Saken 
oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 12.09.2014 
 
Trine Christensen Arve Bekkevard 
Rådmann for Teknisk sjef 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Klage på vedtak om avslag  
2. Avslag på søknad om dispensasjon for en tredje boenhet - etteranmeldt  
3. Følgebrev ved søknad om dispensasjon  
4. Tegning ved disp.søknad 
5. Dispensasjonssøknad 
6. Hus Mesterhus Karine som vi planla å bygge på eiendommen 
7. Planlagt deling av tomt  
8. Reg.bestemmelse ved byggesøknad  
9. Reg.bestemmelse ved kjøp 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken. 
 
Vedtak i saken sendes til: 

 Ansvarlig søker  

 Tiltakshaver 
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SAKSUTREDNING: 
Bygningsavdelingen i Ås kommune har mottatt klage på vedtak om avslag på 
dispensasjon for en tredje boenhet fra Frank Kristiansen AS. 
Dispensasjonssøknaden ble behandlet delegert og klage sendes nå til politisk 
behandling. 
 
Bakgrunn: 
For området gjelder reguleringsplan for Fålesloråsen (R-106), vedtatt av 
kommunestyret 19.11.2003 og stadfestet 22.03.2006. 
Reguleringsformål er byggeområde for bolig.  
 
Sammendrag i saken med kronologisk oversikt: 
15.09.2006 Er det gitt tillatelse til tiltak for nybygg enebolig med hybel sak nr. 

D317/06. Behandlet etter tidligere Plan - og bygningslov. 
02.12.2008   Er det gitt midlertidig brukstillatelse for leilighet i underetasjen. 
07.10.2013 Bygningsmyndighetenes befaring på stedet i forbindelse med 

ferdigstillelse. Ulovlighetsforhold registrert. 
24.10.2013   Er det gitt midlertidig brukstillatelse for eneboligen unntatt gjesterom, 

bad og trapperom i underetasjen. 
28.05.2014 Mottatt søknad om dispensasjon for etablering av en tredje boenhet – 

etteranmeldt. 
30.07.2014 Vedtak om avslag på dispensasjon for tredje boenhet 13/04364-7. 
20.08.2014 Mottatt klage på avslag for dispensasjonen. 
 
 
Fakta i saken: 
Ansvarlig søker klager nå på avslag for dispensasjonen for den tredje boenheten. 
Den opprinnelige søknaden ble innsendt og behandlet etter den tidligere Plan- og 
bygningslov av 1985, likeledes er midlertidige brukstillatelser gitt i henhold til denne. 
Ved behandlingen av søknad om dispensasjon er det også brukt henvisninger til 
tidligere plan- og bygningslov, da tiltaket ble vurdert å være en del av et tiltak som 
ikke var avsluttet. Velger man å vurdere i henhold til dagens lov foretas avslag på 
dispensasjonen med lovhjemmel i pbl § 19-2. 
 

 
Her ses den godkjente løsningen for gjesterom, bad og trapperom altså en del 
av hovedboenheten: 
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Nedenfor ses løsningen for den tredje boenheten som det er søkt om 
dispensasjon for, etteranmeldt: 

 
Det foreligger dokumentasjon for ferdigstillelse av både hovedboenheten og den 
ekstra boenheten i underetasjen. Saken gjelder utelukkende de 30 m2 som 
opprinnelig var prosjektert til gjesterom, baderom og trapperom i underetasjen. 
Rommet er avlangt og har de to vinduer som opprinnelig var i gjesterommet. Det er 
satt opp kjøkken og lagt inn horisontalt dekke mellom underetasjen og 1. etasje i 
trapperommet. Det er i dag dør til det fri akkurat som det var prosjektert dør fra 
gjesterommet. 
 
 



Hovedutvalg for teknikk og miljø 25.09.2014  Side 17 av 18 

 
Ansvarlig søkers begrunnelse for å klage på avslaget: 
Reguleringsbestemmelsene for eiendommen setter urimelige krav til reduksjon av 
bruksareal, når utnyttelse er på 22 %. Det var ingen nabomerknader ved 
nabovarslingen. Synes det er merkelig at det kunne foretas en beslutning sent i 
reguleringsprosessen som satte en stopper for å kunne dele tomten i to. Grunnflater 
på hus gir mulighet for større areal i underetasjen enn en bileilighet på 60 m2, og 
dermed var det areal til overs som passet for en hybel til et familiemedlem. 
Man ønsker saken prøvd hos Fylkesmannen. 
 
Dispensasjonen med drøfting og konklusjon,  
se i vedlagte vedtak dokument 13/04364-7. 
 
Rådmannens vurdering: 
Det faktum at ansvarlig søker ikke er enig i de bestemmelser som den vedtatte 
reguleringsplan fastsetter, har ingen betydning for saken. En vedtatt reguleringsplan 
med reguleringsbestemmelser er et juridisk bindende dokument. 
 
Ansvarlig søker opplyser at tiltakshaver har fått feil opplysninger om reguleringen ved 
kjøp av tomten. Forholdet anses for privatrettslig og har heller ikke betydning for 
denne saken. 
For øvrig er planløsningen for den omsøkte tredje boenheten ikke fullverdig, en 
disponering av arealene som ivaretar tilstrekkelig dagslysinnfall og brannrømning 
mangler. 
 
 
Konklusjon: 
Etter en konkret helhetsvurdering finner rådmannen at klagen ikke bør tas til følge. 
Klagers anførsler utgjør ikke nye momenter som må medføre en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av kommunens opprinnelige vedtak av 30.07.2014 
 
Kommunens vedtak av 30.07.2014 bør derfor opprettholdes og saken bør 
oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.   
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
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HTM-77/14 
Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med 
reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt  
Gå til saksliste  << Forrige sak    

 
Saksbehandler:  Silje Marie Raad Saksnr.:  14/02598-10 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 77/14 25.09.2014 
 
 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet. 
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