
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03482 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 01.03.2018 kl. 16:30 – 22:15   
Sted: Lille sal i Ås kulturhus 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9 
  
Møtende medlemmer:  
Ap: Joar Solberg, Else Jorunn Vestby 
H: Jan Ove Rikheim, Zara Mushtaq Berg 
Sp: Odd Rønningen 
FrP: Kjetil Barfelt 
MDG: Werner Wilhelmsen 
SV: Håvard Steinsholt 
V: Trine Hvoslef-Eide 
 
Møtende varamedlemmer: 
Jan-Aksel Næss for Trine Hvoslef-Eide(V) i sak 16/18 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, rådmann Trine Christensen, 
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, leder for bygg- og geodata  Arve Bekkevar, 
rådgiver Greta Løkhaug, arkitekt Magnus Ohren, møtesekretær Tonje Kilaas-Roen 
 
 
Diverse merknader: 
Ordfører Ola Nordal deltok uten stemmerett i behandlingen av sak 10/18 og 11/18.I 
sak 16/18 fratrådte Trine Hvoslef-Eide(V) som inhabil og Jan-Aksel Næss tiltrådte. 
 
Møtet ble innledet med orientering fra Statens Vegvesen, deretter orientering fra 
Follo Ren. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 10/18, 11/18, 16/18, 12/18 
13/18, 15/18, 14/18, 17/18, 18/18, 19/18, 20/18, 21/18 og delegerte vedtak. Deretter 
orientering v/Ellen Grepperud om reguleringsutvidelse av Vinterbro næringspark, og 
orientering v/Nils Erik Pedersen om status for Søndre Follo renseanlegg. 
Orientering vedrørende sykkel- og gåstrategi ble utsatt. 
 
Annet: 

 Fremlagt høringssvar til fra  Statens Vegvesen rundt justert fartsgrense på 
Nessetveien ble vedtatt. 
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Møteprotokoll godkjent 08.03.2018 
 
 
Kjetil Barfelt       Joar Solberg 
Leder        Nestleder  
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Saksliste 
 
                                       

Side 

Delegerte vedtak 
 
Drøfting 

Orientering 

Saker til behandling 

10/18 16/01606-14 Vei- og gateplan for Ås sentralområde 6 

11/18 14/02222-136 Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier 9 

12/18 15/02430-68 R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård 13 

13/18 17/00189-29 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass 
for helikopter - Søknad om dispensasjon 

14 

14/18 17/02591-34 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole 15 

15/18 17/01915-14 Gnr 111 bnr 281 - Kjærnesveien 120 - Nybygg - 
Enebolig - Søknad om dispensasjon 

17 

16/18 17/02833-7 Gnr 42 bnr 59 - Kilehagen 10 - Søknad om særskilt 
tillatelse til oppdeling av boenhet til hybler etter 
kommuneplanen § 18.4 jf. pbl. § 31-6 

19 

17/18 17/02808-20 Gnr 107 bnr 276 - Veidemannsveien 12 - Deling - 
Klage på vedtak om dispensasjon- og deletillatelse 

20 

18/18 17/03464-2 Gnr 55 bnr 1 - Behandling av klage på avslag om 
bruk av kommunalt vann for Dysterjordet 
andelslandbruk 

21 

19/18 18/00562-1 Forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip 
inkludert fritidsfartøy m.m. i Ås kommune  

22 

20/18 17/01623-11 Intensjonsavtale Ås kommune vs DNT Oslo og 
Omegn - Breivoll 

23 

21/18 18/00687-2 Deltakelse i sykkelbyordningen - Invitasjon fra 
Statens vegvesen Region øst 

24 
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Orienteringer  

Stengning av Nordbytunnelen  fase II   
Statens Vegvesen v/Nils Audun Karbø orienterte om status.  
Årsaker til oppgradering av tunnelen: 

 Slitasje og nødvendig vedlikehold 

 Innstallering av ny teknologi 

 EU-direktiver som krever høyere standard i tunneler 

 Mer driftsikker gir mindre ulykker og stengninger  
 
Hvilke erfaringer er gjort og hva kan gjøres bedre til neste stenging  

 Flest hendelser i starten 

 Utfordringer i Kjærneskrysset og Sundbyveien 

 Ønskelig å få flere over på E 18 

 Tidligere ut med informasjon 

 Bedre skilting 

 Vurdere tiltak på lokalt vegnett 

 Informasjon til utenlandske transportører ved grensepassering 
 
Det er planlagt med stenging av ett tunelløp fra 27.august og i 10 uker av det ene 
løpet. 
Nattestengt fra 5. november -19. mars.  
Smiehagentunnelen vil kun bli stengt nattetid. 
 
HTM ga tilbakemelding på at mye og tidlig informasjon var viktig, og nevnte blant 
annet følgende som ønskede tiltak: 
1. Reduksjon av hastigheten på Kongeveien fra 80 til 60 
2. Utbedring av Kjærneskrysset (inklusiv reduksjon av hastighet fra 70 til 50 
3. Trafikksituasjonen i krysset med Toveien 
4. Opplysningskilt på E6 sør for Moss  
 
Endring av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark  
 
Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud ba om HTM’s tilbakemelding på følgende 
foreslåtte endringer: 
Foreslåtte endringer: 
1. Sammenslåing av R-284 og R-314 (Reguleringsplan for ny atkomst) 
2. Omlegging av veien Myråsdalen i sør. 
3. Sammenslåing av næringstomtene BN2 og BN3. Ny tomt får 60% BYA. 
4. Maks kotehøyde for BN2 økes fra 139 m til 143 m (samme høyde som sørlig del 

av hovedlageret). 

HTM ga følgende tilbakemelding: 
1. Reguleringsplanene kan slås sammen (dette er i tråd med hva HTM tidligere har 

ønsket). 
2. De foreslåtte endringene av R-284 kunne sendes på høring uten forutgående 

behandling i HTM med følgende endring: 
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a. Maks kotehøyde på BN2 opprettholdes på kotehøyde 139m 
b. Et mindre område foreslått regulert til næring øst for veien, Myråsdalen 

foreslått regulert til grønnstruktur. 
3. Etter høringen behandles reguleringsendringen i HTM og i Kommunestyret 
 
Plan for naturmangfold 
Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud redegjorde i stort for planens innehold. 
HTM ga følgende tilbakemelding: 
1. HTM aksepterer at planen kan sendes på høring uten forutgående behandling i 

HTM. 
2. Etter høring behandles planen i HTM og i Kommunestyret. 
 
 
Søndre Follo renseanlegg  
 
Etatsjef for teknikk og miljø Nils-Erik Pedersen orienterte om status. Vestby 
kommune har ikke kommet til klarhet med hva de ønsker - utbygging på SFR eller 
overføring til Movar. Det er krevende å få til ny eieravtale/låneopptak, ettersom det 
krever enstemmighet. 
Informasjon om krav fra fylkesmannen og mulige dagbøter som følge av 
fristoversittelse for gjennomføring av tiltak. 
 
 
Drøfting 
 
Follo Ren – Innspill til strategidiskusjon. 
Follo Ren ønsket innspill fra kommunen for å utarbeide ny strategi.  
Målsettinger fremover: 

 Grønnere Follo. 

 Være blant de 10 beste avfallsselskaper nasjonalt. 

 Kretsløpsbasert avfallshåndtering. 

 50% materialgjenvinning  
 
Follo Ren ønsker signaler fra politikerne om de skal være en aktør som tilrettelegger 
for ombruk, hvilket de gjerne ønsker. 
 
Delegerte vedtak  
 
Delegerte vedtak, byggesak 10. januar 2018 – 06. februar 2018 ble gjennomgått og 
tatt til orientering.  
 
 
Til sakslisten  
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Saker til behandling  

HTM-10/18 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak  25.01.2018: 
1. Saken utsettes. Saken skal behandles en gang til før HTM avgir innstilling til 

kommunestyret.  
2. Før neste behandling skal administrasjonen avholde ett dialogmøte med HTM og 

formannskapet. 
3. Partienes merknader/forslag følger saken. 
 
Rådmannens reviderte  innstilling: 
1) Det utarbeides en teknisk utredning for følgende tiltak i prioritert rekkefølge:  

Første prioritet:  
a) Gateutforming på fv. 152 mellom Skoleveien og idrettsveien, med 

grøntrabatter/beplantning og vurdering av løsninger for sykkel og gange. I 
tillegg to nye kryssløsninger:  

 Utbedring av krysset mellom Langbakken og fv. 152.  

 Utbedring av krysset mellom Hogstvetveien og fv. 152.  
b) Trafikkomlegging fra Brekkeveien til Hogstvetveien, inkludert stenging av 

Brekkeveien og ny kryssing av jernbanen for bil, fotgjengere og syklister 
sør for sentrum.  

c) Justert trasé for Brekkeveien over Moerjordet.  
d) Hovedtrasé for syklende langs Brekkeveien.  
e) Hovedtrasé for syklende fra Kajaveien/Lyngveien til 

Langbakken/Idrettsveien, via ny kryssing av jernbanen i nord.  
f) Moerveien/Raveien som fotgjengerprioritert sentrumsgate  
g) Utredning av kollektivterminal ved området mellom jernbanen, fv 152 og Ås 

videregående skole.  
h) Atkomst fra vest til Moer.  

 
Andre prioritet:  

i) Hovedtraseer for syklende og gående: Høgskoleveien og Ekornveien.  
j) Skoleveien som sentrumsgate med prioritering av syklende og gående  

 
2) Det avsettes byggegrenser i områdeplanen som gir tilstrekkelig areal til at 
følgende tiltak kan opparbeides senere, dersom det blir ønskelig:  

a) Utvidelse av eksisterende gangundergang og evt. integrasjon med nytt 
kollektivknutepunkt.  

b) Forlengelse av Rådhusplassen frem til utvidet undergang under jernbanen.  
 
3) Tiltak som ifølge teknisk utredning er teknisk og økonomisk gjennomførbare 
innarbeides i forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
 
4) Mål og egenskaper som vedtatt i HTM 24. august, sak 51/17, legges til grunn for 
arbeidet med områdereguleringsplanen.  
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
Punkt 1 - Første prioritet: 
HTM diskuterte seg frem til at krysset fv152 x Lyngveien må vurderes på samme 
måte som kryssene fv 152 x Langbakken og fv 152 x Hogstvedtveien. 
 
Trine Hvoslef-Eide(V) foreslo å endre i punkt 1b): 
Trafikkomlegging Brekkeveien/Hogstvedveien med ny kryssing av jernbanen, evt 
lenger sør en vist på tegningene for å utnytte høydene i terrenget dersom bro er en 
bedre løsning enn undergang. 
Felles forslag om å fjerne «over Moerjordet» i punkt 1 c).  
 
Jan Ove Rikheim(H) fremmet følgende forslag: 

 Ny vei fra boligene i Raveien med direkte adkomst til Brekkeveien for å minske 
bilkjøring i sentrumsgatene. 

 Det bør legges til rette for innfartsparkering, samt gode muligheter for parkering i 
utkanten av sentrumskjernen. 

 
Votering: 
Innstillingens pkt 1 til 4 med felles forslag til endringer ble enstemmig tiltrådt. 
Venstres forslag til endring i pkt 1b ble enstemmig tiltrådt. 
H’s forslag om ny vei fra Raveien til Brekkeveien falt med 2-7 (2H). 
H’s forslag om innfartsparkering ble tiltrådt 8-1(SV). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
1. Det utarbeides en teknisk utredning for følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 

 Første prioritet:   
a) Gateutforming på fv. 152 mellom Skoleveien og Idrettsveien, med 

grøntrabatter/beplantning og vurdering av løsninger for sykkel og gange. I 
tillegg tre nye kryssløsninger:  

 Utbedring av krysset mellom Langbakken og fv. 152.  

 Utbedring av krysset mellom Hogstvetveien og fv. 152.  

 Utbedring av krysset mellom Lyngveien og fv. 152.  
b) Trafikkomlegging Brekkeveien/Hogstvedveien med ny kryssing av 

jernbanen, evt lenger sør enn vist på tegningene for å utnytte høydene i 
terrenget dersom bro er en bedre løsning enn undergang. 

c) Justert trasé for Brekkeveien.  
d) Hovedtrasé for syklende langs Brekkeveien.  
e) Hovedtrasé for syklende fra Kajaveien/Lyngveien til 

Langbakken/Idrettsveien,  
via ny kryssing av jernbanen i nord.  

f) Moerveien/Raveien som fotgjengerprioritert sentrumsgate.  
g) Utredning av kollektivterminal ved området mellom jernbanen, fv 152 og Ås 

videregående skole.  
h) Atkomst fra vest til Moer.  
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Andre prioritet:  
 i)  Hovedtraseer for syklende og gående: Høgskoleveien og Ekornveien.  
 j)  Skoleveien som sentrumsgate med prioritering av syklende og gående.  

 
2) Det avsettes byggegrenser i områdeplanen som gir tilstrekkelig areal til at        

følgende tiltak kan opparbeides senere, dersom det blir ønskelig:  
a) Utvidelse av eksisterende gangundergang og evt. integrasjon med nytt    

kollektivknutepunkt. 
b) Forlengelse av Rådhusplassen frem til utvidet undergang under jernbanen.  

 
3) Tiltak som i følge teknisk utredning er teknisk og økonomisk gjennomførbare  

innarbeides i forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
 
4) Mål og egenskaper som vedtatt i HTM 24. august, sak 51/17, legges til grunn for 

arbeidet med områdereguleringsplanen.  
 

5) Det bør legges til rette for innfartsparkering, samt gode muligheter for parkering i 
utkanten av sentrumskjernen. 

 
 
 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-11/18 
Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.01.2018: 
1. Saken utsettes. Saken skal behandles en gang til før HTM avgir innstilling til 

kommunestyret.  
2. Før neste behandling skal administrasjonen avholde ett dialogmøte med HTM og 

formannskapet. 
3. Bidragene fra utstillingen «Fremtidsbilder Ås» skal sendes ut til medlemmene i 

god til før møte. 
4. Partienes merknader/forslag følger saken. 

 
Rådmannens justerte innstilling: 
For det videre arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde, skal justert 
utgave av fortettingsstrategi 3 - «Syd/Øst» legges til grunn, som vist i figur 1 i 
saksutredningen. 
Justeringene omfatter: 

 Begrenset fortetting i Søråsteigen boligområde i tråd med anbefalinger i 
kulturhistorisk stedsanalyse (Delområde 3, fig 1). 

 Begrenset fortetting på Kaja boligområde i tråd med anbefalinger i kulturhistorisk 
stedsanalyse (Delområde 2, fig 1). 

 Utvikling på Søråsjordet utelates fra videre planarbeid og avklares gjennom 
rullering av kommuneplan og arbeid med langsiktig grønn grense (Delområde 4, 
fig 1). 

 Utvikling av nordre del av Åsmåsan utelates fra videre planarbeid og fremtidig 
arealbruk avklares gjennom rullering av kommuneplan og arbeid med langsiktig 
grønn grense (Delområde 5, fig 1). 

 Arealer ved Maxbo trevarehandel i Brekkeveien 19 (Delområde 8, fig 1) og 
studentboliger på Kaja ved Skogveien (Delområde 7, fig 1) gjennomføres som 
egne reguleringsprosesser. Det må i prosessene vurderes virkning for 
rekkefølgekrav med tanke på infrastruktur, og arealutnyttelse for områdene må 
vurderes opp mot anbefalingene i fortettingsstrategien. 

 Det legges opp til økt arealutnyttelse og endret arealbruk for Langbakken 
næringsområde, Sentrum øst ved dagens Rema 1000, langs del av Idrettsveien, 
ved dagens Esso-stasjon, Moerjordet, samt den aller sydligste del av Åsmåsan 
(Delområde 1 og delområde 6 fig 1). 

 Det legges opp til økt arealutnyttelse langs området syd for Kajaveien, området 
mellom Brekkeveien og Moerveien, og området mellom Moerveien og Sagaveien 
frem til forlengelsen av Rådyrveien (Delområde 1, fig 1) 

 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
Håvard Steinsholt (SV) opprettholdt følgende forslag fra forrige HTM møte: 
Tillegg til 2 kulepunkt: Eksisterende reguleringsplan for bevaring av gamle Kaja 
opprettholdes. 
Tillegg til 4. kulepunkt: Det må foreligge analyser av grunn og vannforhold og CO2-
regnskap for godkjenning av ethvert byggeprosjekt på Åsmåsan. 
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Tillegg til 6. kulepunkt: Området tilliggende Gamleveien og Vardeveien inngår ikke i 
dette arealet, men vurderes til strengere bevaring. 
 
Trine Hvoslef-Eide(V) fremmet på vegne av V, Sp og Ap følgende forslag:  
Endring 7. kulepunkt: « Langs området syd for Kajaveien» tas ut 
 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag og merknader: 
 
Ås sentrum bør få et urbant preg hvor både leiligheter, rekkehus og eneboliger er en 
del av sentrumsbildet. Sentrum bør preges av grønne lunger og friluftsområder til 
rekreasjon for innbyggere i alle aldre. Sentrum bør preges av et 16-timers samfunn 
hvor det er attraktivt å bo for høyt utdannede unge mennesker. Det må bygges høyt i 
sentrumskjernen og tilrettelegges for kontorarbeidsplasser slik at det gir muligheter 
for å skape et levende sentrum hvor servicetilbudene har livsgrunnlag. 
  
Utvikling på Søråsjordet, nordre del av Åsmåsan og næringsområdet i Langbakken 
skal være en del av sentrumsplanen.  
  
1. Søråsteigen: Området bør deles opp i ulike områder for fortetting hvor det 

reguleres til ulike type boliger og det stilles krav om felles planlegging til 
nærliggende inndelte områder. Utnyttelsesgraden bør økes betraktelig uten at 
det går på bekostning av områdets identitet. 

 
2. Kaja: Området bør deles opp i ulike områder for fortetting hvor det reguleres til 

ulike type boliger og det stilles krav om felles planlegging til nærliggende 
inndelte områder. Utnyttelsesgraden bør økes betraktelig uten at det går på 
bekostning av områdets identitet.  

 
3. Det utredes om prosjekt Myrbyen i Ås, utarbeidet av Arkitekt- og 

designhøgskolen i Oslo, kan gjennomføres. Dette er et spennende og 
framtidsrettet prosjekt som kan tilføye Ås spennende kvaliteter i tråd med Ås 
kommunes fremtidsvisjon.  

 
4. Området mellom Solfallsveien og Hogstedtveien frem til krysset ved Dysterveien 

samt området mellom Dysterveien og jernbanen nordover frem til avkjøringen til 
Hogstedtveien 12 tas med som en del av sentrumsplanen for å få en helhetlig 
planlegging i sammenheng mellom eksisterende bebyggelse og infrastruktur. 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Området mellom jernbanen, Fv 152 og Ås videregående utredes for plassering av 
kollektivterminal. 
 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: 
1. Området sør for Frank Express mellom Brekkeveien og Moerveien tas ut. 
2. Nytt punkt. Det vurderes økt arealutnyttelse i området avgrenset av Måltrostveien, 

Ekornveien og Rådyrveien. 
 
Votering: 
Rådmannens justerte innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Øvrige forslag ble stemt over punkt for punkt 
SV: Tillegg til 2. kulepunkt: Eksisterende reguleringsplan for bevaring av gamle Kaja 
       opprettholdes. Forslaget falt 3-6 (SV,V,SP) 
SV: Tillegg til 4. kulepunkt: Det må foreligge analyser av grunn og vannforhod og 
       CO2-regnskap før godkjenning av ethvert byggeprosjekt på Åsmåsan. 
       Forslaget ble enstemmig tiltrådt 
SV: Tillegg til 6. kulepunkt: Området tilliggende Gamleveien og Vardeveien inngår 
       ikke i dette arealet, men vurderes regulert til strengere bevaring. 
       Forslaget falt med (4-5) SV,V,SP,FRP  
V:   Endring 7.kulepunkt: «langs området syd for Kajaveien» bør tas ut. 
       Forslaget falt 4-5 (V, SP, 2AP) 
 
H’s forslag ble votert over punkt for punkt 
Punkt 1 falt med 4-5 (2H, FrP, MDG) 
Punkt 2 falt med 3-6 (2H, MDG) 
Punkt 3 falt med 2-7 (2H) 
Punkt 4 falt med 2-7 (2H) 
  
Høyres merknader følger saken. 
 
FrP’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Ap’s forslag: 
1. falt med 2-7 (2 Ap) 
2. falt med 4-5 (FrP, 2Ap, MDG 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
For det videre arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde, skal justert 
utgave av fortettingsstrategi 3 - «Syd/Øst» legges til grunn, som vist i figur 1 i 
saksutredningen. 
Justeringene omfatter: 

 Begrenset fortetting i Søråsteigen boligområde i tråd med anbefalinger i 
kulturhistorisk stedsanalyse (Delområde 3, fig 1). 

 Begrenset fortetting på Kaja boligområde i tråd med anbefalinger i kulturhistorisk 
stedsanalyse (Delområde 2, fig 1).  

 Utvikling på Søråsjordet utelates fra videre planarbeid og avklares gjennom 
rullering av kommuneplan og arbeid med langsiktig grønn grense (Delområde 4, 
fig 1). 

 Utvikling av nordre del av Åsmåsan utelates fra videre planarbeid og fremtidig 
arealbruk avklares gjennom rullering av kommuneplan og arbeid med langsiktig 
grønn grense (Delområde 5, fig 1). Det må foreligge analyser av grunn og 
vannforhold og CO2-regnskap før godkjenning av ethvert byggeprosjekt på 
Åsmåsan. 

 Arealer ved Maxbo trevarehandel i Brekkeveien 19 (Delområde 8, fig 1) og 
studentboliger på Kaja ved Skogveien (Delområde 7, fig 1) gjennomføres som 
egne reguleringsprosesser. Det må i prosessene vurderes virkning for 
rekkefølgekrav med tanke på infrastruktur, og arealutnyttelse for områdene må 
vurderes opp mot anbefalingene i fortettingsstrategien. 

 Det legges opp til økt arealutnyttelse og endret arealbruk for Langbakken 
næringsområde, Sentrum øst ved dagens Rema 1000, langs del av Idrettsveien, 
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ved dagens Esso-stasjon, Moerjordet, samt den aller sydligste del av Åsmåsan 
(Delområde 1, og Delområde 6 fig 1). 

 Det legges opp til økt arealutnyttelse langs området syd for Kajaveien, området 
mellom Brekkeveien og Moerveien, og området mellom Moerveien og Sagaveien 
frem til forlengelsen av Rådyrveien (Delområde 1, og Delområde 6 fig 1). 

 Området mellom jernbanen, Fv 152 og Ås videregående utredes for plassering av 
kollektivterminal. 

 
Høyres merknad følger saken. 

 Ås sentrum bør få et urbant preg hvor både leiligheter, rekkehus og eneboliger er 
en del av sentrumsbildet. Sentrum bør preges av grønne lunger og friluftsområder 
til rekreasjon for innbyggere i alle aldre. Sentrum bør preges av et 16-timers 
samfunn hvor det er attraktivt å bo for høyt utdannede unge mennesker. Det må 
bygges høyt i sentrumskjernen og tilrettelegges for kontorarbeidsplasser slik at 
det gir muligheter for å skape et levende sentrum hvor servicetilbudene har 
livsgrunnlag. 

 
 
  
 
 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-12/18 
R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-298 
Detaljreguleringsplan for Haug gård, med bestemmelser datert 09.02.2018 og kart 
datert 20.12.2017. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
Klargjøring til reguleringsbestemmelsens 4.1.b. Ifølge Ellen Grepperud er høyde på 
nytt bygg blir maks kote 112, dvs samme høyde som eksisterende brannstasjon. 
Klargjøring til reguleringsbestemmelsens 4.2.1. Ifølge Ellen Grepperud blir maks kote 
99, dvs samme høyde som plassen sør for eksisterende brannstasjon.  
Kotehøydene må kvalitetssikres før videre behandling i kommunestyret. 
 
Kjetil Barfelt(FrP) foreslo følgende tillegg/endringer 
  

 Tillegg pkt 4.2.1.e.  Mottak av asfaltfresemasser tillates utenfor normal åpningstid 
i de tilfeller dette er nødvendig som følge av pågående asfaltarbeider. Opplasting, 
flytting eller bearbeiding av asfaltfresemasser tillates ikke utenfor normal 
åpningstid. Naboene varsles før mottak av asfaltfresemasse utenfor normal 
åpningstid. 

 Endring pkt 4.2.2. «…gravemasser.» endres «til grave- og sugemasser.» 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrP`s tilleggforslag til reguleringsbestemmelsene ble 
tiltrådt 6-3(SV, SP, MDG) 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-298 
Detaljreguleringsplan for Haug gård, med bestemmelser datert 09.02.2018 og kart 
datert 20.12.2017, med følgende endringer: 
 

 Tillegg pkt 4.2.1.e.  Mottak av asfaltfresemasser tillates utenfor normal åpningstid 
i de tilfeller dette er nødvendig som følge av pågående asfaltarbeider. Opplasting, 
flytting eller bearbeiding av asfaltfresemasser tillates ikke utenfor normal 
åpningstid. Naboene varsles før mottak av asfaltfresemasse utenfor normal 
åpningstid. 

 Endring pkt 4.2.2. «…gravemasser.» endres «til grave- og sugemasser.» 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-13/18 
Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - 
Søknad om dispensasjon 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig 
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til 
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd: 
1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. 
2. Ås kommune forutsetter å bli trukket med i utformingen av konsesjonsvilkårene. 
3. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover dagens nivå.  
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
Notat med svar på ordførerens spørsmål vedrørende helikopterlandingsplass ble 
sendt på e-post 26.02.2018 og publisert på hjemmesiden og nettbrett, jf.17/00189-
32. 
 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet forslag om rådmannens innstilling sammen med 
følgende vilkår for konsesjonen: 
1.  Maks bevegelser: 24 per 14 dager, maks 16 per 7 dager (fordi oppdrag 
      kan hope seg opp ved dårlig vær). 
2. Åpningstid: 07.00-19.00, maks 2 bevegelser mellom kl. 19.00-23.00 
3. Lørdager: maks 4 bevegelser per lørdag/maks 8 per måned 
4. Det tillates ikke forlystelsesflyging fra Holstad (såkalt «A-A-flyging»). 
5. Søndager er stengt. Må ha muligheter for utrykning for reparasjon av 

mobil/radiosendere/brannslukking etc. (anslag 2 bevegelser per 8 søndager 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med H’s tillegg ble tiltrådt 6-3 (SP, V, SV).  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig 
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til 
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd: 
1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. 
2. Ås kommune forutsetter å bli trukket med i utformingen av konsesjonsvilkårene. 
3. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover dagens nivå.  
4. Maks antall bevegelser: 24 bevegelser pr 14 dager og maks 16 bevegelser pr 7 

dager. 
5. Åpningstid: 0700-1900, og maks 2 bevegelser pr uke mellom kl. 1900-2300. 
6. Lørdager: maks 4 bevegelser pr lørdag og maks 8 bevegelser pr måned. 
7. Søndager stengt. Det tillates likevel utrykning for reparasjon av   

mobil/radiosendere/brannslukking etc. (anslag 2 bevegelser pr 8 søndager). 
8. Det tillates ikke forlystelsesflyging («A-A-flyging») fra Holstad 
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HTM-14/18 
R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Åsgård skole, som 
vist på kart datert 11.01.2018, med reguleringsbestemmelser datert 18.01.2018. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
Håvard Steinsholt (SV) foreslo følgende tillegg som ble stemt over punkt for punkt 

 Gangveien ved OSGG tas ut av plankartet  

 Tilliggende byggegrenser langs skoleveien sammenføyes  

 Mulighet for gangveier ivaretas i bestemmelsene  

 Den historiske skolegårdstrukturen med bygningene (de som skal bevares og de 
som skal erstattes) og parkelementene må søkes bevart.  

 
SV/SP foreslo følgende: 

 Reguleringsformålet på det stripete området skal vurderes  
 
FrP foreslo følgende: 

 Bygningens høyde vurderes   

 Antall overdekkede sykkelplasser reduseres til 0.  
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
SV’s kulepunkt 1 enstemmig vedtatt 
SV’s kulepunkt 2 enstemmig vedtatt 
SV’s kulepunkt 3 enstemmig vedtatt 
SV’s kulepunkt 4 enstemmig vedtatt 
 
SV/Sp’s forslag ble enstemmig vedtatt 
 
FrP’s kulepunkt 1 ble vedtatt med  6-3 (2H,MDG) 
FrP’s kulepunkt 2 ble vedtatt med 8-1 ( SV) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.03.2018: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Åsgård skole, som 
vist på kart datert 11.01.2018, med reguleringsbestemmelser datert 18.01.2018, med 
følgende endringer/tillegg: 
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 Gangveien ved OSGG tas ut av plankartet.  

 Tilliggende byggegrenser langs Skoleveien sammenføyes.  

 Mulighet for gangveier ivaretas i bestemmelsene.  

 Den historiske skolegårdstrukturen med bygningene (de som skal bevares og de 
som skal erstattes) og parkelementene må søkes bevart.  

 Reguleringsformålet på det stripete området skal vurderes.  

 Bygningens høyde vurderes.   

 Antall overdekkede sykkelplasser reduseres til 0.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-15/18 
Gnr 111 bnr 281 - Kjærnesveien 120 - Nybygg - Enebolig  
- Søknad om dispensasjon 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for oppføring av 
ny enebolig på 111/281. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
HTM, med unntak av SV, fremmet den alternative innstillingen med begrunnelser: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
    
Votering: 
Den alternative innstilling med HTM`s tillegg ble tiltrådt 8-1(SV)  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A- formålet for oppføring av ny 
enebolig på gnr./bnr. 111/281.  
 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19- 2:  

1. Tomten tillates ikke ytterligere oppdelt eller bebygget med flere boenheter i 
fremtiden.  

2. Dersom man under arbeid i området skulle støte på et fornminne, skal 
arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets 
sikringssone på fem meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal 
straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, andre ledd.  

 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2: 
 
Formannskapet finner at dispensasjon i denne saken ikke vil medføre at hensynene 
bak LNF-A-formålet, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig 
tilsidesatt ved at dispensasjon innvilges, fordi: 
 
1. Tiltaket ikke berører dyrket eller dyrkbar mark 
2. Tomten oppfyller alle praktiske krav til LNF-B, selv om den formelt sett ikke er det. 
3. Tiltaket jamfør søknaden er å betrakte som del av den spredte utbygging i LNF-B 

som kommuneplanen legger opp til i skolekretsen. 
4. Det ligger allerede en bygning på tomten. Denne vil bli revet. 
5. Tomten ligger på tre sider inntil eksisterende boligbebyggelse.  
6. Tiltaket hindrer ikke friluftsliv og annen allmenn bruk. 
 
Formannskapet mener at etter en samlet vurdering er fordeler klart større enn 
ulempene, fordi:  
 
1. Arealet tilfredsstiller og oppfyller de andre krav som kommuneplanen setter for 

spredt boligbygging i skolekretsen. 
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2. Det er oversiktlig gang- og sykkelvei.  
3. Skolebuss i kort avstand fra tomten. 
4. Øker ikke antall avkjøringer. 
5. Det er en stor tomt. 
6. Det er ingen nabomerknader til tiltaket 
 
Rådmannen gis delegert fullmakt til å behandle selve byggesøknaden etter pbl. § 20- 
1 når den mottas. 
 
 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-16/18 
Gnr 42 bnr 59 - Kilehagen 10 - Søknad om særskilt tillatelse til 
oppdeling av boenhet til hybler etter kommuneplanen § 18.4 jf. pbl. 
§ 31-6 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 18.4 jf. pbl. § 31-6 avslår Hovedutvalg 
for teknikk og miljø (HTM) søknad om særskilt tillatelse til oppdeling av boenhet til 
ytterligere én hybel. Begrunnelse følger av saksutredningen. 
 
Bygget må i sin helhet tilbakeføres i tråd med opprinnelige plantegninger godkjent 
27.11.1986. Rådmannen gis delegert myndighet til å følge opp saken videre. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
Trine Hvoslef-Eide (V) erklærte seg inhabil, ettersom hun er en av klagerne. Hun 
fratrådte møtet. 
HTM behandlet spørsmålet om inhabilitet og vedtok 8-0 at inhabilitet forelå i henhold 
til forvaltningsloven § 6 andre ledd, jf. § 8.  
Jan-Aksel Næss (Ap) tiltrådte som vara. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.03.2018: 
Med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 18.4 jf. pbl. § 31-6 avslår Hovedutvalg 
for teknikk og miljø (HTM) søknad om særskilt tillatelse til oppdeling av boenhet til 
ytterligere én hybel. Begrunnelse følger av saksutredningen. 
 
Bygget må i sin helhet tilbakeføres i tråd med opprinnelige plantegninger godkjent 
27.11.1986. Rådmannen gis delegert myndighet til å følge opp saken videre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-17/18 
Gnr 107 bnr 276 - Veidemannsveien 12 - Deling - Klage på vedtak 
om dispensasjon- og deletillatelse 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som 
må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av administrativt 
vedtak om dispensasjon av 16.11.2017. Vedtak om dispensasjon opprettholdes og 
klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
Merknader fra naboer i e-post 20.02.2018 ble videresendt HTM’s medlemmer og 
vara 21.02.2018 jf. Dokument 17/02808-22  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.03.2018: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som 
må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av administrativt 
vedtak om dispensasjon av 16.11.2017. Vedtak om dispensasjon opprettholdes og 
klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-18/18 
Gnr 55 bnr 1 - Behandling av klage på avslag om bruk av 
kommunalt vann for Dysterjordet andelslandbruk 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen fra Dysterjordet 
andelslandbruk. HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av administrativt 
vedtak av 01.12.2017. Vedtak om avslag på bruk av kommunalt drikkevann til 
vanningsvann opprettholdes. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
 
SV og FrP fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling: 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen fra Dysterjordet 
andelslandbruk. HTM finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av administrativt vedtak av 
01.12.2017. Vedtak om avslag på bruk av kommunalt drikkevann til vanningsvann 
omgjøres. 
 
Kjetil Barfelt(Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Søknad om tilgang til bruk av kommunalt vann innvilges med følgende vilkår: 
Vanningsrestriksjoner skal gjelde som for privat hage. 
Vannforbruk skal måles med vannmåler. 
Vanlig takst for vann gjelder 
Det vil ikke bli gitt videre tillatelse utover 2018.  
 
Votering: 
Fellesforslaget( SV og FrP) ble vedtatt 5-4 (2H,2Ap) 
Frp`s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.03.2018: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen fra Dysterjordet 
andelslandbruk. HTM finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av administrativt vedtak av 
01.12.2017. Vedtak om avslag på bruk av kommunalt drikkevann til vanningsvann 
omgjøres. 
 
Søknad om tilgang til bruk av kommunalt vann innvilges med følgende vilkår 
 

 Vanningsrestriksjoner skal gjelde som for privat hage. 

 Vannforbruk skal måles med vannmåler. 

 Vanlig takst for vann gjelder 

 Det vil ikke bli gitt videre tillatelse utover 2018 
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HTM-19/18 
Forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkludert 
fritidsfartøy m.m. i Ås kommune  
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ås kommune forbyr utslipp av båtseptik fra fritidsbåter fra og med 01.07.2018 
innenfor kommunegrensen.  

2. Vedlagte forskrift sendes på høring med sikte på endelig behandling i 
kommunestyret i juni 2018. 

3. Et mottaksanlegg med kommunal løsning etableres fortrinnsvis innerst i 
Bunnefjorden. Finansieringsløsning utarbeides og beliggenhet, etablering og 
drift av mottaksanlegget utredes. Det opprettes dialog med marinaene innerst i 
Bunnefjorden om mottaksanlegg.  

4. Det videre kommunale samarbeidet koordineres av PURA. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
HTM drøftet seg frem til følgende fellesforslag: 
Rådmannens innstilling med følgende endringer i teksten. 
I punkt 3 fjernes «fortrinnsvis innerst», ordet «kommunal» endres til 
«kommunalteknisk» og i siste setning fjernes ordet «innerst». 
 
Votering: 
Innstillingen med endringer ble enstemmig tiltrådt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 

1. Ås kommune forbyr utslipp av båtseptik fra fritidsbåter fra og med 01.07.2018 
innenfor kommunegrensen.  

2. Vedlagte forskrift sendes på høring med sikte på endelig behandling i 
kommunestyret i juni 2018. 

3. Et mottaksanlegg med kommunalteknisk løsning etableres i Bunnefjorden. 
Finansieringsløsning utarbeides og beliggenhet, etablering og drift av 
mottaksanlegget utredes. Det opprettes dialog med marinaene i Bunnefjorden 
om mottaksanlegg.  

4. Det videre kommunale samarbeidet koordineres av PURA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-20/18 
Intensjonsavtale Ås kommune vs DNT Oslo og Omegn - Breivoll 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Fremlagte intensjonsavtale mellom DNT Oslo og Omegn og Ås kommune 

vedrørende utvikling, drift og vedlikehold av Breivoll vedtas. 
2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en endelig leieavtale i tråd med 

føringene i intensjonsavtalen. 
3. Leieavtalen signeres av ordfører. 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
Joar Solberg (Ap) fremmet forslag om tillegg i punkt 2. 
Avtalen legges frem for politisk behandling 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Ap’s tillegg i punkt 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
1. Fremlagte intensjonsavtale mellom DNT Oslo og Omegn og Ås kommune 

vedrørende utvikling, drift og vedlikehold av Breivoll vedtas. 
2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en endelig leieavtale i tråd med 

føringene i intensjonsavtalen. Avtalen legges fram for politisk behandling 
3. Leieavtalen signeres av ordfører. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-21/18 
Deltakelse i sykkelbyordningen - Invitasjon fra Statens vegvesen 
Region øst 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune søker Statens vegvesen Region øst om deltakelse i Akershus 
fylkeskommunes sykkelbyordning.  
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.03.2018: 
Ås kommune søker Statens vegvesen Region øst om deltakelse i Akershus 
fylkeskommunes sykkelbyordning. 
 
 
 
 
 
 
Til sakslisten 
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