
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03747 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 01.04.2019 kl. 18:00 – 21:18 
Sted: Store 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 
SV: Håvard Steinsholt 
V: Trine Hvoslef-Eide 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ragnar Joakim Nese (MDG) for Werner Wilhelmsen (MDG) 
 
Ordfører Ola Nordal deltok i møtet. 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, virksomhetsleder 
samfunnsutvikling Ellen Grepperud, planrådgiver Mari Olimstad, planrådgiver 
Magnus Ohren, rådmann Trine Christensen og konsulent Kim Madsen Pham - 
møtesekretær. 
 
Diverse merknader: 
Drøftingssak 2/19 ble behandlet først. 
 
Hovedutvalget kom til enighet om at neste møte starter med befaring i Vårveien 7 kl. 
16:15 den 11. april. Fremmøte i krysset Nebbaveien x Vårveien. 
 
Det holdes et drøftingsmøte den 13. mai i forkant av at områdereguleringen inkl. 
kvalitetsprogrammet skal behandles. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 03.04.2019 
 
Kjetil Barfelt      Joar Solberg 
leder        nestleder 
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Saksliste 

 

Drøfting 

1/19 Administrasjonens løsningsforslag i delområdene slik de er presentert på 
dialogmøtene, oppsummering av innspill fra dialogmøtene og hva 
administrasjonen anbefaler å følge opp 

 Virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud orienterte kort om 
arbeidet rundt og tilbakemeldingene fra dialogmøtene. 

  

2/19 Teknisk-økonomisk utredning - Tiltak administrasjonen vil anbefale i sak til 
behandling i hovedutvalg for teknikk og miljø 11.04.2019 

 Planrådgiver Mari Olimstad presenterte tiltakene i forslag til rådmannens 
innstilling, og hovedutvalget drøftet fortløpende hvert punkt. Det ble gitt 
tilbakemeldinger fra utvalget, som innarbeides så langt det lar seg gjøre i 
Teknisk-økonomisk utredning før denne behandles i HTM-møte den 11. april. 

  

3/19 Kvalitetsprogram - Forslag til politiske klima- og miljøambisjoner i utviklingen 
av delområdene 

 Virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud presenterte arbeidet 
med og innholdet i kvalitetsprogrammet. Hovedutvalget drøftet dokumentet, og 
ønsker et nytt drøftingsmøte den 13. mai i forkant av at områdereguleringen 
inkl. kvalitetsprogrammet skal behandles den 23. mai. 
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