
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03482 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 01.11.2018 kl. 18:00 – 20:45 
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 
 
Møtende varamedlemmer: 
Jan-Aksel Næss (Ap) for Trine Hvoslef-Eide (V) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, plan- og utviklingssjef Ellen 
Grepperud, leder for bygg- og geodata Arve Bekkevard, planrådgiver Magnus 
Ohren og konsulent Kim Madsen Pham (møtesekretær). 
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet etter rekkefølge på sakslisten. Nils Erik Pedersen holdt en 
presentasjon om handlingsprogrammet og økonomiplan før behandling av sak 
84/18. Deretter delegerte vedtak før Nils Erik Pedersen orienterte om EPC-
prosjektet. 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 05.11.2018 
 
 
 
 
 
Kjetil Barfelt      Joar Solberg 
leder       nestleder 
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Delegerte vedtak  

8/18 14/00237-46 Delegerte vedtak byggesak - 15.09.2018 - 18.10.2018 ble 
tatt til orientering. 

 

Orientering 

Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen holdt en kort orientering om EPC-
prosjektet. 
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Saker til behandling  

HTM-76/18 
R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslaget tilfredsstiller ikke kommunens krav til utarbeidelse av reguleringsforslag. 

Det er manglende sammenheng mellom plankart, reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse.  

 
2. Forslag til detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. returneres til tiltakshaver 

som får mulighet til å revidere forslaget i henhold til følgende endringer: 
 

a) Høyder for felt f_BB reduseres til kote +123 som kotesettes i plankartet. 
b) Høyder for felt f_B/K reduseres til kote +120 som kotesettes i plankartet. 
c) Høyder for felt f_BK reduseres til kote +120 som kotesettes i plankartet. Tredje 

etasje skal være tilbaketrukket med minst 2 meter. 
d) Blokkbebyggelse nordøst i planområdet som erstatter etablert enebolig i 

Brekkeveien 17b utgår fra forslaget. 
e) Bredde på f_Gatetun reduseres til 8 meter og utforming av gatetun inngår i 

utomhusplan. 
f) Byggegrense fra senterlinje vei i Brekkeveien økes til minst 11 meter for søndre 

del av planområdet.  
g) Felles parkeringsanlegg under bakken skal etableres for felt f_BB, f_B/K og f_BK. 
h) Parkeringsdekning innenfor planområdet reduseres til maksimum 1 per leilighet 

inklusive gjesteparkering, og 1,5 per småhus inklusive gjesteparkeringsplasser. 
i) Det innføres krav om helhetlig VAO-rammeplan som fremlegges ved 

rammesøknad. 
j) Det innføres rekkefølgekrav knyttet til brukstillatelse for sikret opparbeidelse av 

justert trasé for Brekkeveien med tiltak for gående og syklende, tiltak for utbedring 
av Søråsveien og ny tverrforbindelse over eller under Østfoldbanen. 

k) Det utarbeides bedre illustrasjoner av fjern- og nærvirkning.  
l) Det gjennomføres kartlegging av støyforhold dersom det skal åpnes for 

støyskjerming mot Brekkeveien. 
 

3. Forslaget legges frem til HTM for ny behandling etter at de påpekte manglene er 
innarbeidet. 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.11.2018: 
FrP, Ap og H fremmet fellesforslag tilsvarende hovedutvalgets vedtak til og med 
avsnitt 3, uten pkt K. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

 Tillegg til rådmannens innstilling: «Reguleringsplanen må detaljeres slik at 
viktige kvaliteter i planen legges fast for senere utvikling.» 

 Pkt D i rådmannens innstilling dersom fellesforslaget ble vedtatt. 
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Ap fremmet pkt 1 i Aps forslag i klima og miljøutvalg 31.10.2018: 

 Pkt 2e endres til «Utforming av gatetun inngår i utomhusplan» 
 
MDG fremmet pkt 1 og 2 i MDGs forslag i klima og miljøutvalg 31.10.2018: 

1. Biologiske undersøkelser foretas i vegetasjonsbeltet langs Ekornveien. 
2. Det benyttes naturmateriale på de to lekeplassene i planområdet. 

 
Utvalget drøftet seg frem til følgende fellesforslag: 
«Vedtatte endringer innarbeides i planforslaget av tiltakshaver før det legges ut til 
offentlig ettersyn.» 
 
Votering: 
Innledningen i fellesforslaget ble vedtatt 6-3 (Sp, MDG, SV) ved alternativ votering 
mot innledningen i rådmannens innstilling. 
 
Deretter ble det punktvis stemt over resten av fellesforslaget: 

 Pkt A ble vedtatt 7-2 (MDG, SV) 

 De resterende punktene ble enstemmig vedtatt 
 
Deretter ble det stemt over SVs forslag: 

 Kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt 

 Kulepunkt 2 ble nedstemt 8-1 (SV) 
 
Deretter ble det stemt over Aps forslag i klima- og miljøutvalg: 

 Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Deretter ble det stemt over MDGs forslag i klima- og miljøutvalg: 

 Pkt 1 ble nedstemt 8-1 (MDG) 

 Pkt 2 ble nedstemt 7-2 (MDG, SV) 
 
Forslaget om at endringene innarbeides før det legges ut til offentlig ettersyn ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.11.2018: 
1. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 sendes forslag til reguleringsplan R-

310 for Brekkeveien 19 m.m., som vist på kart datert 21.11.2017 og 
bestemmelser datert 31.08.2018, til offentlig ettersyn med følgende endringer:  
a) Parkeringsdekning innenfor planområdet skal være minimum 1 per leilighet + 

gjesteparkering, og minimum 1,5 per småhus + gjesteparkeringsplasser.  
b) Høyder for felt f_BB reduseres til kote +123 som kotesettes i plankartet. 

Kotehøyde angis innenfor hver byggelinje med hhv 127,3 (5 etg i sør), 123,8 
(4 etg i sørvest), 125,6 (5 etg i nordvest) og 126,3 (5 etg i nord). Bygget i nord 
reduseres fra seks til 5 etasjer. 

c) Høyder for felt f_B/K reduseres til kote +125,2 som kotesettes i plankartet. Det 
nordøstre bygget (Brekkeveien 17b) (4 etg) reduseres til kote 122,0.  

d) Høyder for felt f_BK reduseres til kote +121,4 som kotesettes i plankartet. 
Tredje etasje skal være tilbaketrukket med minst 2 meter på en side. 

e) Felles parkeringsanlegg under bakken skal etableres for felt f_BB og f_B/K.  
f) Byggegrense fra senterlinje vei i Brekkeveien økes til minimum 11 meter  
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g) Det innføres krav om helhetlig VAO-rammeplan som fremlegges ved 
rammesøknad.  

h) Det innføres rekkefølgekrav knyttet til brukstillatelse for å sikre opparbeidelse 
av justert trase for Brekkeveien med tiltak for gående og syklende. Det skal 
inngås utbyggingsavtale for bidrag til felles offentlig infrastruktur tilsvarende 
områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. 

i) Det utarbeides bedre illustrasjoner av fjern- og nærvirkning.  
j) Kartlegging av støyforhold skal gjennomføres til rammesøknad. 
k) Utforming av gatetun inngår i utomhusplan. 

 
2. Dersom det vurderes å bygge i massivtre vil byggehøydene kunne vurderes økt 

tilsvarende ca. 30 cm pr etasje. 
 
3. Eventuell endring av reguleringsformål for offentlig område / Sagalund barnehage 

forelegges formannskapet. 
 
4. Reguleringsplanen må detaljeres slik at viktige kvaliteter i planen legges fast for 

senere utvikling. 
 

5. Vedtatte endringer innarbeides i planforslaget av tiltakshaver før det legges ut til 
offentlig ettersyn. 
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HTM-77/18 
R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Klage på vedtak 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret har vurdert klagen i medhold av flv. § 33. Kommunestyret finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av vedtak datert 20.06.2018. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-311 for del av Skogveien, datert 
20.06.2018. Klagen tas således ikke til følge. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.11.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om rådmannens innstilling, med følgende tillegg: 

 Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse 

 Klagen gis ikke oppsettende virkning 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrPs første tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 
Andre tillegg ble tiltrådt 8-1 (SV). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.11.2018: 
Kommunestyret har vurdert klagen i medhold av flv. § 33. Kommunestyret finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av vedtak datert 20.06.2018. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-311 for del av Skogveien, datert 
20.06.2018. Klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Klagen gis ikke oppsettende virkning. 
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HTM-78/18 
R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 - søknad om 
dispensasjon - klage på vedtak 
 
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 framkommer 
av administrasjonens vedtak av 12.07.2018. 
 
HTM opprettholder administrativt vedtak av 12.07.2018, sak 18/01397 dokument nr. 
5 og klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.11.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om rådmannens innstilling med tillegg: Tilsvarer 
hovedutvalgets vedtak. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 7-2 (2H) 
 
FrPs tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.11.2018: 
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 framkommer 
av administrasjonens vedtak av 12.07.2018. 
 
HTM opprettholder administrativt vedtak av 12.07.2018, sak 18/01397 dokument nr. 
5 og klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse. 
 
HTM er positive til at tiltakshaver kan fremme en (mindre) reguleringsendring der 
antallet p-plasser økes. 
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HTM-79/18 
Omregulering av Solberg syd - Planinitiativ til politisk behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 andre ledd vedtar Formannskapet at 
privat planinitiativ for omregulering av Solberg Syd stoppes.  
 
Det begrunnes med at planinitiativet ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel 
2015-2027, som er gjeldende overordnet plan for området.   
 
Arealinnspillet vurderes i kommende kommuneplanrullering, og eventuell 
omregulering kan ikke igangsettes før en slik avklaring foreligger.  
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.11.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet rådmannens alternative innstilling med følgende tillegg: 
«Det er et stort behov for seniorboliger av denne typen, og området er utredet i 
forbindelse med siste rullering. Området begrenses til å omfatte seniorboligene. 
Resterende område henvises til kommuneplanrulleringen.» 
 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
«Hovedutvalg for teknikk og miljø ser på prosjektet som et meget positivt initiativ.» 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble tiltrådt 8-1 (FrP) ved alternativ votering mot FrPs forslag. 
 
Aps tillegg ble tiltrådt 7-2 (Ap, SV). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.11.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 andre ledd vedtar Formannskapet at 
privat planinitiativ for omregulering av Solberg Syd stoppes.  
 
Det begrunnes med at planinitiativet ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel 
2015-2027, som er gjeldende overordnet plan for området.   
 
Arealinnspillet vurderes i kommende kommuneplanrullering, og eventuell 
omregulering kan ikke igangsettes før en slik avklaring foreligger.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø ser på prosjektet som et meget positivt initiativ. 
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HTM-80/18 
Gnr 93 bnr 17 - Kroerveien 328 - 330  - Tomannsbolig - Klage på 
tillatelse til tiltak 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.11.2018: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.11.2018: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 

1. HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 16.08.2018. 

2. Vedtak av 16.08.2018, saksnr. 16/02513-3, opprettholdes og klagen tas 
således ikke til følge.  

3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
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HTM-81/18 
Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - Næringsbygg - Bilanlegg - 
Byggetrinn 2 - Avvisning av klage 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.11.2018: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.11.2018: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 
Vedtak av 08.10.2018, doknr. 18/01462-21, om avvisning av klage opprettholdes og 
klagen på avvisningsvedtaket tas således ikke til følge.  
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
 
  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 01.11.2018 Side 11 av 14 

  

 

HTM-82/18 
Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ett nytt lagerbygg for teknisk etat planlegges etablert på Bjørnebekk. 
2. Eksisterende hangarbygg blir stående inntil framtidig bruk av tomten i 

Brekkeveien 10 er avklart. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.11.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: Tilsvarer hovedutvalgets 
vedtak. 
 
Votering: 
FrPs utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs utsettelsesvedtak 01.11.2018: 
Saken utsettes og hovedutvalg for teknikk og miljø ber om en sak der også andre 
lokaliseringer av virksomhet og lagerbygg vurderes. 
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HTM-83/18 
Møteplan 2019 - Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.11.2018: 
Votering: 
Møteplanen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.11.2018: 
Møteplan 2019 for hovedutvalg for teknikk og miljø vedtas iht. kommunestyrets 
møtestruktur. 
 
Møtested:  Ås kulturhus, Lille sal 
Møtetid:  kl. 18.00 
 
Uke  Dag/dato 

4 torsdag 24. januar 
10 torsdag 7. mars 
15 torsdag 11. april 
21 torsdag 23. mai 
25 torsdag 20. juni 
 
34 torsdag 22. august 
39 torsdag 26. september 
41 torsdag 10. oktober 
45 torsdag 7. november 
49 torsdag 5. desember 
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HTM-84/18 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram 2019-2022 vedtas.   
 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019 vedtas.   

a) Skattesatsene for 2019 fastsettes på høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2019.   
b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 4.  
c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 
avgifter og gebyrer for 2019, jf. vedlegg 7.   
d) Opptak av ordinært lån på 235 941 000. kr vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 30 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr.   
e) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.   
f) Det budsjetteres med 6 680 000 kr i avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2019. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond. 
g) Det nedsettes en politisk og administrativ arbeidsgruppe som våren 2019 
utarbeider forslag til finansielle handlingsregler for Ås kommune.  

 
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ    
        benyttes for skatteåret 2019:    

a) Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jfr eiendomsskatteloven § 3 bokstav d 

b) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum) 

c) Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter 
d) I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: 
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne kommunen, fylket eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7 a. 
- Bygninger som har historisk verdi, jfr eiendomsskatteloven § 7 b 

 
e) Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 

fritak påfølgende år.  Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f) Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jfr eiendomsskatteloven § 25. 

g) Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.11.2018: 
Hovedutvalget fremmet fellesforslag om at saken tas til orientering. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.11.2018: 
Forslag til handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering. 
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