
 

 

Ås kommune  

  

 

13/06060 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 06.11.2014 kl. 18:00 - 21.00  
Sted: Lille sal  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Møtende medlemmer: 
Ola Nordal (Ap) og Kristin Ohnstad (Ap),  
Inger Skjervold Rosenfeld (V),  
Odd Rønningen (Sp),  
Anton Bachke (SV),  
Jan Ove Rikheim (H) og Mimi Guttormsen (H),  
Ola Stedje Hanserud (MDG),  
Kjetil Barfelt (FrP) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Teknisk sjef Nils Erik Pedersen, plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug, leder av 
bygnings- og geodataavdelingen Arve Bekkevard og seksjonsleder for vei, park, 
idrett og friluftsliv Olaug Talleraas. 
 
Møtesekretær: 
Rita Stensrud 
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 81, 84, informasjonssaker, referatsak, 
delegerte vedtak, sak 80, 82 - 83, 85 - 86/14, eventuelt. 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 07.11.2014 
 
 
 
Ola Nordal 
Leder i utvalg 

Odd Rønningen 
Nestleder i utvalg 
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Saksliste 

 Side 

Referatsak 

Delegerte vedtak 
 
Informasjonssaker 

Saker til behandling 

80/14 Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 4 

81/14 R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - utvidet 
planområde 

4 

82/14 Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021 vannregion 
1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv 

5 

83/14 Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klagebehandling 
av hovedutvalgets avslag på dispensasjonssøknad 

6 

84/14 Gnr 73, bnr 1 - Stenerudveien 2B - Klage på rivevedtak 7 

85/14 Møteplan 2015 - Hovedutvalg for teknikk og miljø 7 

86/14 Parkering i Ås sentrum - snarlige tiltak 9 
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Referatsaker 

Referatsaken ble tatt til orientering. 

 

Delegerte vedtak 

Delegerte vedtak, byggesak, september 2014 - ble tatt til orientering. 
 
 
 

Informasjonssaker fra teknisk sjef  

 Status for Kroer skole - ventilasjon:  
Entreprenøren, KBS, setter opp en fremdriftsplan i samarbeid med FAU ved 
skolen. Planen er at nytt ventilasjonsanlegg tas i bruk i februar 2015. 
 

 Status for Åsgård skole - paviljong 2:  
Riving og oppsett av modulbygg er planlagt lagt ut på anbud med det første. Det 
blir regnet som en permanent installasjon, fordi varigheten er over 2 år og da 
gjelder TEK 10. Hovedutvalg for teknikk og miljø oppfattet at dette medfører at 
modulbygg blir betydelig mer kostbart enn det et midlertidig bygg (mindre enn to 
år) ville blitt, og som etter utvalgets oppfatning lå til grunn da kommunestyret 
vedtok riving av paviljongen.  Utvalget ba derfor om at det legges fram for politisk 
behandling en vurdering av alternative løsninger, inkludert vurdering av hvorvidt 
oppgradering og vedlikehold av paviljongen kan være et økonomisk mer gunstig 
alternativ enn riving og modulbygg. Utvalget ba også om at det tas forbehold om 
politisk godkjenning ved evt. anbudsutsending for rivearbeider og modulbygg før 
videre politisk behandling er gjennomført. 
 

 Status for opprydding: Gamle Mossevei 77.  
 

 Status for tinglysning - Granheimtunet: 
Teknisk sjef orienterte utvalget om at tinglysning av skjøte for Granheimtunet ikke 
er gjennomført. Kommunen har søkt å få tinglyst skjøte på grunnlag av 
tomteverdi, men dette har ikke ført fram: verdi inkludert bygninger skal legges til 
grunn. Det arbeides videre med å finne en egnet løsning. 

 
 
 

Eventuelt 

 Inger Skjervold Rosenfeld (V) etterspurte informasjon om Ås kommunes 
vannforsyning på lang sikt, med tanke på mulig forurensing av Gjersjøen. HTM 
ønsker informasjon om dette fra teknisk sjef i neste møte.  
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Saker til behandling 

HTM-80/14 
Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 

<<Til saksliste 
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.  

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.11.2014: 
Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 10. november til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen 
gruppemøtene mandag 17. november. Svar sendes alle partiene. 
 
Oppklaringsmøte. Rådmannen med sin ledergruppe stiller i Ås rådhus, Store sal, 
mandag 17. november kl. 16.00 - 17.00 for å svare på spørsmål fra partiene. 
 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 tas til orientering.  
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015 tas til orientering.  
 
Votering: 
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.11.2014: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 tas til orientering.  
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015 tas til orientering.  
 
 

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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HTM-81/14 
R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro  
- utvidet planområde 

<<Til saksliste 
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. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.11.2014: 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag: 

 Det legges til følgende i rådmannens innstilling, på slutten av 1.setning:  
«med unntak av området Rustadmåsan».  

 Det legges til følgende punkt: «HTM finner at Rustadmåsan er et verdifullt 
naturområde, og anser at Statens vegvesen kan finne egnede alternative arealer 
innenfor planområdet for øvrig.»  
 

Votering: 
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.11.2014: 
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,  
med unntak av området Rustadmåsan. Det utvidete planområdet erstatter 
planområdet som er vist i planprogram for E18 Retvet-Vinterbro, datert 19.6.2014. 
 
HTM finner at Rustadmåsan er et verdifullt naturområde, og anser at Statens 
vegvesen kan finne egnede alternative arealer innenfor planområdet for øvrig.»  
 
 
 
 
 
 
 

HTM-82/14 
Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021  
vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv 

<<Til saksliste 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.11.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.11.2014: 
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. 

 
 
 
 
 
 

HTM-83/14 
Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klagebehandling 
av hovedutvalgets avslag på dispensasjonssøknad 

<<Til saksliste 
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.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.11.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 06.11.2014: 
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.  
 
 
 
 
 

HTM-84/14 
Gnr 73, bnr 1 - Stenerudveien 2B - Klage på rivevedtak 

<<Til saksliste 
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.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.11.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 06.11.2014: 
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. 
 
 
 
 
 
 

HTM-85/14 
Møteplan 2015 - Hovedutvalg for teknikk og miljø 

<<Til saksliste 
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 
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Uke Dag Dato 
4 Onsdag 21. januar 
9 Onsdag 25. februar 
14 Onsdag 8. april 
19 Onsdag 20. mai 
(25 Onsdag 17. juni) 
 
34 

 
Onsdag 

 
19. august 

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

 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.11.2014: 
Inger Skjervold Rosenfeld (V) fremmet følgende forslag: 
Møtedager flyttes til torsdager kl. 18. 
 
Til orientering er 18. juni 2015 satt opp som et reservemøte ved behov. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Venstres endringsforslag ble vedtatt 8-1 (H). 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 06.11.2014: 
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. 18.00 
 

Uke Dag Dato 
4 Torsdag 22. januar 
9 Torsdag 26. februar 
14 Torsdag 9. april 
19 Torsdag 21. mai 
(25 Torsdag 18. juni) 
 
34 

 
Torsdag 

 
20. august 

41 Torsdag 8. oktober 
45 Torsdag 5. november 
49 Torsdag 3. desember 
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HTM-86/14 
Parkering i Ås sentrum - snarlige tiltak 

<<Til saksliste 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune starter håndheving av gjeldende parkeringsbestemmelser i Ås 

sentrum så snart myndighet for dette foreligger. 
2. Rådmannen vil legge fram en helhetlig plan for parkeringsbestemmelser i Ås 

sentrum til politisk behandling våren 2015. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.11.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.11.2014: 
1. Ås kommune starter håndheving av gjeldende parkeringsbestemmelser i Ås 

sentrum så snart myndighet for dette foreligger. 
2. Rådmannen vil legge fram en helhetlig plan for parkeringsbestemmelser i Ås 

sentrum til politisk behandling våren 2015. 
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