
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03482 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 06.12.2018 kl. 18:00 – 20:50 
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 
SV: Håvard Steinsholt 
V: Trine Hvoslef-Eide 
 
Møtende varamedlemmer: 
Jan-Aksel Næss (Ap) for Werner Wilhelmsen (MDG) 
Arne Hillestad (FrP) for Kjetil Barfelt (FrP) i sak 89/18 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, plan- og utviklingssjef Ellen 
Grepperud, leder for bygg- og geodata Arve Bekkevard, arealplanlegger Greta 
Løkhaug, planrådgiver Magnus Ohren og konsulent Kim Madsen Pham 
 
Diverse merknader: 
Olav Raanaas Moen v/ Ruter, holdt en presentasjon om arbeid med nye busslinjer 
mellom Drøbak-Vinterbro-Oslo kl. 17.30 i forkant av møtet. 
 
Torun Hellen v/Bane NOR holdt en presentasjon kl. 18.00 om nytt 
hensettingsanlegg og ny avgrening østre linje i forbindelse med sak 87/18. Møtet 
ble satt kl. 18.50. 
 
Ordfører deltok i behandlingen av sak 87/18 uten stemmerett. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fratrådte som inhabil i sak 89/18 og Arne Hillestad (FrP) tiltrådte. 
 
Møteprotokoll godkjent 11.12.2018 
 
Kjetil Barfelt    Joar Solberg   Zara Mushtaq Berg 
leder     nestleder   (sak 89/18) 
(unntatt sak 89/18) 
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Søknad om dispensasjon 

10 
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Delegerte vedtak 
 
14/00237-47 Delegerte vedtak byggesak - 19.10.2018 - 26.11.2018 ble tatt til 
orientering. 
 
 
Orientering 
 
Ås videregående skole 
Planrådgiver Magnus Ohren orienterte om fylkeskommunens arbeid med del av Ås 
videregående skole, jf. orienteringen som ble holdt ved møte i hovedutvalg for 
teknikk og miljø 01.11.2018. 
 
Ås stadion 
Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen orienterte om behov for inngjerding 
rundt deler av idrettsbanen ved Ås stadion grunnet problemer med stein og grus på 
banen. 
 
Vannforsyning i Follo 
Nils Erik Pedersen orienterte også om en nylig kartlegging av vannforsyning, og 
avdekking av fremtidige utfordringer knyttet til reservevann for Follo-kommunene. Det 
er behov for å nedsette en regional gruppe for å sikre god leveringssikkerhet. 
 
Grunnboring 
Arve Bekkevard orienterte om grunnboring i regi av Bane NOR. Hovedutvalget sluttet 
seg til administrativt samtykke. 
 
Reguleringsplan for Åsgård 
Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud orienterte om innsigelsen fra 
fylkeskommunen. Kommunestyrets vedtak 21.11.2018 om å rive både Midtgard og 
Skoleveien 3 legges fram for fylkesutvalget den 04.02.2019. Der vil den 
administrative innsigelsen på vedtaket bli behandlet.    
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Saker til behandling  

HTM-87/18 
Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrening østre linje - 
Planinitiativ 
 
Rådmannens innstilling: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 

reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan. 

 
2. Medvirkning og valgmuligeter skal ivaretas minst like godt som i en 

kommunedelplan. Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje 
og hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt 
valg mellom alternativene.  

 
3. Kommunestyret forutsetter at det legges frem alternativer med hensettingsanlegg 

under bakken både med utgangspunkt i alternativ 3 (Kjølstadskogen) og alternativ 
10 (Hagelunden), og at disse alternativene vurderes på lik linje med alternativer 
over bakken. 

 
4. Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativ.  
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.12.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
 
Innstilling til formannskap: 
Formannskapet tillater at det utarbeides reguleringsplan ny østre linje til Kråkstad og 
nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan-
prosess. 
 
Vedtak i hovedutvalg for teknikk og miljø: 
1. Under forutsetning av at formannskapet tillater oppstart av reguleringsarbeid for 

ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten 
forutgående kommunedelplan, vedtar HTM følgende.  

2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski.  
a) Medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas på samme nivå som det ville vært 

i en kommunedelplan.  
b) Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje og 

hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt 
valg mellom alternativene.  

c) Hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke.   
d) Hensettingsanlegg i fjell under Hagelunden tillates. 
e) Hensettingsanlegg i fjell vurderes på lik linje med alternativer over bakken.  
f) Andre mulige lokaliseringer av hensettingsanlegg avklares i Planprogrammet.  
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g) Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 
skal veie tungt i valg av alternativ. 

 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende forslag til endring i FrPs forslag: 

- Punkt 2 a endres til «… skal ivaretas på minst samme nivå» 
 
Votering: 
Det ble først stemt over FrPs forslag til innstilling, og deretter ble det stemt over 
underpunktene til punkt 2 i FrPs forslag til vedtak, med Vs endringsforslag. 

- forslag til innstilling ble tiltrådt 6-3 (Sp, SV, V) 
- forslag til vedtak med underpunkter ble enstemmig vedtatt 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.12.2018: 
Formannskapet tillater at det utarbeides reguleringsplan ny østre linje til Kråkstad og 
nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan-
prosess. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 06.12.2018: 
1. Under forutsetning av at formannskapet tillater oppstart av reguleringsarbeid for 

ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten 
forutgående kommunedelplan, vedtar HTM følgende.  

2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski.  
a) Medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas på minst samme nivå som det 

ville vært i en kommunedelplan.  
b) Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje og 

hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt 
valg mellom alternativene.  

c) Hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke.   
d) Hensettingsanlegg i fjell under Hagelunden tillates. 
e) Hensettingsanlegg i fjell vurderes på lik linje med alternativer over bakken.  
f) Andre mulige lokaliseringer av hensettingsanlegg avklares i Planprogrammet.  
g) Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativ. 
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HTM-88/18 
R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
 
Rådmannens innstilling: 
 

 Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel der formål «Offentlig eller 

privat tjeneste» og formål «Friområde» vest for Brekkeveien 19, kan benyttes til 

formål «Boligbebyggelse».  

 Dispensasjonen gis på vilkår av at:  

o Tilrettelegging og skjøtsel av det gjenværende friområdet nord for 

planområdet inngår som del av tilrettelegging og skjøtsel av fellesområder i 

planområdet.  

o Lekeplasser og andre fellesområder som etableres i planområdet har en 

utforming og en adkomst som inviterer til allmenn bruk for ulike 

aldersgrupper.   

 Vilkårene inngår i reguleringsplanen.   

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.12.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: tilsvarer hovedutvalgets 
vedtak. 
 
Votering: 
FrPs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs utsettelsesvedtak 06.12.2018: 
Saken utsettes til etter at kommunestyret har behandlet fremtiden til Sagalund. 
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HTM-89/18 
R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere, med kart og bestemmelser 
datert 12.11.2018. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.12.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd, jf. 
hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 07.12.2017 i HTM-sak 86/17. Arne Hillestad 
(FrP) tiltrådte som vara. 
 
Hovedutvalget ble før behandling av saken informert om en mindre justering av 
plankartet, datert 04.12.2018. 
 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet rådmannens alternative innstilling. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling (med justert plankart) ble tiltrådt 7-2 (SV, V) ved alternativ 
votering mot rådmannens alternative innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.12.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere, med kart datert 04.12.2018 og 
bestemmelser datert 12.11.2018. 
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HTM-90/18 
R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage - klage på vedtak 
 
Rådmannens innstilling: 
Klage på vedtak av R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage tas delvis til 
følge. Kommunestyrets vedtak i sak 63/18, møtedato 12.09.2018, endres på 
følgende punkter: 

- Punkt 5.1 g, siste setning: Bekk med tilhørende randsoner skal ha en total 
bredde på minimum 5 meter. 

- Punkt 5.1 i, siste setning: Veien opparbeides i 3 meters bredde på vestsiden 
av bekken. 

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.12.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Votering: 
FrPs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.12.2018: 
1. Klage på vedtak av R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage tas ikke til 

følge da det ikke foreligger nye momenter. Kommunestyrets vedtak i sak 63/18, 
møtedato 12.09.2018, opprettholdes. 

2. Klagen gis oppsettende virkning, men kun på den begrensede del av planområdet 
som omfattes av klagen (bestemmelsene pkt 5.1 g og i).  

3. I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
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HTM-91/18 
R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
at forslag til reguleringsplan R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst, som vist på 
kart datert 16.11.2018 og bestemmelser datert 19.11.2018, legges ut til offentlig 
ettersyn, med følgende tillegg: 
 

1) Delområde B og C i byggeområdet f_BBB1 deles ytterligere inn i delområder 
2) Inndelingen skal sikre allmenn tilgjengelig tverrforbindelse i nord-sydlig retning 

og minske virkningen av omfattende konsentrert blokkbebyggelse i området 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.12.2018: 
Hovedutvalget kom til enighet om å sende saken tilbake for videre bearbeiding. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Planen tilbakesendes for videre bearbeiding, detaljering og illustrering 
2. I bearbeidingen legges til grunn maksimalt 5 etasjer 
3. Skyggeforhold til naboer må illustreres 
4. Løsning for skolevei mot Solberg over «Nybrua» i vest må utdypes 
5. Regulering til næring/handel utgår 

 
Joar Solberg (Ap) og Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om at gangveien i nordøst 
tas inn som rekkefølgebestemmelse. 
 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet forslag om endring fra maksimalt 5 til maksimalt 6 
etasjer i SVs forslag. 
 
Votering: 
Det ble først stemt over maksimalt antall etasjer i punkt 2 av SVs forslag: 

- 6 etasjer ble vedtatt 5-4 (3Ap, SV) 
 
Punkt 5 i SVs forslag ble vedtatt 6-3 (2H, Sp) 
 
De resterende punktene ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 06.12.2018: 
1. Planen tilbakesendes for videre bearbeiding, detaljering og illustrering 
2. I bearbeidingen legges til grunn maksimalt 6 etasjer 
3. Skyggeforhold til naboer må illustreres 
4. Løsning for skolevei mot Solberg over «Nybrua» i vest må utdypes 
5. Regulering til næring/handel utgår 
6. Gangveien i nordøst tas inn som rekkefølgebestemmelse 
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HTM-92/18 
Gnr 111 bnr 250 og gnr 111 bnr 56 - Kjærnesstranda 9-11 - 
Tilbygg/påbygg bruksendring - Enebolig - Søknad om dispensasjon 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.12.2018: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 06.12.2018: 
 

Hovedutvalget for teknikk og miljø avslår i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) 
§ 19-2 søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i tilknytning til 
reguleringsplan for et område ved Kjærnesstranda (R-232) § 2 b vedrørende 
maksimalt tillatt bruksareal per eiendom på 250 m2 per tomt, for utvidelse til totalt 
bruksareal på 482 m2 
 
Hovedutvalget for teknikk og miljø avslår i medhold av pbl. § 19-2 søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for et 
område ved Kjærnesstranda (R-232) § 2 b vedrørende maksimalt tillatt gesimshøyde 
på 6,5 m for omsøkt gesimshøyde 9,55 m. 
 
Hovedutvalget for teknikk og miljø avslår i medhold av pbl. § 19-2 søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for et 
område ved Kjærnesstranda (R-232) § 2 c vedrørende saltak og takvinkel for 
omsøkte tiltak med pulttak. 
  
Hovedutvalget for teknikk og miljø avslår i medhold av pbl. § 19-2 søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for et 
område ved Kjærnesstranda (R-232) § 2 a vedrørende byggegrense mot nord og 
øst, for omsøkte plassering av tiltak. 
 
Begrunnelse framkommer i saksutredningen.  
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HTM-93/18 
Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Tre nye boliger - Felles 
klagesaksbehandling - Klage på rammetillatelse 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.12.2018: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 06.12.2018: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33. 
 
HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av rådmannens vedtak av 25.10.2018. 
 
Vedtakene av 25.10.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. Klagen 
gis ikke oppsettende virkning. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
 
  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 06.12.2018 Side 12 av 12 

  

 

HTM-94/18 
Gnr 111 bnr 1 - Kjærnesveien - Bryggeanlegg - Sakframlegg 
klagebehandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.12.2018: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 06.12.2018: 
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 fremgår av vedtak av 12.10.2018.  
 
Vedtak av 12.10.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
  
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
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