
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03747 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 07.03.2019 kl. 16.30 – 20.30 
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: 
Ap:  Jan-Aksel Næss 
 
Forfall:  
V: Trine Hvoslef-Eide 
 
Ordfører Ola Nordal tiltrådte møtet under orienteringen om områderegulerings-
planen for Ås sentralområde. 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, virksomhetsleder 
samfunnsutvikling Ellen Grepperud, leder for bygg og geodata Arve Bekkevard, 
planrådgiver Mari Olimstad, planrådgiver Magnus Ohren og førstekonsulent Vibeke 
Berggård - møtesekretær. Rådmann Trine Christensen var til stede under orienter-
ingen om områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. 
 
Diverse merknader: 
Møtet startet med orientering om områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. Til 
denne delen av møtet var HTMs medlemmer innkalt, mens formannskap, klima- og 
miljøutvalg og gruppeledere var invitert.  
 
Sak 9/19 ble sluttbehandlet etter sak 16/19, før delegerte saker og øvrige 
orienteringer. 
 
Møteprotokoll godkjent 11.03.2019 
 
 
Kjetil Barfelt      Joar Solberg 
leder       nestleder 
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Orienteringer  

Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
 
Virksomhetsleder Ellen Grepperud orienterte om status i arbeidet med 
områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. 
 
Sweco orientere om status i arbeidet med teknisk-økonomisk utredning om 
gatenettet i sentralområdet. 
 
Presentasjon fra virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud og 
planrådgiver Magnus Ohren sendes HTM’s medlemmer m.fl. 
 
Dialogmøtets tilbakemelding/vedtak: 

 Fv. 152. Det vurderes om det er tilstrekkelig med venstresvingefelt i 
løsningen som er tegnet. 

 Fv 152. Kapasiteten i rushtid vurderes. 

 Krysningspunkt nr. 3 av jernbanen sør for stasjonen ansees som 
uaktuelt. 

 Hvor mange p-plasser forsvinner? HTM ønsker eksakte tall for dagens 
situasjon og ny situasjon for Rådhusplassen (både p-plass og 
gateparkering langs kulturhuset) og for hele sentrum.  
Det er HTMs antagelse at det i dag er vesentlig flere enn de oppgitte 50 
p-plassene på Rådhusplassen (inkl gateparkering langs kulturhuset).  

 Løsning for Brekkeveien uten ny jernbanekryssing i sør må vises.  

 Vurdere å utvide kollektivterminalen på trekanttomta sørover, slik at den 
integreres mot stasjonsområdet.  

 HTM forutsetter at 510-bussen også skal stoppe på kollektivterminalen. 
Behovet for busstopp på fv152 ved Langbakken/Hogstvedtveien 
bortfaller således.  

 Det vurderes om taxi kan innplasseres på trekanttomta. 
 

 
Virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud orienterte også om: 
1. Planinitiativ for detaljregulering av del av Dyster Eldor 2 (felt B2) 

Initiativet er en oppfølging av områdereguleringsplanen og legger opp til 136 nye 
boenheter. Sentrale problemstillinger i planarbeidet er rekkefølgekrav knyttet til 
grønnstruktur og veiinfrastruktur. 
 

2. Planinitiativ for nasjonalt senter for vanninfrastruktur 
Tiltakshaver er Nasjonalt senter for vanninfrastruktur som ønsker å etablere et 
undervisningsanlegg for ledningsinfrastruktur og overvannshåndtering sørvest for 
krysset Arboretveien og Syverudveien. Sentrale problemstillinger er at 
planinitiativet ikke er i samsvar med K-plan (LNF-A) og gjeldende reguleringsplan, 
det er et viktig kulturlandskap med nærhet til Ås kirke og arealet er fulldyrka jord. 

 

3. Planinitiativ for omsorgsboliger i Nordby 
 

4. Administrasjonen har vært på møte med Bane NOR om forståelsen av 
kommunestyret vedtak vedrørende planinitiativet for hensettingsanlegg og ny 
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avgrening østre linje. To viktige avklaringer på møte er at høring av planprogram 
må avvente Jernbanedirektoratets varslede revidering av hensettingsstrategi som 
kan ha betydning for omfanget av behovet for hensettingsanlegg og at Bane NOR 
utarbeider et silingsnotat som behandles politisk før planprogram ferdigstilles og 
legges ut på høring. 

 

5. Kommunens planvedtak om detaljreguleringsplan for del av Skogveien er 
stadfestet av fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen på kommunestyrets vedtak 
har ikke ført fram.   

 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen orienterte om: 
1. Det planlegges med ansettelse av en prosjektleder tilknyttet gjennomføring av 

bl.a. sentrumsplanen, herunder forhandling og oppfølging av utbyggingsavtaler, 
gjennomføringsstrategi, fordelingsmodell, mva avtaler m.m. 

 

2. Oppslag på Bygg.no om inngått kontrakt mellom Ås kommune og  Betonmast om 
bygging av Moer sykehjem med høyt miljøfokus. Bygget skal tilfredsstille 
miljøstandard Breeam Very Good.  

 
 

Referatsaker  

1/19 19/00643-1 Fylkesmannens vedtak i klagesak om klage over 
avvisning av klage - Nordbyveien 96 - gnr. 102 bnr. 
418. Se HTM-sak 13/19. 

 
 

Delegerte vedtak  

2/19 14/00237-49 Delegerte vedtak byggesak - 12.01.2019 - 
25.02.2019 ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

HTM-9/19 
Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 07.03.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 7-2 (FrP, SV). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.03.2019: 
1. Det gis midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med 

utbygging av studentboliger i Skogveien. Formålet «Friområde» sør for Utveien 
kan benyttes til formål «Midlertidig anleggsområde» for plassering av en 
administrativ brakkerigg i inntil 3 år.  
 

2. Dispensasjonen gis på vilkår av at:  
 

a) Området skal etter endt anleggsperiode, tilbakeføres til dagens formål 
«Friområde». Tilbakeføringen/istandsettingen skal skje omgående etter 
anleggsperiodens slutt og senest en måned etter siste midlertidig 
brukstillatelse. Tiltakshaver er ansvarlig for istandsettingen. Friområdet skal 
tilbakeføres med en bedre standard enn dagens. Det skal utarbeides en plan 
for istandsetting av friområdet i dialog med naboer, velforening, NMBU og 
studentskipnaden. Planen skal godkjennes administrativt av kommunen.  

b) Adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen sikres for brukerne i området. Det 
legges til rette for ny adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen i anleggsperioden 
der det evt. er behov for det. Adkomsten merkes tydelig, og sikres gjennom 
hele anleggsperioden. Merkingen er av en slik utforming og kvalitet at den har 
varighet utover anleggsperioden. 

c) Ramlapinnen oppgraderes med gapahuk og bålplass før friområdet 
omdisponeres til midlertidig anleggsområde. Dette for at Ramlapinnen i 
anleggsperioden delvis kan erstatte det midlertidig omdisponerte friområde og 
for å bedre det samlede tilbudet til beboerne i området etter at 
studentboligene er tatt i bruk. 
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HTM-10/19 
Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - 
Søknad om dispensasjon 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 07.03.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 7-2 (FrP, SV). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.03.2019: 
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. Letting og landing skal skje 
fra eksisterende plassering, som vist på figur 1 i saksutredningen.  
 
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 at antall flybevegelser ikke øker utover det som 

tillates for en naturlig (ikke-konsesjonspliktig) landingsplass, maks 12 
bevegelser per uke. 

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

mobil/radiosendere/brannslukking etc.  
6. Det tillates ikke forlystelsesflyging («A-A-flyging») fra Holstad 
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HTM-11/19 
Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Nedgravd parkeringskjeller, med plass til ca. 100 biler, inkluderes som en del av 

forprosjektet for Åsgård skole.  
2. Investeringsrammen for Åsgård skole tilføres 11,0 mill. kroner. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 07.03.2019: 
Plan- og byggekomiteens innstilling ble referert i møtet. 
 
Joar Solberg (Ap) fremmet tilleggsforslag: 
Parkeringskjeller må sikres mot at barn kommer inn. 
 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet tilleggsforslag: 
Hvis det ikke er ønskelig å senke flerbrukshallen ned i bakken, skal det vurderes 
parkeringsanlegg også under denne. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med Ap’s og H’s tilleggsforslag, ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.03.2019: 
1. Nedgravd parkeringskjeller, med plass til ca. 100 biler, inkluderes som en del av 

forprosjektet for Åsgård skole.  
2. Investeringsrammen for Åsgård skole tilføres 11,0 mill. kroner. 
3. Parkeringskjeller må sikres mot at barn kommer inn. 
4. Hvis det ikke er ønskelig å senke flerbrukshallen ned i bakken, skal det vurderes 

parkeringsanlegg også under denne. 
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HTM-12/19 
Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - Bruksendring av 
landbruksbygning - Søknad om dispensasjon 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Formannskapet 

midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet. 
Dispensasjon innvilges på ubestemt tid for bruksendring fra landbruksbygg til 
verksted/lager for biler på gnr 118 bnr 1. Ved opphør av bruk til dette formål skal 
bygget tilbakeføres iht. opprinnelig tegningsgrunnlag for landbruksbygning.  

2. Det tas forbehold om at Fylkesmannen i Oslo og Viken ikke motsetter seg tiltaket.  
3. Tiltaket krever at Statens vegvesen gir avkjørselstillatelse fra Sundbyveien i 

henhold til § 40 i Vegloven.  
4. Kommunen forbeholder seg retten til å oppheve dispensasjonen dersom 

verksted/lager for biler i fremtiden skulle medfører vesentlige ulemper for 
omgivelsene.  

5. Rådmannen behandler byggesøknaden for øvrig etter delegert fullmakt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 07.03.2019: 
Fylkesmannen i Oslo og Vikens uttalelse mottatt 27.2.2019 ble ettersendt til møtet,  
jf. vedlegg 7. 
 
Håvard Steinsholt (SV) foreslo tillegg til pkt. 4 i rådmannens innstilling:   
…, herunder langvarig utendørs hensettelse av biler og enhver utvidelse av 
virksomheten ut på dyrka mark.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1, 3, 4 og 5 ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.03.2019: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Formannskapet 

midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet. 
Dispensasjon innvilges på ubestemt tid for bruksendring fra landbruksbygg til 
verksted/lager for biler på gnr 118 bnr 1. Ved opphør av bruk til dette formål skal 
bygget tilbakeføres iht. opprinnelig tegningsgrunnlag for landbruksbygning.  

2. Tiltaket krever at Statens vegvesen gir avkjørselstillatelse fra Sundbyveien i 
henhold til § 40 i Vegloven.  

3. Kommunen forbeholder seg retten til å oppheve dispensasjonen dersom 
verksted/lager for biler i fremtiden skulle medfører vesentlige ulemper for 
omgivelsene, herunder langvarig utendørs hensettelse av biler og enhver 
utvidelse av virksomheten ut på dyrka mark.   

4. Rådmannen behandler byggesøknaden for øvrig etter delegert fullmakt. 
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HTM-13/19 
Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - Næringsbygg/bilanlegg - 
Byggetrinn 2 - Klage på rammetillatelse 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 07.03.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 07.03.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33. 
 
HTM finner at klagens anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av rådmannens vedtak av 22.08.18.  
 
Vedtak av 22.08.18. opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
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HTM-14/19 
Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 07.03.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.03.2019: 
1. Ås kommune stiller garanti for utvidet låneopptak for Nordre Follo Renseanlegg 

på inntil 6,3 mill. kr. Garantien tilsvarer Ås kommunes andel på 9% av ønsket 
totalramme på 70 mill. kr.  

2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling. Lånets løpetid er 30 år.  
3. Garantien forutsetter fylkesmannens godkjenning. 
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HTM-15/19 
Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - klage på vedtak 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33.  
 
Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av formannskapets 
vedtak i sak 77/18, møtedato 10.10.2018.  
 
Klagen gis oppsettende virkning. 
 
Formannskapets vedtak av 10.10.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til 
følge.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 07.03.2019: 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Hovedutvalget for teknikk og miljø har vurdert klagen på tillatelse til deling i 
medhold av forvaltningsloven (fvl.) § 33. 
   

Hovedutvalget finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av 
Byggesaksavdelingens vedtak den 21.12.2018. 
  

Byggesaksavdelingens vedtak av 21.12.2018 opprettholdes og klagen tas således 
ikke til følge.  
  

Forhold i klagen som knytter seg til dispensasjonene, gitt i formannskapets vedtak 
datert 10.10.2018 i sak 77/18, avvises. Klagen på dispensasjonsvedtaket er ikke 
fremmet rettidig, jf. fvl. § 29.   
 

Hovedutvalget kan ikke se at det foreligger særlige grunner som gjør at det er 
rimelig at klagen på forhold som gjelder dispensasjonene blir prøvd. Klagen kom 
inn omkring 14 uker etter at klager ble orientert om vedtaket. En endring av 
vedtaket vil medføre skade eller ulempe for tiltakshaver. Av hensyn til tiltakshavers 
mulighet til å innrette seg etter et lovlig fattet forvaltningsvedtak, samt hensynet til 
en forutsigbar og effektiv forvaltning, avvises de delene av klagen som knytter seg 
til spørsmålet om dispensasjon, jf. fvl. § 31.  
 

Klagen gis oppsettende virkning.  
 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Votering: 
Sp’s forslag ble tiltrådt 6-3 (2Ap, SV) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.03.2019: 
Formannskapet har vurdert klagen på tillatelse til deling i medhold av 
forvaltningsloven (fvl.) § 33.   
 
Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av 
Byggesaksavdelingens vedtak den 21.12.2018.  
 
Byggesaksavdelingens vedtak av 21.12.2018 opprettholdes og klagen tas således 
ikke til følge.  
  
Forhold i klagen som knytter seg til dispensasjonene, gitt i formannskapets vedtak 
datert 10.10.2018 i sak 77/18, avvises. Klagen på dispensasjonsvedtaket er ikke 
fremmet rettidig, jf. fvl. § 29. 
   
Formannskapet kan ikke se at det foreligger særlige grunner som gjør at det er 
rimelig at klagen på forhold som gjelder dispensasjonene blir prøvd. Klagen kom inn 
omkring 14 uker etter at klager ble orientert om vedtaket. En endring av vedtaket vil 
medføre skade eller ulempe for tiltakshaver. Av hensyn til tiltakshavers mulighet til å 
innrette seg etter et lovlig fattet forvaltningsvedtak, samt hensynet til en forutsigbar 
og effektiv forvaltning, avvises de delene av klagen som knytter seg til spørsmålet om 
dispensasjon, jf. fvl. § 31.  
 
Klagen gis oppsettende virkning.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
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HTM-16/19 
Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak:  
Dispensasjon fra kommuneplanen - klage på vedtak 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av Forvaltningsloven §33. 
Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter. Det betyr at 
saken vurderes slik som det kommer fram av vedtaket datert 10.01.2019. 
Formannskapet opprettholder vedtak om avslag på dispensasjonssøknad av 
10.01.2019, dokument 18/02849-11. Klagen tas således ikke til følge.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 07.03.2019: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, H og FrP: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble tiltrådt 7-2 (Sp, SV) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.03.2019: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningslovens § 33. 
Formannskapet finner at både sakens fakta og klagers anførsler utgjør momenter 
som må medføre en annen vurdering enn det som fremgår av vedtak 10.1.2019.  
 
Vedtak av 10.1.2019 omgjøres og klagen tas således til følge.  
 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19- 2:  

1.     Tomten tillates ikke ytterligere oppdelt i fremtiden.  
2.     Lekeplass i nord opparbeides før brukstillatelse kan gis. 
3.     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 vurderer at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved at dispensasjon innvilges fordi:  
o Formålet i kommuneplanen åpenbart ved en inkurie har forblitt næring på 

tross at all næringsvirksomhet i området opphørte for flere tiår siden. 
o Det er en liten gjenværende næringstomt omkranset av boliger og LNF-

område. 
o En bruk til næring vil bryte fullstendig med strøksmiljøet og er ikke 

ønskelig 
o Ligger inntil eksisterende boligbebyggelse. 

 Formannskapet mener at etter en samlet vurdering er fordeler klart større enn 
ulempene, fordi:  
o Formålet i kommuneplanen åpenbart er en etterlevning fra tidligere planer. 
o Det er oversiktlig gang- og sykkelvei til området.  
o Øker ikke antall avkjøringer. 
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o Tiltaket er i akseptabel avstand fra skole og andre tilbud.  
o Området har allerede boligbebyggelse. 
o En dispensasjon vil medføre at det opparbeides lekeplass for områdets 

barn. 
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