
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03747 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 10.10.2019 kl. 17:00 – 21:25 
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 
 
Møtende varamedlemmer: 
Jan-Aksel Næss (Ap) for Trine Hvoslef-Eide (V) 
Ragnar Joakim Nese (MDG) for Werner Wilhelmsen (MDG) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, virksomhetsleder 
samfunnsutvikling Ellen Grepperud, leder for bygg og geodata Arve Bekkevard, 
planrådgiver Magnus Ohren, planrådgiver Mari Olimstad, arealplanlegger Greta 
Løkhaug, planrådgiver Per Ernesto Øveraas, konsulent Kim Madsen Pham 
(møtesekretær). 
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i rekkefølge etter sakslisten, med delegerte vedtak til slutt.  
 
Sak 60/19 ble behandlet før utvalget ferdigstilte behandling av sak 59/19, for en 
grundigere vurdering av felt B18. 
 
Det ble fattet 2 egne vedtak under behandling av sak 64/19, se «andre vedtak». 
 
Protokollen ble korrigert 16.10.2019, sak 59/19:  
Tiltrådte forslag 5 og 6 (FrP) manglet i innstillingen. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 15.10.2019. 
 
Kjetil Barfelt 
leder 

Joar Solberg 
nestleder 
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Delegerte vedtak  

7/19 14/00237-54 Delegerte vedtak byggesak 10.08.2019 - 23.09.2019 

 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering. 
 
 
 
Andre vedtak 
 
Vedtatt under behandling av HTM-sak 64/19 Relokalisering av kommunale enheter. 
Bruk av atriumsbygget på Bjørnebekk: 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Votering: 
SVs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 10.10.2019: 
Framtidig bruk av området fra Stenerudveien sør til og med Bjørnebekk utredes som 
del av kommuneplan eller som egen kommunedelplan. 
 

___ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Hovedutvalget fremmet følgende fellesforslag: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 10.10.2019: 
HTM bestiller en sak om: 
SFO på Kroer flyttes inn på skolen. Dagsenteret flyttes inn i SFOs lokaler på Kroer. 
Administrasjonsbygget på Bjørnebekk benyttes til andre enheter. 
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Saker til behandling  

HTM-59/19 
R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-287 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, med kart datert 19.09.2019, 
bestemmelser datert 23.09.2019, planbeskrivelse datert 23.09.2019 og 
kvalitetsprogram datert 31.05.2019. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Hovedutvalget la til grunn rådmannens justerte plankart datert 01.10.2019 for 
benevnelser av områder i behandlingen. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Deler av Myrveien-området, tilsvarende 2 fotballbaner, legges ut til offentlige 
formål, idrettsanlegg. Denne delen av planen tas ut fra nåværende behandling 
og behandles som separat reguleringsplan. 

2. B1 reduseres til 100 % BRA 
3. BAA reduseres til 110 % BRA 
4. BS5 reduseres til 150 % BRA 
5. Rådmannens alternativer 1: 

Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for Tandberg-gården med hage. 

6. Rådmannens alternativer 1: 
Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for Eriksen-gården. 

7. Rådmannens alternativer 1: 
Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for Sagaveien/Moerveien med uthevet linjetykkelse for 6 
eneboliger langs Moerveien. 

8. Rådmannens alternativer 1: 
Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for menighetshuset i Johan Skanckes vei 7. 

9. Rådmannens alternativer 4: 
Nytt byggeområde nord for Løkkeveien innarbeides i planforslaget som eget 
arealformål B15, med arealutnyttelse på 150 % BRA og med byggehøyder i 3 
etasjer, som vist i figur 3. 

10. Rådmannens alternativer 5: 
Byggeområdet BKB1 utgår fra planområdet, og omfang av et eventuelt 
byggeområde i området vurderes i rullering av kommuneplanens arealdel. 

11. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, første avsnitt: 
Prosjekter skal illustreres på en relevant og redelig måte. Dersom det 
etableres nasjonale standarder for illustrasjon, skal disse følges. 

12. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, andre avsnitt: 
Nødvendige tekniske installasjoner, ut over angitt maksimal høyde, kan tillates 
for maksimalt 15 % av takflate. Slike skal innarbeides som del av byggets 
arkitektoniske utforming og inngår i tomtens utbyggingsgrad. 
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13. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.5: 
Det tillates inntil 10 % økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres former for bildelings-samarbeid. 

14. Reguleringsplanen må følges opp med planer for lokalisering av idrettsanlegg 
og næringsarealer tilknyttet Ås sentrum, enten i egne planarbeider eller som 
en del av kommuneplanarbeidet. 

 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. B1 økes til 130 % BRA 
2. B2 økes til 130 % BRA 
3. BAA endres til boligformål 
4. Sammenslåtte BS10/BS4 settes til 270 % BRA 
5. Rundkjøringer i Hogstvedtveien og Brekkeveien tas bort. 

 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 

1. Rådmannens alternativ 8: 
Avkjørsel fra Raveien til fylkesvei 152 innarbeides i forslaget, med tilhørende 
anlegg, som vist i figur 5. 

2. BAA økes til 180 % BRA 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

1. BAA økes til 150 % BRA 
2. SKH utvides så mye som mulig på arealet mellom SKH, SB, SS24 og SKV13. 
3. BS10 og BS4 slås sammen, SGT utgår 
4. Sammenslåtte BS10/BS4 settes til 300 % BRA 
5. B9 økes til 200 % BRA 
6. B10 økes til 150 % BRA 

 
Ragnar Joakim Nese (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Sammenslåtte BS10/BS4 settes til 320 % BRA 
 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til følgende fellesforslag: 

SKH endres til BAA2, med formål for kollektivterminal, parkering, kontor/bolig. 
 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. BS6 endres til 3-5 etasjer mot Moerveien, 150 % BRA 
2. BS7 endres til 4-5 etasjer, 200 % BRA 
3. BS8 endres til 250 % BRA 

 
Votering: 
SVs forslag: 

1. ble nedstemt 7-2 (SV, 1Ap) 
3. ble nedstemt 8-1 (SV) 
4. ble nedstemt 8-1 (SV) 
5. ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV) ved alternativ votering mot rådmannens 

innstilling 
6. ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
7. ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 
8. ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV) 
9. ble tiltrådt 7-2 (2Ap) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
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10. ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
11. ble tiltrådt 6-3 (2H, 1Ap) 
12. ble enstemmig tiltrådt 
13. ble tiltrådt 6-3 (2H, MDG) 
14. ble enstemmig tiltrådt 

 
Aps forslag: 

1. ble tiltrådt 7-2 (Sp, SV) ved alternativ votering mot SVs forslag 2 
2. ble tiltrådt 7-2 (Sp, SV) 
3. ble nedstemt 6-3 (3Ap) 
4. ble tiltrådt 5-4 (2H, FrP, MDG) ved alternativ votering mot FrPs forslag 4 
5. ble nedstemt 5-4 (3Ap, MDG) 

 
Hs forslag: 

1. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
2. ble nedstemt 6-3 (2H, MDG) 

 
FrPs forslag: 

1. ble nedstemt 5-4 (2H, FrP, MDG) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling 

2. ble enstemmig tiltrådt 
3. ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
5. ble tiltrådt 7-2 (Sp, SV) 
6. ble tiltrådt 7-2 (Sp, SV) 

 
MDGs forslag: 

1. ble nedstemt 5-4 (2H, FrP, MDG) 
 
Sps forslag: 

1. ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 
2. ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 
3. ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 

 
Hovedutvalgets fellesforslag om SKH ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering 
mot formål i rådmannens innstilling. 
 
Rådmannens justerte innstilling med tiltrådte forslag ble tiltrådt 8-1 (SV) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-287 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, med kart datert 01.10.2019, 
bestemmelser datert 01.10.2019, planbeskrivelse datert 23.09.2019 og 
kvalitetsprogram datert 31.05.2019 med følgende endringer og tillegg: 
 

1. Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for Eriksen-gården. 

 
2. Nytt byggeområde nord for Løkkeveien innarbeides i planforslaget som eget 

arealformål B15, med arealutnyttelse på 150 % BRA og med byggehøyder i 3 
etasjer, som vist i figur 3. 
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3. Byggeområdet BKB1 utgår fra planområdet, og omfang av et eventuelt 

byggeområde i området vurderes i rullering av kommuneplanens arealdel. 
 

4. B1 økes til 130 % BRA. 
 

5. B2 økes til 130 % BRA. 
 

6. B9 økes til 200 % BRA. 
 

7. B10 økes til 150 % BRA. 
 

8. BS10 og BS4 slås sammen, SGT utgår. Sammenslåtte BS10/BS4 settes til 
270 % BRA. 

 
9. SKH utvides så mye som mulig på arealet mellom SKH, SB, SS24 og SKV13. 

 
10. SKH endres til BAA2, med formål for kollektivterminal, parkering, kontor/bolig. 

 
11. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, første avsnitt: 

Prosjekter skal illustreres på en relevant og redelig måte. Dersom det 
etableres nasjonale standarder for illustrasjon, skal disse følges. 

 
12. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, andre avsnitt: 

Nødvendige tekniske installasjoner, ut over angitt maksimal høyde, kan tillates 
for maksimalt 15 % av takflate. Slike skal innarbeides som del av byggets 
arkitektoniske utforming og inngår i tomtens utbyggingsgrad. 

 
13. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.5: 

Det tillates inntil 10 % økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres former for bildelings-samarbeid. 

 
14. Reguleringsplanen må følges opp med planer for lokalisering av idrettsanlegg 

og næringsarealer tilknyttet Ås sentrum, enten i egne planarbeider eller som 
en del av kommuneplanarbeidet. 
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HTM-60/19 
R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-310 
Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m., med kart datert 9.9.2019 og 
bestemmelser datert 20.9.2019, med følgende endring: 
 

 Nordvest i byggeområdet BB tillattes byggehøyder for blokkbebyggelse i 
maksimum 4 etasjer, tilsvarende kote +123,8. 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Utsettelsesforslag: 
Planen tilbakesendes for videre bearbeiding der man finner betydelig bedre 
løsninger for bebyggelse mot grøntstruktur og eksisterende boliger i nordvest. 
Videre må grøntstruktur i vest videreføres fram til Søråsveien i sør. 

2. Reguleringsbestemmelsene pkt. 5.6 endres til: 
Det kan opparbeides maksimum 1.0 parkeringsplasser […] 

3. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 5.6: 
Det tillates inntil 10% økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres for former for bildelings-samarbeid. 

4. Det legges blågrønn struktur i vest fra Lekeplass 2 sør til Søråsveien. 
5. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 9: 

Områdene skal være åpne for allmennheten. Det skal etableres 
sammenhengende nord-sørgående sti i grøntstrukturene vest i området. 

 
Ragnar Joakim Nese (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Reguleringsbestemmelsene pkt. 5.6: 
Parkeringsdekning reduseres til 0.7 

2. Reguleringsbestemmelsene pkt. 6.6: 
Parkeringsdekning reduseres til 0.7 

 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Bygg F reduseres til maksimalt 3 etasjer 
2. Bygg G reduseres til maksimalt 3 etasjer 
3. Kotehøyde for bygg A reduseres med 2 meter, fra 122 til 120 

 
Votering: 
SVs utsettelsesforslag ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV) 
 
MDGs forslag 1 ble nedstemt 8-1 (MDG). 
 
Reguleringsbestemmelser pkt. 5.6 i rådmannens innstilling ble tiltrådt 7-2 (MDG, SV) 
ved alternativ votering mot SVs forslag 2. 
 
Reguleringsbestemmelser pkt. 6.6 i rådmannens innstilling ble tiltrådt 8-1 (MDG) ved 
alternativ votering mot MDGs forslag 2. 
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SVs forslag: 

3. ble enstemmig tiltrådt 
4. ble enstemmig tiltrådt 
5. ble enstemmig tiltrådt 

 
Aps forslag: 

1. ble tiltrådt 7-2 (H) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
2. ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
3. ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 

 
Rådmannens innstilling uten kulepunkt og med tiltrådte forslag ble tiltrådt 8-1 (MDG) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-310 
Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m., med kart datert 9.9.2019 og 
bestemmelser datert 20.9.2019, med følgende endringer og tillegg: 
 

1. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 5.6: 
Det tillates inntil 10% økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres for former for bildelings-samarbeid. 

2. Det legges blågrønn struktur i vest fra Lekeplass 2 sør til Søråsveien. 
3. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 9: 

Områdene skal være åpne for allmennheten. Det skal etableres 
sammenhengende nord-sørgående sti i grøntstrukturene vest i området. 

4. Bygg F reduseres til maksimalt 3 etasjer 
5. Bygg G reduseres til maksimalt 3 etasjer 
6. Kotehøyde for bygg A reduseres med 2 meter, fra 122 til 120 
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HTM-61/19 
R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre 
Detaljreguleringsplan for Solberg Øst med plankartalternativ 1 datert 04.09.2019, 
reguleringsbestemmelser datert 11.09.2019 og planbeskrivelse datert 12.09.2019. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Planen tilbakesendes for betydelig bearbeiding med sikte på å gi området en 
klar arkitektonisk og funksjonell stedsidentitet. 

 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Rådmannens plankartalternativ 2 
2. Tabell i reguleringsbestemmelsene pkt. 2.4 (Trafikk/parkering) tilbakeføres lik 

tabell i reguleringsbestemmelser fra høringsforslaget, datert 07.02.2019. 
 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

1. Nytt punkt legges til reguleringsbestemmelsene med følgende formulering: 
«Før det gis igangsettingstillatelse skal nødvendig kapasitetsøkning på 
avløpsnettet mellom Grenseveien og Holstad være sikret opparbeidet.» 

2. Tak over sykkelparkering utgår. 
 
Votering: 
SVs utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (MDG, SV) 
 
Aps forslag: 

1. ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens innstilling 
2. ble tiltrådt 6-3 (Sp, MDG, SV) 

 
Hs forslag: 

1. ble enstemmig tiltrådt 
2. ble tiltrådt 8-1 (MDG) 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre 
Detaljreguleringsplan for Solberg Øst med plankartalternativ 2 datert 04.09.2019, 
reguleringsbestemmelser datert 11.09.2019 og planbeskrivelse datert 12.09.2019 
med følgende endringer og tillegg: 
 

1. Tabell i reguleringsbestemmelsene pkt. 2.4 (Trafikk/parkering) tilbakeføres lik 
tabell i reguleringsbestemmelser fra høringsforslaget, datert 07.02.2019. 

2. Nytt punkt legges til reguleringsbestemmelsene med følgende formulering: 
«Før det gis igangsettingstillatelse skal nødvendig kapasitetsøkning på 
avløpsnettet mellom Grenseveien og Holstad være sikret opparbeidet.» 

3. Tak over sykkelparkering utgår. 
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HTM-62/19 
Midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og 
Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Ås kommune nedlegging av 
midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre 
område på Søråsteigen. 
 
Båndleggingssonene framkommer av vedlagte kart, jf. vedlegg 1. 
 
Forbudet gjelder følgende tiltak: 

 Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

 Oppføring av nye frittliggende boligbygg 

 Oppføring av frittliggende garasje og uthus 

 Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg 

 Vesentlig endring av bygg 

 Oppføring av nye frittliggende næringsbygg 

 Bruksendring fra bolig til næringsbygg 

 Riving av boligbygg 

 Vesentlige terrenginngrep 
 
Ved behandling av byggesaker innenfor disse områdene skal retningslinjer for 
saksbehandling benyttes. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Jan-Aksel Næss (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

Forbudet begrenses til søknadspliktige tiltak. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

 «nedlegging av» endres til «å nedlegge» 

 Siste avsnitt tillegges «Avslag på samtykke kan påklages.» 
 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til følgende fellesforslag, i tråd med HTMs 
innstilling i sak 59/19: 

Områdereguleringens område B15 tas ut av området. 
 
Votering: 
Aps forslag ble nedstemt 5-4 (3Ap, FrP) 
FrPs forslag ble enstemmig tiltrådt 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt 
Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble tiltrådt 7-2 (H) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Ås kommune å nedlegge 
midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre 
område på Søråsteigen, med følgende endring: 
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 Områdereguleringens område B15 tas ut av området. 
 
Båndleggingssonene framkommer av vedlagte kart, jf. vedlegg 1. 
 
Forbudet gjelder følgende tiltak: 

 Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

 Oppføring av nye frittliggende boligbygg 

 Oppføring av frittliggende garasje og uthus 

 Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg 

 Vesentlig endring av bygg 

 Oppføring av nye frittliggende næringsbygg 

 Bruksendring fra bolig til næringsbygg 

 Riving av boligbygg 

 Vesentlige terrenginngrep 
 
Ved behandling av byggesaker innenfor disse områdene skal retningslinjer for 
saksbehandling benyttes. Avslag på samtykke kan påklages. 
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HTM-63/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag som følger saken: 

Nytt punkt til rådmannens innstilling: 
Kommunen må utvikle et aktivt samarbeid med boligbyggelag. 

 
Joar Solberg (Ap) og Jan-Aksel Næss (Ap) fremmet følgende forslag som følger 
saken: 

1. Utbyggerne forplikter seg til å yte følgende opsjoner: 

 Inngå avtale om at en andel boliger i et nytt byggeprosjekt skal disponeres 
av kommunen eller den kommunen har pekt ut. 

 Det skal innarbeides en avtale som kan regulere antallet boliger i et 
område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers 
utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at 
kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene 
til markedspris. 

 Utbyggerne gir kommunen forkjøpsrett for inntil 2% av boligene innenfor 
nye utbyggingsområder. Utbyggerne skal varsle kommunen før 
prosjektering av boligene igangsettes slik at kommunen får minimum tre 
måneder til å ta stilling til bruk av opsjonen. I løpet av denne perioden skal 
partene samarbeide om etablering og utforming og forhandle frem en 
avtale. Kommunen står fritt til å velge type leilighet, størrelse og plassering, 
men skal spre eventuelle kjøp av boliger på de ulike felt/byggetrinn for å 
unngå opphopning av kommunalt disponerte boliger. 

2. Som en del av det videre arbeidet i 2020 skal rådmannen vurdere hvordan 
borettslag kan benyttes som virkemiddel for å nå boligpolitiske mål. 

 
Ragnar Joakim Nese (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Kommunen vil følge opp eventuelle initiativer for alternative boformer. 
Kommunen noterer seg at regjeringen ønsker et pilotprosjekt for mikrohus og 
vil jobbe med myndigheter og lokale initiativtakere for at et slikt pilotprosjekt 
kan komme på et egnet sted i Ås. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med MDGs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas. 
3. Kommunen vil følge opp eventuelle initiativer for alternative boformer. Kommunen 

noterer seg at regjeringen ønsker et pilotprosjekt for mikrohus og vil jobbe med 
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myndigheter og lokale initiativtakere for at et slikt pilotprosjekt kan komme på et 
egnet sted i Ås. 
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HTM-64/19 
Relokalisering av kommunale enheter. Bruk av atriumsbygget på 
Bjørnebekk 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Dagsenteret flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk innen leiekontrakten i  
Moerveien 10 utløper 31.12.2022. 

2. Eiendom, og den øvrige virksomheten som i dag sitter i Skoleveien 3, ses i 
sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester som trenger nye 
lokaler i Ås sentrum.  

3. Det legges fram en ny sak knyttet til eie/leie av lokaler for kommunale enheter 
og tjenester i Ås sentrum.  

4. Skoleveien 3 rives først når erstatningslokaler er klare. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Punkt 1 i rådmannens innstilling utgår i hovedutvalgets innstilling som konsekvens av 
hovedutvalgets bestilling av sak, se under andre vedtak i HTMs protokoll 10.10.2019. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens innstilling 
punkt 4: 

Eventuelle merkostnader for flytting av arbeidsplasser fra Skoleveien 3 må 
være budsjettmessig inndekket før riving evt. kan skje. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrPs tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
1. Eiendom, og den øvrige virksomheten som i dag sitter i Skoleveien 3, ses i 

sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester som trenger nye 
lokaler i Ås sentrum.  

2. Det legges fram en ny sak knyttet til eie/leie av lokaler for kommunale enheter og 
tjenester i Ås sentrum.  

3. Skoleveien 3 rives først når erstatningslokaler er klare. Eventuelle merkostnader 
for flytting av arbeidsplasser fra Skoleveien 3 må være budsjettmessig inndekket 
før riving evt. kan skje. 
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HTM-65/19 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Frivilligmeldingen for 2020-2024 vedtas. 
2. Frivilligmeldingen sendes ut til frivillige lag og foreninger i Ås. 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende konsekvens, vurderes i 

forbindelse med kommunens handlingsplan for 2020-2024 og budsjett 2020. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Forslag til frivilligmelding sendes lag og foreninger på høring før bearbeiding 
og videre behandling. 

2. Dersom endelig frivillighetsplan, etter høring, ikke foreligger i tide, legges 
forslaget til frivillighetsmelding til grunn for budsjettbehandling for 2020. 

 
H og FrP fremmet forslag om klima- og miljøutvalgs innstilling fra 08.10.2019: 

Klima- og miljøutvalg anbefaler formannskapet å sende saken med utvalgenes 
innspill til behandling i første møte med det nye hovedutvalg for oppvekst og 
kultur (HOK) etter konstituering. 
 
Frivilligmeldingen må skille mellom de to gruppene frivillige: Enkeltpersoner og 
lag og foreninger. 
 
Det må komme bedre fram i meldingen at kommunen skal tilrettelegge for og 
samarbeide med frivilligheten og ikke styre frivilligheten. Arbeid med 
frivilligheten må eksempelvis endres til samarbeid med frivilligheten. 

 
Votering: 
Fellesforslaget fra H og FrP ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling. 
 
SVs forslag ble enstemmig tiltrådt som tillegg til tiltrådt fellesforslag. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler formannskapet å sende saken med 
utvalgenes innspill til behandling i første møte med det nye hovedutvalg for oppvekst 
og kultur (HOK) etter konstituering. 
 
Frivilligmeldingen må skille mellom de to gruppene frivillige: Enkeltpersoner og lag og 
foreninger. 
 
Det må komme bedre fram i meldingen at kommunen skal tilrettelegge for og 
samarbeide med frivilligheten og ikke styre frivilligheten. Arbeid med frivilligheten må 
eksempelvis endres til samarbeid med frivilligheten. 
 
Forslag til frivilligmelding sendes lag og foreninger på høring før bearbeiding og 
videre behandling. 
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Dersom endelig frivillighetsplan, etter høring, ikke foreligger i tide, legges forslaget til 
frivillighetsmelding til grunn for budsjettbehandling for 2020. 
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HTM-66/19 
2. tertialrapport 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
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HTM-67/19 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
2. Årets låneopptak reduseres med 27 941 000 kr.  

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.10.2019: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Votering: 
FrPs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø tar saken til orientering. 
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