
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03747 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 11.04.2019 kl. 17:00 – 22:25 
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 
V: Trine Hvoslef-Eide 
 
Møtende varamedlemmer: 
Arne Hillestad (FrP) for Kjetil Barfelt (FrP) i sak 19/19. 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, virksomhetsleder 
samfunnsutvikling Ellen Grepperud, leder for bygg og geodata Arve Bekkevard, 
arealplanlegger Greta Løkhaug, planrådgiver Per Ernesto Øveraas, planrådgiver 
Mari Olimstad, planrådgiver Magnus Ohren og konsulent Kim Madsen Pham 
(møtesekretær). 
 
Diverse merknader: 
Medlemmene var på befaring fra kl. 16:15 i forbindelse med sak 17/19 i forkant av 
møtet. 
 
Sakene ble behandlet i rekkefølge etter sakslisten, med unntak av sak 22/19 som 
ble behandlet før 20/19. Møtet ble innledet med orientering ved Per Ernesto 
Øveraas og Greta Løkhaug, øvrige orienteringer og delegerte vedtak ble behandlet 
til slutt. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fratrådte som inhabil i sak 19/19 og Arne Hillestad (FrP) tiltrådte. 
 
Neste HTM-møte fremskyndes til 22. mai kl. 12.00. 
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Møteprotokoll godkjent 16.04.2019 
 
 
 
 
Kjetil Barfelt    Joar Solberg    Odd Rønningen 
leder     nestleder    (sak 19/19) 
(unntatt sak 19/19) 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Delegerte vedtak 

Saker til behandling 

17/19 18/02727-15 Gnr 111 bnr 279 - Vårveien 7 - Støttemur og 
svømmebasseng - Klage på vedtak 

5 

18/19 17/03101-17 Teknisk-økonomisk utredning for gatenettet i Ås 
sentralområde 

6 

19/19 16/03352-54 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med 
flere - klage på vedtak 

11 

20/19 17/01589-12 R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret 12 

21/19 17/03200-18 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Brekkeveien/Lyngveien til Holstad 

13 

22/19 18/03393-13 R-318 Detaljregulering for Solberg Øst 14 

23/19 17/02319-30 R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole 

15 

24/19 16/00008-32 R-300 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 med 
flere 

17 

25/19 17/01623-24 Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske 
Turistforening Oslo og Omegn 

18 

26/19 18/03536-31 Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på  vedtak 
om avslag på samtykke til grunnundersøkelser på gnr 
62 bnr 1 

20 

27/19 18/03536-32 Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak 
om avslag på samtykke til grunnundersøkelser på gnr 
63 bnr 1 

21 

28/19 19/00955-1 Årsmelding 2018 Ås kommune 22 
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Orientering 
 
Planrådgiver Per Ernesto Øveraas og arealplanlegger Greta Løkhaug orienterte om 
oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i 
Ås. Hovedutvalget diskuterte fremdriftsplanen og fremgangsmåten, og medlemmene 
ønsker at oppstartsforslaget (varslingsbrev m.m.) behandles i HTM i forkant av 
oppstart. 
 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen orienterte om: 

 Endring av administrativ organisering. «Prosjekt» flyttes ut av linja og legges i 
stabsfunksjon hos kommunalsjef. 

 Salg av felt B4 på Dyster Eldor.  

 Nordby barnehage – Utfordringer med etablering av planlagt bekkedrag 
mellom veien og barnehagen som følge av store høydeforskjeller og smal 
bredde ble gjennomgått. Håvard Steinsholt (SV) foreslo, og utvalget sluttet 
seg til, følgende løsning: Eksisterende drensrør fra syd videreføres i lukket 
grøft mot nord, forbi barnehagen og frem til den kan ledes ut i åpent 
bekkedrag nord for ny P-plass. Det etableres åpen flomvei, med fall mot nord, 
over den underliggende rørføringen. Flomveien sammenføyes med nytt utløp 
for drensledning, for felles videreføring i åpent bekkeløp. 

 
 
Delegerte vedtak 
 
3/19 14/00237-50 Delegerte vedtak - 26.02.2019 - 29.03.2019 

 
Saken ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

HTM-17/19 
Gnr 111 bnr 279 - Vårveien 7 - Støttemur og svømmebasseng - 
Klage på vedtak 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Medlemmene var på befaring i forkant av behandlingen av saken. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.04.2019: 
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 28.11.2018  
 
Vedtak av 28.11.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
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HTM-18/19 
Teknisk-økonomisk utredning for gatenettet i Ås sentralområde 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Følgende tiltak innarbeides i forslag til områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde, i kart og bestemmelser, med forbehold om at tiltakene er 
økonomisk gjennomførbare:  
a) Omlegging av Brekkeveien i trasé langs jernbanen, som vist i vedlegg 1-5. 
b) Det avsettes arealer til at ny bro over jernbanen på Moerjordet. Arealene som 

avsettes til bro på Moerjordet benyttes som veitrasé frem til en eventuell bru 
etableres, som vist i vedlegg 5.  

c) Ny sykkelgate i trasé for dagens Brekkeveien, som vist i vedlegg 3-5. 
d) Sykkelvei med fortau langs Brekkeveien syd, fram til Maxbo-tomta, som vist i 

vedlegg 6. 
e) Ny utforming av Moerveien med fortau og gateparkering, som vist i vedlegg 7-

8.  
f) Ny utforming av Rådhusplassen, med gjennomgående sykkelvei og 

langsgående gateparkering, som vist i vedlegg 7. 
g) Sykkelvei med fortau langs Langbakken, som vist i vedlegg 15  
h) Sykkelvei med fortau langs Idrettsveien, som vist i vedlegg 15  
i) Ny snarvei mellom Langbakken og Idrettsveien, som vist i vedlegg 15  

 
2. Ny jernbaneovergang for fotgjengere og syklister mellom Langbakken og Esso-

tomta settes som rekkefølgekrav, men kartfestes ikke.  
 

3. Følgende tiltak utredes som en del av høringsperioden, som alternativ til en 
oppstramming av kryssløsningene vist i vedlegg 16, og tilstrekkelig trafikkareal 
sikres i plankartet: 

a) Ny rundkjøring i krysset fylkesvei 152/Brekkeveien. 
b) Ny rundkjøring eller lyskryss i kryssene fylkesvei 152/Hogstvetveien og 

fylkesvei 152/Langbakken.  
 

4. Følgende tiltak videreføres ikke i områdereguleringsplanen 
a) Kollektivterminal ved området mellom jernbanen, fv. 152 og Ås 

videregående skole. 
b) Sykkelvei med fortau langs Skoleveien, som vist i vedlegg 7 og 9. 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til endringer, tillegg og nye tiltak til 
rådmannens innstilling, punkt: 

1. a) endres til: 
I høringen innarbeides 2 alternative forslag. 

 Omlegging av Brekkeveien i trasé langs jernbanen, som vist i 
vedlegg 1-5. 

 Brekkeveien beholdes i dagens trasé som hovedferdselsåre for 
bil. 

1. f) tillegg: 
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Gjennomgående sykkelvei utformes slik at hastigheten holdes nede på 
strekningen på vestenden av kulturhuset gjennom undergangen. 

2. tillegg: 
Bruk av undergang vurderes på linje med bro. 

4. a) legges til som nytt tiltak i pkt. 3, og endres til: 
Kollektivterminal ved området mellom jernbanen, fv. 152 og Ås 
videregående skole utredes for å finne en løsning som gir gode 
overgangsmuligheter mellom tog, buss 510 og lokalbusser. 

4.1 nytt tiltak: 
Innsnevringer på fv. 152. 

4.2 nytt tiltak: 
Fortau langs fv. 152 fra Rådhusplassen mot Esso. 

 
Zara Mushtaq Berg (H) og Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag til 
endringer, tillegg og nye tiltak til rådmannens innstilling, punkt: 

1. Første avsnitt endres til: 
Følgende tiltak innarbeides i forslag til områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde. 

1. a) endres til: 
Brekkeveien beholdes i dagens trasé som hovedferdselsåre for bil, og 
det etableres ikke ny trasé langs jernbanen. 

1. b) endres til: 
Det avsettes ikke arealer til ny bro over jernbanen på Moerjordet. 

1. e) endres til: 
Det etableres sykkelgate i dagens trasé for Moerveien med fortau fra 
krysset Moerveien/Brekkeveien og frem til Maxbo-Tomta. Alle 
parkeringsplasser langs veien fjernes med unntak av parkeringsplasser 
utenfor Moerveien 6E (Azur, begravelsesbyrå). Det settes også av HC-
plasser. 

1. f) endres til: 
Rådhusplassen etableres med gjennomgående sykkelvei og torg, og 
det settes av til mulig areal for etablering av serveringssteder i 1. etg. ut 
mot vei. 

1. h) endres til: 
Sykkelvei med fortau langs Idrettsveien. Idrettsveien rettes ut og 
breddes i krysset ved Tårnveien for å bedre siktlinjene. 

1. i) endres til: 
Ny snarvei mellom Langbakken og Idrettsveien etableres som enkel 
gruset sti. 

1.1 nytt tiltak: 
Det etableres en HC-parkeringsplass ved rådhuset. 

1.2 nytt tiltak: 
Når det etableres sykkelveier og fortau i transformasjonsområder skal 
disse etableres slik at beboernes eiendommer blir minst mulig berørt.  

2. legges til som nytt tiltak i pkt. 1, og endres til: 
Ny jernbaneovergang for kryssing for biler, med sykkelbane og fortau 
mellom Langbakken og Esso. 

3. nytt tiltak: 
Ny utkjøring fra boligene i Raveien etableres, enten ut til ny rundkjøring 
på fv. 152 ved Esso eller ut i Brekkeveien. 
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Nytt pkt. til rådmannens innstilling: 
Det settes av areal til eventuell forlengelse av rådhuset ned mot 
Moerveien. 

Tilleggsforslag til FrPs forslag 4. a): 
Det vurderes å legge til rette for at det kan etableres gangbroer fra 
kollektivterminalen over til Europantomta og over motsatt side av fv. 
152. 

 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende tilleggsforslag til Hs forslag 1. a) dersom Hs 
forslag ble vedtatt: 

Brekkeveien utvides med en gjennomgående, separat sykkelbane langs 
østsiden av veien, fra krysset med Søråsveien til stasjonen/undergangen. 
Sykkelveien fullføres helt frem til sykkelparkeringen/sykkelhotellet ved 
stasjonen og sykkelnedgangen i nordenden av perrongen. 

 
Joar Solberg (Ap) og Else Jorunn Vestby (Ap) fremmet følgende forslag som tillegg til 
Hs forslag 1. e): 

Ny, fortettet bebyggelse mellom Brekkeveien og Moerveien skal ha biladkomst 
fra Brekkeveien, ikke fra Moerveien. 

 
Ap, H og V fremmet følgende fellesforslag som tillegg til pkt. 1. f) i rådmannens 
innstilling: 

Sentrum sperres for gjennomgangstrafikk fra krysset Moerveien/Skoleveien til 
nedkjøringen til Ås kvartal på Rådhusplassen. Innkjøring til Ås kvartal utbedres 
for enklere av-/påkjøring. All gateparkering i dette området fjernes i takt med 
utbygging av parkeringshus omkring sentrum. 

 
H og V fremmet følgende fellesforslag som endring av pkt. 3. b) i rådmannens 
innstilling: 

Det etableres rundkjøring i kryssene Langbakken/Hogstvedtveien/fv. 152. 
Løsning med 2 rundkjøringer foretrekkes. 1 rundkjøring for Langbakken/fv. 
152/kollektivterminal og 1 rundkjøring for fv. 152/Hogstvedtveien. 

 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til følgende fellesforslag til endring av pkt. 4. b) i 
rådmannens innstilling: 

Sykkelvei med fortau langs Skoleveien, vest for rådhuset, som vist i vedlegg 7 
og 9. 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling: 
Første avsnitt pkt. 1 ble vedtatt 5-4 (2H, FrP, MDG) ved alternativ votering mot Hs 
forslag 1. 
1. a) ble enstemmig nedstemt. 
1. b) ble vedtatt 7-2 (2H) ved alternativ votering mot Hs forslag 1. b). 
1. c) ble enstemmig nedstemt. 
1. d) ble enstemmig vedtatt. 
1. e) ble nedstemt 5-4 (Sp, FrP, SV, V) ved alternativ votering mot Hs forslag 1. e). 
1. f) ble vedtatt 7-2 (2H) ved alternativ votering mot Hs forslag 1. f). 
1. g) ble enstemmig vedtatt. 
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1. h) ble nedstemt 8-1 (SV) ved alternativ votering mot Hs forslag 1. h). 
1. i) ble vedtatt 7-2 (2H) ved alternativ votering mot Hs forslag 1. i). 
2. med FrPs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Første avsnitt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
3. a) ble enstemmig vedtatt. 
3. b) ble nedstemt 5-4 (2Ap, Sp, MDG) ved alternativ votering mot fellesforslag fra H 
og V. 
Første avsnitt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
4. a) ble enstemmig nedstemt. 
4. b) ble enstemmig nedstemt ved alternativ votering mot hovedutvalgets 
fellesforslag. 
 
FrPs forslag: 
1. f) ble vedtatt 7-2 (Sp, SV) 
4. a) ble vedtatt 7-2 (MDG, V) 
4.1 ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) 
4.2 ble vedtatt 8-1 (SV) 
 
Høyres forslag: 
1. a) ble vedtatt 5-4 (Sp, FrP, SV, V) ved alternativ votering mot FrPs forslag 1. a) 
1.1 ble vedtatt 7-2 (Sp, SV) 
1.2 ble vedtatt 5-4 (Sp, MDG, SV, V) 
2. ble nedstemt 7-2 (2H) 
3. ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt til rådmannens innstilling ble nedstemt 7-2 (2H) 
Tilleggsforslag til FrPs forslag 4. a) ble vedtatt 8-1 (SV) 
 
Vs tilleggsforslag til Hs forslag 1. a) ble vedtatt 5-4 (2H, 2Ap) 
 
Aps tilleggsforslag til Hs forslag 1. e) ble vedtatt 8-1 (V) 
 
Fellesforslag fra Ap, H og V ble vedtatt 7-2 (Sp, SV) 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.04.2019: 
1. Følgende tiltak innarbeides i forslag til områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde, i kart og bestemmelser, med forbehold om at tiltakene er 
økonomisk gjennomførbare: 

a) Brekkeveien beholdes i dagens trasé som hovedferdselsåre for bil, og det 
etableres ikke ny trasé langs jernbanen. 

 Brekkeveien utvides med en gjennomgående, separat sykkelbane 
langs østsiden av veien, fra krysset med Søråsveien til 
stasjonen/undergangen. Sykkelveien fullføres helt frem til 
sykkelparkeringen/sykkelhotellet ved stasjonen og 
sykkelnedgangen i nordenden av perrongen. 

b) Det avsettes arealer til ny bro over jernbanen på Moerjordet. Arealene som 
avsettes til bro på Moerjordet benyttes som veitrasé frem til en eventuell 
bro etableres, som vist i vedlegg 5.  

c) Sykkelvei med fortau langs Brekkeveien syd, fram til Maxbo-tomta, som 
vist i vedlegg 6. 
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d) Det etableres sykkelgate i dagens trasé for Moerveien med fortau fra 
krysset Moerveien/Brekkeveien og frem til Maxbo-Tomta. Alle 
parkeringsplasser langs veien fjernes med unntak av parkeringsplasser 
utenfor Moerveien 6E (Azur, begravelsesbyrå). Det settes også av HC-
plasser. 

 Ny, fortettet bebyggelse mellom Brekkeveien og Moerveien skal 
ha biladkomst fra Brekkeveien, ikke fra Moerveien. 

e) Ny utforming av Rådhusplassen, med gjennomgående sykkelvei og 
langsgående gateparkering, som vist i vedlegg 7. 

 Sentrum sperres for gjennomgangstrafikk fra krysset 
Moerveien/Skoleveien til nedkjøringen til Ås kvartal på 
Rådhusplassen. Innkjøring til Ås kvartal utbedres for enklere av-
/påkjøring. All gateparkering i dette området fjernes i takt med 
utbygging av parkeringshus omkring sentrum. 

 Gjennomgående sykkelvei utformes slik at hastigheten holdes 
nede på strekningen på vestenden av kulturhuset gjennom 
undergangen. 

f) Sykkelvei med fortau langs Langbakken, som vist i vedlegg 15  
g) Sykkelvei med fortau langs Idrettsveien. Idrettsveien rettes ut og breddes i 

krysset ved Tårnveien for å bedre siktlinjene. 
h) Ny snarvei mellom Langbakken og Idrettsveien, som vist i vedlegg 15 
i) Det etableres en HC-parkeringsplass ved rådhuset. 
j) Når det etableres sykkelveier og fortau i transformasjonsområder skal 

disse etableres slik at beboernes eiendommer blir minst mulig berørt. 
 
2. Ny jernbaneovergang for fotgjengere og syklister mellom Langbakken og Esso-

tomta settes som rekkefølgekrav, men kartfestes ikke. Bruk av undergang 
vurderes på linje med bro. 
 

3. Følgende tiltak utredes som en del av høringsperioden, som alternativ til en 
oppstramming av kryssløsningene vist i vedlegg 16, og tilstrekkelig trafikkareal 
sikres i plankartet: 

a) Ny rundkjøring i krysset fylkesvei 152/Brekkeveien. 
b) Det etableres rundkjøring i kryssene Langbakken/Hogstvedtveien/fv. 152. 

Løsning med 2 rundkjøringer foretrekkes. 1 rundkjøring for Langbakken/fv. 
152/kollektivterminal og 1 rundkjøring for fv. 152/Hogstvedtveien. 

c) Ny utkjøring fra boligene i Raveien etableres, enten ut til ny rundkjøring på 
fv. 152 ved Esso eller ut i Brekkeveien. 

d) Kollektivterminal ved området mellom jernbanen, fv. 152 og Ås 
videregående skole utredes for å finne en løsning som gir gode 
overgangsmuligheter mellom tog, buss 510 og lokalbusser. Det vurderes å 
legge til rette for at det kan etableres gangbroer fra kollektivterminalen over 
til Europantomta og over motsatt side av fv. 152. 

 
4. Følgende tiltak videreføres ikke i områdereguleringsplanen: 

a) Sykkelvei med fortau langs Skoleveien, vest for rådhuset, som vist i 
vedlegg 7 og 9. 

b) Innsnevringer på fv. 152. 
c) Fortau langs fv. 152 fra Rådhusplassen mot Esso. 
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HTM-19/19 
R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere - klage 
på vedtak 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
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. Odd Rønningen (Sp) ble valgt til å godkjenne protokollen. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 11.04.2019: 
Klage på vedtak av R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere tas 
ikke til følge. Kommunestyrets vedtak i sak 95/18, opprettholdes. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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HTM-20/19 
R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-301 Grenseveien/Myrfaret, 
som vist på kart og bestemmelser datert 26.03.2019. 
 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende forslag: 

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk 
og miljø å ikke legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-301 
Grenseveien/Myrfaret, som vist på kart og bestemmelser datert 26.03.2019. 
Planen tilbakesendes for videre behandling, detaljering og illustrering. 

a. Grøntområder tas inn i reguleringskartet. 
b. Høyder legges til grunn med maksimalt 4 etasjer. 

 
2. Forslag til detaljreguleringsplan opprettholder følgende rekkefølgekrav fra 

områdeplanen: «Det gis ikke igangsettingstillatelse for det enkelte boligfelt før 
skole- og barnehagekapasiteten er tilstrekkelig.» 

 
FrP og V fremmet følgende fellesforslag som tillegg til Hs forslag 1. b): 
 […] dog slik at det kan være 5 etasjer på de tre midtre feltene. 
 
Votering: 

 Hs forslag 1 ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 

 Fellesforslag fra FrP og V ble nedstemt 6-3 (FrP, MDG, V). 

 Hs forslag 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.04.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å ikke legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-301 
Grenseveien/Myrfaret, som vist på kart og bestemmelser datert 26.03.2019. Planen 
tilbakesendes for videre behandling, detaljering og illustrering. 

1. Grøntområder tas inn i reguleringskartet. 
2. Høyder legges til grunn med maksimalt 4 etasjer. 

 
Forslag til detaljreguleringsplan opprettholder følgende rekkefølgekrav fra 
områdeplanen: «Det gis ikke igangsettingstillatelse for det enkelte boligfelt før skole- 
og barnehagekapasiteten er tilstrekkelig.» 
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HTM-21/19 
R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Brekkeveien/Lyngveien til Holstad 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei 
fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad, som vist på kart og bestemmelser datert 
01.02.2019.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. Strekningen fra ny E18 til Holstadkrysset flyttes nærmere bekken. 
2. Det må skaffes prognose for trafikktall, og veien dimensjoneres i henhold til 

dette. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag om tillegg til rådmannens innstilling: 

HTM er positive til forslaget, men før forslaget kan andregangsbehandles må 
planen kompletteres med en tilknytning mot Sneissletta og Oslo i nordvestre 
retning, slik det er vist på tidligere fremlagte prinsippskisse for alternativ 2 B. 
Reguleringsplanen koordineres med vedtatt reguleringsplan for E18. 

 
Votering: 

 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 Sps forslag 1 ble nedstemt 8-1 (Sp). 

 Sps forslag 2 ble nedstemt 8-1 (Sp). 

 FrPs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.04.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og 
miljø (HTM) å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for gang- og 
sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad, som vist på kart og bestemmelser 
datert 01.02.2019.  
 
HTM er positive til forslaget, men før forslaget kan andregangsbehandles må planen 
kompletteres med en tilknytning mot Sneissletta og Oslo i nordvestre retning, slik det 
er vist på tidligere fremlagte prinsippskisse for alternativ 2 B. Reguleringsplanen 
koordineres med vedtatt reguleringsplan for E18. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
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HTM-22/19 
R-318 Detaljregulering for Solberg Øst 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan R-318 Solberg Øst, 
som vist på kart datert 07.02.2019 og bestemmelser datert 07.02.2019.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse 
med følgende tillegg:  
 

1. Areal regulert til bolig/forretning endres til blokkbebyggelse i tråd med vedtak i 
HTM 06.12.2018.  

2. Forslag til detaljreguleringsplan opprettholder følgende rekkefølgekrav fra 
områdeplanen: «Det gis ikke igangsettingstillatelse for det enkelte boligfelt før 
skole- og barnehagekapasiteten er tilstrekkelig.» 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Hovedutvalget avklarte med administrasjonen at grønne områder legges inn på 
kartet før planen legges ut til offentlig ettersyn og andregangsbehandles.. 
 
Votering: 
Utvalget stemte over rådmannens innstilling: 

 første avsnitt ble enstemmig vedtatt 

 pkt. 1 ble nedstemt 8-1 (MDG) 

 pkt. 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.04.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan R-318 Solberg Øst, 
som vist på kart datert 07.02.2019 og bestemmelser datert 07.02.2019.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse 
med følgende tillegg: 

 Forslag til detaljreguleringsplan opprettholder følgende rekkefølgekrav fra 
områdeplanen: «Det gis ikke igangsettingstillatelse for det enkelte boligfelt før 
skole- og barnehagekapasiteten er tilstrekkelig.» 
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HTM-23/19 
R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-320 Norderås 
førerhundskole, som vist på kart datert 21.02.2019, med reguleringsbestemmelser 
datert 21.02.2019.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg:  
 

1. Nytt punkt 4.5.2. legges i reguleringsbestemmelsene med følgende 
formulering: «Matjorda på arealet tas vare på og kjøres til egnet sted for 
oppdyrking eller jordforbedring på areal der det skal drives jordbruk. Plan for 
dette skal inngå i planbeskrivelsen.» 

 
Dette med forbehold om Formannskapets godkjenning av planforslaget.  
 
Formannskapet: 
Formannskapet vedtar å omdisponere 8,7 daa LNF-A i gjeldende kommuneplan til 
offentlig eller privat tjenesteyting i forbindelse med detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole.  
 
Kommuneplanen korrigeres ihht omdisponeringen i førstkommende 
kommuneplanrullering.  
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Odd Rønningen (Sp) stilte spørsmål til egen habilitet på bakgrunn av at han er nabo i 
aktuelt område. Odd Rønningen fratrådte behandlingen, og utvalget vedtok 
enstemmig at han er habil i saken (8 stemmer), jf. fvl. § 8, annet ledd. 
 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Det utredes alternativ plassering på ikke dyrkbar mark, eventuelt mindre 
verdifull dyrka mark. Planen returneres. 

 
Ap, SV og MDG fremmet følgende fellesforslag som tillegg til rådmannens innstilling, 
basert på klima- og miljøutvalgs innstilling: 

1. Nytt punkt 4.5.2. legges inn i reguleringsbestemmelsene med følgende 
formulering: «Matjorda på arealet tas vare på og kjøres til egnet sted for 
oppdyrking på areal der det skal drives jordbruk eller hagebruk. Plan for dette 
skal inngå i planbeskrivelsen.» 

2. Fasader og tak skal være matte og ha farger som begrenser uønsket 
refleksjon/lysvirkning. 

3. Utvendig belysning skal være diskret og nedadrettet for å unngå 
lysforurensning i området. 
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4. Det må i forbindelse med byggesaksbehandlingen foreligge plan for hvordan 
hundeavfallet skal behandles eller avhendes. 

 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til en ny formulering av siste setning i vedtaket: 

Dette med forbehold om at formannskapet ikke motsetter seg at planforslag i 
strid med kommuneplanens arealformål utarbeides og tas til behandling. 

 
Votering: 
Sps forslag ble nedstemt 5-4 (Sp, SV, MDG, V). 
 
Fellesforslag fra Ap, SV og MDG: 

1. ble enstemmig vedtatt 
2. ble vedtatt 7-2 (2H) 
3. ble vedtatt 8-1 (H) 
4. ble vedtatt 6-3 (2H, FrP) 

 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.04.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-320 Norderås 
førerhundskole, som vist på kart datert 21.02.2019, med reguleringsbestemmelser 
datert 21.02.2019.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg: 

1. Nytt punkt 4.5.2. legges inn i reguleringsbestemmelsene med følgende 
formulering: «Matjorda på arealet tas vare på og kjøres til egnet sted for 
oppdyrking på areal der det skal drives jordbruk eller hagebruk. Plan for dette 
skal inngå i planbeskrivelsen.» 

2. Fasader og tak skal være matte og ha farger som begrenser uønsket 
refleksjon/lysvirkning. 

3. Utvendig belysning skal være diskret og nedadrettet for å unngå 
lysforurensning i området. 

4. Det må i forbindelse med byggesaksbehandlingen foreligge plan for hvordan 
hundeavfallet skal behandles eller avhendes. 

 
Dette med forbehold om at formannskapet ikke motsetter seg at planforslag i strid 
med kommuneplanens arealformål utarbeides og tas til behandling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling til formannskapet 11.04.2019: 
Formannskapet vedtar å omdisponere 8,7 daa LNF-A i gjeldende kommuneplan til 
offentlig eller privat tjenesteyting i forbindelse med detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole.  
 
Kommuneplanen korrigeres ihht omdisponeringen i førstkommende 
kommuneplanrullering. 
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HTM-24/19 
R-300 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 med flere 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) vurderer planforslaget som 

mangelfullt/ufullstendig. 
2. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 sendes planforslaget tilbake til 

forslagsstiller for bearbeiding og konkretisering. 
3. Planforslaget legges fram for HTM til ny behandling etter at det er 

endret/oppdatert. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Zara Mushtaq Berg (H) og Jan Ove Rikheim (H) fremmet forslag om rådmannens 
innstilling med følgende tillegg: 

 HTM vil påpeke at kommunen har svært dårlig erfaring med å tillate 
omlastingsterminaler i nærheten av boligbebyggelse. Særlig gjelder dette 
lager, logistikk, plasskrevende varehandel og kjøl- og frysevarer der 
vogntogene blir stående og gå på tomgang hele døgnet, mens kjøle- og 
fryseaggregatene står og går. 

 Kjærnesveien 2 er en næringstomt, og ligger ikke på et industriområde. HTM 
mener at en byggehøyde på 18 meter, som indikert i bestemmelsene, sterkt vil 
avvike fra områdets karakter og totalt vil dominere hele området. Det kan ikke 
påregnes en tillatt høyde på over 5-6 meter. 

 
Votering: 
Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.04.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) vurderer planforslaget som 
mangelfullt/ufullstendig. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 sendes planforslaget tilbake til 
forslagsstiller for bearbeiding og konkretisering. 
 
Planforslaget legges fram for HTM til ny behandling etter at det er endret/oppdatert. 
 
HTM vil påpeke at kommunen har svært dårlig erfaring med å tillate 
omlastingsterminaler i nærheten av boligbebyggelse. Særlig gjelder dette lager, 
logistikk, plasskrevende varehandel og kjøl- og frysevarer der vogntogene blir 
stående og gå på tomgang hele døgnet, mens kjøle- og fryseaggregatene står og 
går. 
 
Kjærnesveien 2 er en næringstomt, og ligger ikke på et industriområde. HTM mener 
at en byggehøyde på 18 meter, som indikert i bestemmelsene, sterkt vil avvike fra 
områdets karakter og totalt vil dominere hele området. Det kan ikke påregnes en 
tillatt høyde på over 5-6 meter. 
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HTM-25/19 
Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske 
Turistforening Oslo og Omegn 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 

Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) stilte spørsmål til egen habilitet på bakgrunn av at ektefellen 
er leder av Ås turlag, en under-organisasjon av Den Norske Turistforening Oslo og 
Omegn. Håvard Steinsholt fratrådte behandlingen, og utvalget vedtok enstemmig at 
han er habil i saken (8 stemmer), jf. fvl. § 8, annet ledd. 
 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen presenterte notat datert 
07.04.2019 om avtalen etter styrebehandling i DNT, med skisse til endret innstilling. 
 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om følgende tillegg til pkt. 7: 

Minimum en av samarbeidsutvalgets medlemmer skal være politisk valgt. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Forutsatt en drift i tråd med avtalens intensjoner og beskrivelser, og innenfor 
rammen av de kostnader kommunen uansett ville fått ved fremtidig drift av 
Breivoll friområde, krever Ås kommune ikke årlig vederlag (i forslaget kalt 
«leie»). 

 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til endret innstilling. 
 
Votering: 

 Endret innstilling ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 

 Hs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 SVs forslag ble nedstemt 6-3 (MDG, SV, V). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 11.04.2019: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 

Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
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d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 
legges til grunn for samarbeidet med følgende justeringer: 

I. Punkt 7. «Driftsstyre» endres til «Samarbeidsutvalg» 
II. Punkt 7. Samarbeidsutvalget gis fullmakt til å innvilge avdragsfrihet eller 

utsatt husleie med bakgrunn i manglende inntektsgrunnlag til å sikre 
forsvarlig drift på Breivoll. En utsettelse skal maksimalt gjelde for ett år av 
gangen og forelegges formannskapet til orientering. 

III. Punkt 5. Leietid. Tillegges følgende setning: DNT Oslo og Omegn gis 
fortrinnsrett til å tegne ny leieavtale, på fremforhandlede vilkår, etter utløpt 
leieperiode. Fortrinnsretten faller bort dersom senere lov, forskrift eller 
andre sentrale føringer er til hinder for dette. 

IV. Punkt 7. Minimum en av samarbeidsutvalgets medlemmer skal være 
politisk valgt. 

 
 
  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.04.2019 Side 20 av 22 

  

 

HTM-26/19 
Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på  vedtak om avslag på 
samtykke til grunnundersøkelser på gnr 62 bnr 1 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.04.2019: 
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 HTMs vedtak av 24.01.19.  
 
Vedtak av 24.01.19 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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HTM-27/19 
Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om avslag på 
samtykke til grunnundersøkelser på gnr 63 bnr 1 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.04.2019: 
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 HTMs vedtak av 24.01.19.  
 
Vedtak av 24.01.19 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
  
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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HTM-28/19 
Årsmelding 2018 Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud, leder for bygg og geodata 
Arve Bekkevard og kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen 
orienterte kort om sine ansvarsområder.  
 
Hovedutvalget berømmer administrasjonen for godt arbeid på disse områdene. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 11.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
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