
 

 

Ås kommune  

  

 

13/06060 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 11.12.2014 kl. 18.00 - 19.45.  
Sted: Ås kulturhus, Lille sal  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Ola Nordal (Ap), Kristin Ohnstad (Ap), Odd Rønningen (Sp), Jan Ove Rikheim (H), 
Mimi Guttormsen (H), Ola Stedje Hanserud (MDG), Kjetil Barfelt (FrP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Shangquan Chen (Ap) møtte for Anton Bachke (SV) 
 
Forfall: 
Inger Skjervold Rosenfeld (V) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Teknisk sjef Nils Erik Pedersen, plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug og  
leder av bygg- og geodataavdelingen Arve Bekkevard. 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Rita Stensrud. 
 
Diverse merknader: 
Referatsaker, delegerte vedtak, sak 87-92, informasjons- og drøftingssaker. 
Shangquan Chen ble forsinket og ankom kl. 18.25. Da var allerede sak 87-91 
behandlet. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 12.12.2014 
 
 
Ola Nordal 
Leder i utvalg 

Odd Rønningen 
Nestleder i utvalg 
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Saksliste 

 Side 

Delegerte vedtak  

Referatsaker 
 
Informasjons- og drøftingssaker 

Saker til behandling 

87/14 Gnr 104 Bnr 27 - Drift i steinbrudd - Søknad om midlertidig 
dispensasjon pbl. § 19-3 

4 

88/14 Gnr 42 Bnr 76 - Åstorget - Klage på avslag – Planteplan 4 

89/14 Gnr 27 Bnr 1 - Gamle Mossevei 9 - Plantesenter – 2015 5 

90/14 Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - søknad om endring av antall 
parkeringsplasser ved hjemmekontor - klage på vedtak 

5 

91/14 Gnr 113 bnr 1 - Askehaugåsen - Vedtak om tvangsmulkt 6 

92/14 Gnr 51 bnr 7 - Brekkeveien 79 - Vedtak om tvangsmulkt 6 

 
 
 
 
 
 

Delegerte vedtak 

Delegerte vedtak byggesak, oktober og november 2014, ble tatt til orientering. 
14/00237-10. 
 
 
<<Gå til saksliste 

Referatsaker 

Følgende referatsak var sendt HTM på e-post 09.12.2014:  
Fylkesmannens vedtak i klagesak om avslag på dispensasjon - Slorhøgda 10 -  
gnr 107 bnr 634, datert 21.11.2014. Fylkesmannens slutning: Kommunens vedtak av 
08.05.2014 stadfestes (doknr. 14/00405-75).  
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Informasjons- og drøftingssaker 

1. Pålegg om opprydding og fjerning av avfall: 
Hovedutvalget konkluderte med at disse sakene kan behandles administrativt, i 
tråd med reglementet. 
 

2. Møteplan for HTM, høsten 2015:  
For å unngå at formannskapet og HTMs møter blir på samme dag, flyttes tre 
HTM-møter fra torsdag til følgende onsdager: 19.8.2015, 7.10.2015 og 4.11.2015.  
 

3. Innfartsparkering v. Korsegården: Behov for innfartsparkering bør vurderes i 
forbindelse med regulering/omdisponering av gnr/bnr 27/1 - teig nr. 1. 
 

4. Salgsvogner i sentrum - søknader om leie av plasseringssted i Ås sentrum i 
forbindelse med salg av mat fra mobil salgsvogn/bil: Utvalget var generelt positivt 
innstilt til slike tiltak. 
 

5. Vannforsyning - Leveringssikkerhet og kvalitet: Statusoppdatering på oppfordring 
fra HTM-medlem i møte 06.11.2014. 
 

6. Viltvaktordningen: HTM signaliserte at de ønsker at det arbeides videre med ny 
løsning, gjerne i samarbeid med nabokommuner. 
 

7. Askehaugveien 58 - Nedgraving av høyspentkabel: Utvalget tok til etterretning at 
nedgraving synes å være urimelig kostbart. 
 

8. Elektrisk gjerde i Solveien 8: Innbyggere må kontakte Hafslund når det gjelder 
strømfeil. Det legges ut tydelig informasjon om dette på kommunens nettsider. 
 

9. Bjørnstadveien i Kroer - henvendelse: Utvalget tok til etterretning at det arbeides 
videre med privatisering av kommunale veier, og at oppfølging av Bjørnstadveien 
inngår i dette. 
 

10. Bygdebike - status: Det er flere parter som (sam)arbeider for bedre tilrettelegging 
for syklende i tilknytning til Ås sentrum - NMBU. TØI, Statens vegvesen, studenter 
ved NMBU og Ås kommune v/Kristine Sand. Det er også blitt gitt signaler fra 
Åspro AS om at de kan være interessert i drift/vedlikehold av sykler. 

 
 
<<Gå til saksliste 
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Saker til behandling 

HTM-87/14 
Gnr 104 Bnr 27 - Drift i steinbrudd - Søknad om midlertidig 
dispensasjon pbl. § 19-3 
<<Gå til saksliste 

 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår søknad om midlertidig dispensasjon til 
reetablering av mobilt knuseverk på gnr. 104 bnr. 27 på Vinterbro. Avslaget hjemles i 
plan- og bygningsloven § 19-3 jf. § 19-2 andre ledd. 
  
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.12.2014: 
Votering: (7 stemmer). 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 6-1 (FrP).   
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.12.2014: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår søknad om midlertidig dispensasjon til 
reetablering av mobilt knuseverk på gnr. 104 bnr. 27 på Vinterbro. Avslaget hjemles i 
plan- og bygningsloven § 19-3 jf. § 19-2 andre ledd. 
 
 
 
 
 

HTM-88/14 
Gnr 42 Bnr 76 - Åstorget - Klage på avslag - Planteplan 
<<Gå til saksliste 

 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klage på vedtak i delegert sak  
13/05222-34 den 02.10.2014, og finner ikke at det foreligger nye momenter i saken 
som tilsier at vedtaket bør omgjøres. Vedtak i delegert sak 13/05222-34 datert 
02.10.14 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen 
for endelig avgjørelse.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.12.2014: 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag:  
HTM godkjenner planteplan revisjon C, datert 15.09.2014.  
 
Votering: (7 stemmer) 
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling.            
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.12.2014: 
HTM godkjenner planteplan revisjon C, datert 15.09.2014.  
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HTM-89/14 
Gnr 27 Bnr 1 - Gamle Mossevei 9 - Plantesenter - 2015 
<<Gå til saksliste 

 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø innvilger i medhold av plan- og bygningslovens  
§ 19-2 dispensasjon fra kommuneplan for Ås 2011-2023, vedtatt 6.4.2011, angående 
arealformålet, og godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 drift av 
plantesalg på del av gnr 27 bnr 1 for sesongen 2015.  

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.12.2014: 
Votering: (7 stemmer) 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.       
  
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.12.2014: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø innvilger i medhold av plan- og bygningslovens  
§ 19-2 dispensasjon fra kommuneplan for Ås 2011-2023, vedtatt 6.4.2011, angående 
arealformålet, og godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 drift av 
plantesalg på del av gnr 27 bnr 1 for sesongen 2015.  

 
 
 
 
 

HTM-90/14 
Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - søknad om endring av antall 
parkeringsplasser ved hjemmekontor - klage på vedtak 
<<Gå til saksliste 

 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klagen og finner ikke at det er kommet 
fram nye momenter i saken. Vedtak i HTM sak 78/14, den 16.10.2014, opprettholdes. 
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.12.2014: 
Votering: (7 stemmer) 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.       
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.12.2014: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klagen og finner ikke at det er kommet 
fram nye momenter i saken. Vedtak i HTM sak 78/14, den 16.10.2014, opprettholdes. 
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
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HTM-91/14 
Gnr 113 bnr 1 - Askehaugåsen - Vedtak om tvangsmulkt 
<<Gå til saksliste 

 
Rådmannens innstilling: 
Eier av eiendommen gnr 113 bnr 1 fnr 135, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, 
dersom oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.04.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 01.04.2015, også helligdager, inntil 
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges 
med hjemmel i Forurensningsloven § 41-6. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.12.2014: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Fristen utsettes til 01.05.2015. 
 
Votering: (7 stemmer) 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 5-2 (1H, 1FrP) ved alternativ votering mot  
FrPs forslag.                                            
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.12.2014: 
Eier av eiendommen gnr 113 bnr 1 fnr 135, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, 
dersom oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.04.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 01.04.2015, også helligdager, inntil 
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges 
med hjemmel i Forurensningsloven § 41-6. 
 
 
 
 

HTM-92/14 
Gnr 51 bnr 7 - Brekkeveien 79 - Vedtak om tvangsmulkt 
<<Gå til saksliste 

 
Rådmannens innstilling: 
Eier av eiendommen gnr 51 bnr 7, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, dersom 
tilknytning til kommunal vannledning ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.04.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 01.04.2015, også helligdager, inntil 
tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven § 32-5. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.12.2014: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Fristen utsettes til 01.05.2015. 
 
Votering: (8 stemmer) 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 6-2 (1H, 1FrP) ved alternativ votering mot  
FrPs forslag.                                             
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.12.2014: 
Eier av eiendommen gnr 51 bnr 7, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, dersom 
tilknytning til kommunal vannledning ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.04.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 01.04.2015, også helligdager, inntil 
tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven § 32-5. 
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