
 

 

Ås kommune  

  

 

13/06060 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 16.10.2014 kl. 18:00 – 19:30.  
Sted: Kulturhuset, Lille sal  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Møtende medlemmer: 
Ola Nordal (Ap),  
Kristin Ohnstad (Ap),  
Kjetil Barfelt (FrP) 
Odd Rønningen (Sp),  
Anton Bachke (SV),  
Ola Stedje Hanserud (MDG),  
 
Møtende varamedlemmer: 
Shangquan Chen (Ap) møtte for Inger Skjervold Rosenfeld (V),  
Bjørn Leivestad (H) møtte for Jan Ove Rikheim (H),  
Hilde Kristin Marås (H) møtte for Mimi Guttormsen (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Teknisk sjef Nils Erik Pedersen, plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug, leder av bygg- 
og geodataavdelingen Arve Bekkevard, rådgivere i plan- og utviklingsavdelingen  
Liv Marit Søyseth og Kristine Sand. 
 
Møtesekretær: 
Rita Stensrud fra politisk sekretariat 
 
Diverse merknader: 
Utvalget var på befaring før møtet, se sak 78/14. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: referatsak, sak 78 og 79/14, eventuelt. 
Det ordinære møtet ble hevet kl. 19.30. Deretter ble drøftingen holdt.  
 
Møteprotokoll godkjent 17.10.2014 
 
 
 
Ola Nordal 
Leder i utvalg 

Odd Rønningen 
Nestleder i utvalg 
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Saksliste 

 Side 

Drøfting 

Referatsaker 

Eventuelt 
 
Saker til behandling 

78/14 Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - søknad om endring av antall 
parkeringsplasser ved hjemmekontor. 

3 

79/14 Gnr 107 bnr 344 - Ulveleina 9 - Pålegg om opprydding 5 

  



Hovedutvalg for teknikk og miljø 16.10.2014 Side 3 av 5 
 

Drøfting 

3/14 HTM og plan- og utviklingsavdelingen fortsatte drøftingen om 
planbestemmelser for kommuneplan 2015-2027.  
 
 

 

Referatsaker 

13/14 Fylkesmannens vedtak i klagesak - Slorhøgda 43. 
Dok.nr. 14/01337-10. Tatt til orientering. 
 

14/14 Kvestad gård - deponi/bakkeplanering.  
Vedtak fra formannskapet 08.10.2014 ble lagt frem i møtet.  
Omgjøring av vedtak i F-sak 49/14. 
 
Tatt til orientering. 

 

Eventuelt 
 

 Dyster-Eldor 2 - Søndre del:  
Plan- og utviklingssjefen informerte om status. Områdereguleringsplanen skal 
1.gangs behandles i HTM så snart som mulig. 
 

 Solberg skole - utbygging:  
Plan- og utviklingssjefen informerte om status.  
Tidligere behandlinger: Plankomiteen 04.12.2013 - orienteringssak;  
K-sak 12/14, 19.03.2014, og K-sak 42/14, 27.05.2014.  
 

 Deponi - Nøstvedt:  
Utvalget ønsket en statusoppdatering. Bygnings- og geodatasjefen informerte 
om brev tilsendt tiltakshaver 06.10.2014, dok.nr. 14/01800-12  
«Gnr 107 bnr 1 - Nøstvedt gård - stans av jorddeponidrift - videre oppfølging». 
 

 Gang- og sykkelvei langs Kråkstadveien:  
Teknisk sjef informerte om at Ski kommune planlegger å koble sammen 
Kråkstad og Ski, både med tanke på vann og avløp, og myke trafikanter.  
I den forbindelse er det planlagt å bygge gang- og sykkelvei langs 
Kråkstadveien, nord for eksisterende fortauet og sørover til Kråkstad. 
Eksisterende gang- og sykkelvei i Ås kommune avsluttes ca. 400 meter før 
kommunegrensa og dette strekket har Ski kommune tenkt til å inkludere i 
entreprisen. Det blir også satt opp lys langs hele veien.  
Viser til dok.nr. 14/03585-1 i Ås kommunes sak- og arkivsystem. 
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HTM-78/14       << Til saksliste 
Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - søknad om endring av antall 
parkeringsplasser ved hjemmekontor 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø godkjenner en reduksjon av antall 
parkeringsplasser fra 6 til 4. I medhold av §§ 20-2 og 21-2 i plan- og bygningsloven 
godkjennes de anmeldte planer for opparbeidelse av 4 parkeringsplasser på gnr. 42 
bnr. 82, Lyngveien 3, i henhold til situasjonsplan 001 datert 10.09.2014. 
Parkeringsplassene opparbeides omgående. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 16.10.2014: 
Utvalget var på befaring i Lyngveien 3 i forkant av møtet. 
 
Utvalget mottok et notat fra nabo i forbindelse med befaringen (dok.nr. 14/00596-37).  
 
Anton Bachke (SV) og Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende fellesforslag:  

 Parkeringsplasser endres til kundeparkeringsplasser i 1. og 2. setning av 
rådmannens innstilling. 

 Etter «… datert 10.09.2014», legges følgende til: 
De fire kundeparkeringsplassene skal være på egen tomt og på skrå i forhold til 
Lyngveien. Tre kundeparkeringsplasser skal være min. 2,5 m brede. 
Handikapparkeringsplassen skal være 4 m bred.  
 

 
Kristin Ohnstad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det forutsettes i tillegg normal parkeringsdekning i henhold til reguleringsplanen for 
boligdelen. 
 
Votering: 
Fellesforslaget fra SV og FrP ble enstemmig vedtatt i alternativ votering mot 
rådmannens innstilling.  
Aps tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 16.10.2014: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø godkjenner en reduksjon av antall 
kundeparkeringsplasser fra 6 til 4. I medhold av §§ 20-2 og 21-2 i plan- og 
bygningsloven godkjennes de anmeldte planer for opparbeidelse av  
4 kundeparkeringsplasser på gnr. 42 bnr. 82, Lyngveien 3, i henhold til 
situasjonsplan 001 datert 10.09.2014, med følgende endringer:  
 
De fire kundeparkeringsplassene skal være på egen tomt og på skrå i forhold til 
Lyngveien. Tre kundeparkeringsplasser skal være min. 2,5 m brede. 
Handikapparkeringsplassen skal være 4 m bred.  
 
Det forutsettes i tillegg normal parkeringsdekning i henhold til reguleringsplanen for 
boligdelen. 
 
Parkeringsplassene opparbeides omgående. 
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HTM-79/14       << Til saksliste 
Gnr 107 bnr 344 - Ulveleina 9 - Pålegg om opprydding 
 
Rådmannens innstilling: 
Opprydding og fjerning av alt avfall på/ved gnr 107 bnr 344 skal være utført innen 
15.11.2014. Pålegget gis med hjemmel i forurensningsloven §§ 28 og 37, og rettes 
mot fester av eiendommen. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 16.10.2014: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
«alt avfall på/ved» endres til «alt avfall på». 
 
Utvalget drøftet seg frem til:  
Fristen endres til 15.12.2014.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrP og utvalgets endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 16.10.2014: 
Opprydding og fjerning av alt avfall på gnr 107 bnr 344 skal være utført innen 
15.12.2014. Pålegget gis med hjemmel i forurensningsloven §§ 28 og 37, og rettes 
mot fester av eiendommen. 
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