
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03747 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 20.06.2019 kl. 18:00 – 21:35 
Sted: Lille sal i Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap: Joar Solberg, Else Jorunn Vestby 
H: Zara Mushtaq Berg 
Sp: Odd Rønningen 
FrP: Kjetil Barfelt 
MDG: Werner Wilhelmsen 
SV: Håvard Steinsholt 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ivar Magne Sæveraas (V) for Trine Hvoslef-Eide (V) 
Nils H. Sopp (H) for Jan Ove Rikheim (H) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, virksomhetsleder 
samfunnsutvikling Ellen Grepperud, leder for bygg og geodata Arve Bekkevard og 
konsulent Kim Madsen Pham (møtesekretær). 
 
Diverse merknader: 
Møtet startet med orientering 3/19, 5/19 og 2/19, deretter saker til behandling, 
delegerte vedtak, referatsak, drøftingssaker, øvrige orienteringer og orientering 
4/19. 
 
Møteprotokoll godkjent 27.06.2019 
 
 
Kjetil Barfelt 
leder 

Joar Solberg 
nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 3 

Drøfting 4 

Referatsaker 4 

Delegerte vedtak 4 

Saker til behandling 

43/19 19/00889-7 Gnr 43 bnr 72 - Ekornveien 43 - Tilbygg - Klage på 
avslag 

5 

44/19 19/01664-1 Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i 
Bunnefjorden 

6 

45/19 19/01663-1 Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder 
fra 
skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune 

7 

46/19 19/01681-1 Revisjon av Standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp 

8 

47/19 19/01191-13 Vedrørende oppføring av midlertidig brakkerigg på gnr 
104 bnr 1, ved Nygårdskrysset 
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Orientering  

2/19 Orientering fra tiltakshaver for Kjærnesveien 2 

 
Ola Moe orienterte om ideer/tanker gjeldende fremtidig regulering/bruk av 
Kjærnesveien 2. Det foreligger planer om å reise et hotellbygg i massivt tre og glass.  
 

3/19 Sluttrapport om frivilligmeldingen v/enhetsleder kultur, idrett og frivillighet 
Camilla Sæbjørnsen 

 
Camilla Sæbjørnsen orienterte om frivillig arbeid generelt, og presenterte 
frivilligmeldingen for Ås kommune. 
 

4/19 Korrigering av protokoll fra møte i HTM 22.05.2019 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok enstemmig korrigeringene av 31.05.2019, 
for protokoll fra hovedutvalgets møte 22.05.2019. 
 

5/19 Vannforsyning – Sikkerhet og rutiner for kontroll og prøvetaking 

 
Enhetsleder kommunalteknikk Olaug Talleraas orienterte om sikkerhet, rutiner for 
prøvetaking ved høydebasseng og i vannettet, varslingsrutiner dersom avvik 
identifiseres og dessuten om arbeidet med «Hovedplan for vann, avløp og 
vannmiljø». 
 

Øvrige orienteringer 

 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen orienterte om status 
etter brann på Nordby skole, og rehabilitering av Nordbybadet. 
 
Virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud orienterte om Brekkeveien 19 
(Maxbo). 
 
Leder for bygg og geodata Arve Bekkevard orienterte om «fjellet» av sprengstein 
ved REMAs nye lager på Vinterbro næringsområde. Massen bør være borte 
sommeren 2020. 
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Drøfting  

6/19 17/01900-12 Midlertidig forbud mot tiltak 

 
Virksomhetsleder for plan og utvikling Ellen Grepperud presenterte forslag om 
nytt bygge- og deleforbud. 
 
HTM ber om dette som en sak til behandling. 
 

7/19 19/01191-13 Vedrørende oppføring av midlertidig brakkerigg på 
gnr 104 bnr 1, ved Nygårdskrysset 

 
HTM vedtok enstemmig å ta opp og realitetsbehandle saken. Se sak 47/19. 
 

8/19 Reguleringsplan for Åsgård skole 

 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen presenterte nytt 
utkast til plankart i forbindelse med reguleringsplan for Åsgård skole. 
 
Dersom administrasjonen ser behov for å legge ut saken på høring før første 
HTM-møte etter sommerferien, kan det avholdes et HTM-møte pr telefon. Om 
ikke behandles saken i første HTM-møte etter sommeren. 

 
 

Referatsaker  

4/19 18/01320-25 Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - Fylkesmannens 
vedtak i klagesak 

 
Kommunen har fått medhold, og referatsaken ble tatt til orientering. 
 

 

Delegerte vedtak  

5/19 14/00237-52 Delegerte vedtak byggesak 13.05.2019 - 
10.06.2019 

 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering. 

  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 20.06.2019 Side 5 av 9 

  

Saker til behandling  

HTM-43/19 
Gnr 43 bnr 72 - Ekornveien 43 - Tilbygg - Klage på avslag 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven (fvl.) § 33. HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av vedtak datert 08.05.2019. HTM opprettholder vedtak om avslag på 
dispensasjonssøknad, dok. 19/00889-3, klagen tas således ikke til følge.  
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.06.2019: 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet rådmannens alternative innstilling med begrunnelse: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Votering: 
Hs forslag ble vedtatt 5-4 (2Ap, Sp, SV) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 20.06.2019: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33. 
HTM finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av vedtak datert 08.05.2019. HTM 
omgjør vedtak om avslag av dispensasjonssøknaden av 08.05.2019 dok. 19/00889-
4. Klagen tas således til følge. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger bygningsmyndighetene 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse inntatt i § 18.1 annet 
kulepunkt, vedrørende maksimalt tillatt bebygd areal (BYA). 
 
HTM finner at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges, fordi: 

 Hovedhensynet bak § 18.1 pkt. 2 er å tilrettelegge for lys, luft og rom mellom 
bygningene 

 
HTM vurderer fordelene ved å gi dispensasjon for å være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering, fordi: 

 Tiltaket påvirker ikke områdets uttrykk  

 Det er umulig å bygge 36 kvm av biloppstillingsplassene 

 Det er ikke kommet inn naboklager på tiltaket 
 
Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av to boder på tomten – en bod til hver 
seksjon på gnr. 43 bnr. 72 innvilges med hjemmel i pbl. § 20-3 jf. § 20-1. 
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HTM-44/19 
Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden 
 
Rådmannens innstilling: 

- Mottaksanlegg for båtseptik, på flytebrygge med rampe til land, etableres ved 
kiosken på Nesset, innerst i Bunnefjorden, i tråd med saksutredningens 
alternativ 1. 

- Økonomisk konsekvens innarbeides i kommunens handlingsprogram for 
2020-2023 og budsjett for 2020. 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.06.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes og fremmes igjen med en planfaglig vurdering. 
 
Votering: 
SVs utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (SV, V) 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet rådmannens innstilling pkt. 1 med følgende endring: 

Forutsatt nødvendig plan- og byggesaksbehandling etableres mottaksanlegg 
for båtseptik […] 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet rådmannens innstilling pkt. 1 med følgende endring: 

Mottaksanlegg for båtseptik, på flytebrygge med rampe til land, etableres i sør 
på kommunens eiendom gnr 112 bnr 83, innerst i Bunnefjorden […] 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling pkt. 1 ble tiltrådt 5-4 (2Ap, Sp, SV) med FrPs endringsforslag 
ved alternativ votering mot SVs endringsforslag. 
 
Rådmannens innstilling pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 20.06.2019: 
1. Mottaksanlegg for båtseptik, på flytebrygge med rampe til land, etableres i sør på 

kommunens eiendom gnr 112 bnr 83, innerst i Bunnefjorden, i tråd med 
saksutredningens alternativ 1. 

2. Økonomisk konsekvens innarbeides i kommunens handlingsprogram for 2020-
2023 og budsjett for 2020. 
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HTM-45/19 
Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra 
skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.06.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 20.06.2019: 
Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i 
Ås kommune vedtas. 
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HTM-46/19 
Revisjon av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.06.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 20.06.2019: 
«Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» bestående av administrative og 
tekniske bestemmelser, sist revidert i 2017, vedtas som gjeldende i Ås kommune. 
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HTM-47/19 
Vedrørende oppføring av midlertidig brakkerigg på gnr 104 bnr 1, 
ved Nygårdskrysset 
 
HTM vedtok enstemmig å realitetsbehandle orienteringssak 7/19, som dermed blir 
sak 47/19. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.06.2019: 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til følgende fellesforslag: Tilsvarer hovedutvalgets 
vedtak. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 20.06.2019: 
Uttalelse fra hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
 
Ås kommune observerer at det oppføres et stort brakke- og parkeringsanlegg ved 
Nygårdskrysset. HTM finner anlegget på dette stedet som landskapsmessig svært 
uheldig. Arealet har vært avvist for utbygging og parkering i annen sammenheng. 
HTM vil anmode Statens vegvesen for framtiden å vise større respekt for lokale 
interesser og myndigheter. 
 
Vedtaket oversendes Statens vegvesen, Ås Avis og Østlandets Blad. 
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