
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03482 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 20.11.2018 kl. 18:00 – 20:30 
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 
 
Møtende varamedlemmer: 
Jan Aksel Næss (Ap) for Trine Hvoslef-Eide (V) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, plan- og utviklingssjef Ellen 
Grepperud og planrådgiver Magnus Ohren. 
 
Diverse merknader: 
Møtet ble satt opp ekstraordinært for å holde et dialogmøte om Europankvartalet 
med grunneierne, jf. hovedutvalgets vedtak den 27.09.2018 i sak 69/18. 
Dialogmøtet startet kl. 18.00 og ekstraordinært HTM-møte ble satt 19.50. 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 21.11.2018 
 
 
 
 
 
Kjetil Barfelt      Joar Solberg 
leder       nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

85/18 16/00669-18 R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - 
Videre fremdrift 

3 

86/18 18/03468-1 Sleipnersvei 13 - Søknad om bruk av vedlikeholdsfond 4 

    

 
 
Dialogmøte 
 
Grunneierne presenterte sine vurderinger og forslag til endringer som grunnlag for 
videre diskusjon. 
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Saker til behandling  

HTM-85/18 
R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - Videre fremdrift 
 
Rådmannens innstilling: 
Grunneierinnspill som ikke går på tvers av prinsippene lagt til grunn i planforslaget 
innarbeides og legges frem til ny behandling i HTM i januar, forutsatt at disse er 
tilstrekkelig utredet fra grunneiernes side. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.11.2018: 
Rådmannen endret sin innstilling fra «ny behandling i HTM i januar» til «ny 
behandling i HTM i mars». 
 
H fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det innarbeides en inngang/åpning inn mot området fra sør-vest før planen legges 
frem til ny behandling i HTM. Inngangen/åpningen skal være allmenn 
tilgjengelig/offentlig 24 timer i døgnet. 
 
Votering: 
Rådmannens endrede innstilling med Hs tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 20.11.2018: 
Grunneierinnspill som ikke går på tvers av prinsippene lagt til grunn i planforslaget 
innarbeides og legges frem til ny behandling i HTM i mars, forutsatt at disse er 
tilstrekkelig utredet fra grunneiernes side. 
 
Det innarbeides en inngang/åpning inn mot området fra sør-vest før planen legges 
frem til ny behandling i HTM. Inngangen/åpningen skal være allmenn 
tilgjengelig/offentlig 24 timer i døgnet. 
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HTM-86/18 
Sleipnersvei 13 - Søknad om bruk av vedlikeholdsfond 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.11.2018: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 20.11.2018: 
1. Sleipnersvei 13, leilighet 13, rehabiliteres i tråd med fremlagte beskrivelser for å 

få leiligheten klar for ny utleie. 
2. Prosjektet finansieres med kr. 230 000 fra vedlikeholdsfondet. 
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