
 

 

Ås kommune  

  

 

13/06060 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 21.08.2014 kl. 18:00 – 20:00  
Sted: Kulturhuset, Lille sal  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Ola Nordal (Ap), Kristin Ohnstad (Ap), Mimi Guttormsen (H), Kjetil Barfelt (FrP),  
Inger Skjervold Rosenfeld (V), Odd Rønningen (Sp), Anton Bachke (SV).  
 
Møtende varamedlemmer: 
Ole Fredrik Nordby (H) møtte for Jan Ove Rikheim (H) 
Bjørn Leivestad (H) møtte for Ola Stedje Hanserud (MDG) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug og  
leder av bygnings- og geodataavdelingen Arve Bekkevard. 
 
Møtesekretær: 
Rita Stensrud, politisk sekretariat. 
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: informasjon, referatsaker, delegerte 
vedtak, HTM-saker 64/14 - 72/14, eventuelt. 

 
 
 
Møteprotokoll godkjent 22.08.2014 
 
 
 
Ola Nordal      Odd Rønningen 
Leder i utvalget     Nestleder i utvalget 
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Saksliste 

 Side 

Informasjon 

Referatsaker 

Delegerte vedtak 
 
Eventuelt 

Saker til behandling 

64/14 R-280 - Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122 5 

65/14 Gnr 54 Bnr 1 - Søndre Moer felt B5 - Klage på rammetillatelse 5 

66/14 Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - 
Dispensasjonssøknad 

6 

67/14 Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Klage på vedtak om 
avslag i dispensasjonssak  

6 

68/14 Gnr 53 Bnr 1 - Brekkeveien 50 - Søknad om fradeling og 
sammenføyning av parsell  

7 

69/14 Gnr 111 Bnr 161 - Nebbaveien 9 - Carport - Søknad om 
dispensasjon 

8 

70/14 Gnr 9 bnr 11 - Vedtak om tvangsmulkt 8 

71/14 Gnr 102 bnr 25 - Vedtak om tvangsmulkt 9 

72/14 Gnr 108 bnr 41 - Vedtak om tvangsmulkt 9 
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Informasjon 

Informasjon fra plan- og utviklingsavdelingen 
 
Plan- og utviklingssjefen informerte om fremdriftsplanen for politiske møter 
i forbindelse med kommuneplanrullering høsten 2014.  
 
 

 

Referatsaker 

Plan- og utviklingssjefen orienterte om:  
Fylkesmannens vedtak i klagesak - Burumskogen - R-259 Ås kommune, datert 
06.06.2014. Fylkesmannens slutning: Kommunens vedtak av 03.04.2013 stadfestes. 
(Dok.nr. 13/04072-7). 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 
 

Delegerte vedtak 

Delegerte vedtak byggesak, juni og juli 2014 
 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering. 
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Eventuelt:  
 

 Inger Skjervold Rosenfeld (V) ønsker en vurdering av om det er nødvendig at 
HTM behandler saker om tvangsmulkt, da dette ikke er prinsipielle saker. 
Utvalget konkluderte med at dette kan tas opp i forbindelse med revideringen 
av Ås kommunes reglementer.  
 

 Plan- og utviklingssjefen la frem et forslag fra Ås Rotary klubb om en skulptur 
av Odd Tandberg i krysset Rådhusplassen/Moerveien, som Rotary kan bidra 
økonomisk til. Utvalget så svært positivt på intensjonen i forslaget, men kunne 
ikke tilrå noen umiddelbar etablering på det stedet som var skissert. 
Løsningen er i strid med gjeldende regulering, og det er behov for å løse 
trafikale utfordringer for gående, syklende og biler på stedet. Utvalget ønsker 
forslaget velkommen som et innspill til den pågående områdereguleringen av 
Ås sentralområde.  
 

 Kjetil Barfelt (FrP) ønsket at Ås kommune gir en uttalelse til reguleringsplan for 
byggetrinn 2, RV23 Oslofjordforbindelsen i Frogn kommune. 
Reguleringsplanen angir at det reguleres et kryss på RV23 med 
av/påkjøringer ved Bråtan for trafikk til Nesodden, men at forbindelsen mot 
Nesodden er uavklart og at krysset derfor ikke inngår i byggetrinn 2. Dette er 
negativt for mange innbyggere i Nesset-området i Ås kommune fordi 
trafikkbelastningen på Nessetveien (gamle E6) er sterkt økende, bl.a. pga. 
nylig næringsetablering i Frogn kommune ved Nesset, og pga. manglende 
tilkobling til hovedveisystemet på RV23. Det er derfor negativt for innbyggere i 
Ås at utvidelsen av kapasitet på RV23 ikke omfatter ny forbindelse mot 
Nesodden. Det er frykt for at det planlagte prosjektet i seg selv vil medføre 
ytterligere økning av trafikken på Nessetveien. 
 
Utvalget ba rådmannen/plansjefen å utarbeide en høringsuttalelse fra Ås 
kommune til reguleringsplanen om dette forholdet. 
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Saker til behandling 

HTM-64/14      <<Tilbake til sakslisten 
R-280 - Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Ås kommune  
R-280 -Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122, som vist på kart datert 
20.09.2013, sist revidert 06.08.2014, med reguleringsbestemmelser datert 
20.09.2013, sist revidert 06.08.2014. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 21.08.2014: 
Utvalget drøftet seg frem til følgende endring i reguleringsbestemmelsene: 
Pkt. 3.1 endres til:  
«Det skal anordnes 1 bilplass pr. boenhet på inntil 60 m2 bruksareal, 2 bilplasser for 
boenheter på 60 m2 bruksareal eller større (…).»  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med utvalgets omforente forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 21.08.2014: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Ås kommune  
R-280 - Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122, som vist på kart datert 
20.09.2013, sist revidert 06.08.2014, med reguleringsbestemmelser datert 
20.09.2013, sist revidert 06.08.2014, med følgende endring: 
 
Pkt. 3.1 endres til:  
«Det skal anordnes 1 bilplass pr. boenhet på inntil 60 m2 bruksareal, 2 bilplasser for 
boenheter på 60 m2 bruksareal eller større (…).»  
 
 
 
 
 
 
 

HTM-65/14      <<Tilbake til sakslisten 
Gnr 54 Bnr 1 - Søndre Moer felt B5 - Klage på rammetillatelse 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klagen og finner ikke nye momenter i 
saken og tar derfor ikke klagen til følge. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 21.08.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 21.08.2014: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klagen og finner ikke nye momenter i 
saken og tar derfor ikke klagen til følge. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse. 
 
 
 
 
 
 

HTM-66/14      <<Tilbake til sakslisten 
Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - 
Dispensasjonssøknad 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår dispensasjonssøknad for støttemur på  
gnr. 111, bnr. 267 hjemlet etter plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 21.08.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 21.08.2014: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår dispensasjonssøknad for støttemur på  
gnr. 111, bnr. 267 hjemlet etter plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
 
 
 
 
 

HTM-67/14      <<Tilbake til sakslisten 
Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Klage på vedtak om avslag 
i dispensasjonssak  
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av kommunens opprinnelige vedtak av 08.05.2014. HTM opprettholder rådmannens 
vedtak av 08.05.2014, sak nr. 14/00405-27 og klagen tas således ikke til følge. 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 21.08.2014: 
Administrasjonen informerte om en rettelse i innstillingen, 2. setning:  
«HTM opprettholder rådmannens vedtak av …» endres til  
«HTM opprettholder vedtak av …» . 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling, med ovennevnte rettelse, ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 21.08.2014: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av kommunens opprinnelige vedtak av 08.05.2014. HTM opprettholder vedtak av 
08.05.2014, sak nr. 14/00405-27 og klagen tas således ikke til følge. Saken 
oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse 
 
 
 
 
 

HTM-68/14      <<Tilbake til sakslisten 
Gnr 53 Bnr 1 - Brekkeveien 50 - Søknad om fradeling og 
sammenføyning av parsell  
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 
dispensasjon fra deleforbudet i LNF A-område, jf. kommuneplanbestemmelsene  
§ 14.  
Dispensasjon gis på følgende vilkår:  

 Begge parseller skal fortsette å benyttes til LNF-A formål.  

 Fradelt parsell bestående av jord og skog sammenføyes med nabobruket 
Sandsgård gartneri gnr. 53 bnr. 4 og gnr. 53 bnr. 38.  

 Akershus Fylkeskommune skal underrettes ved tiltak i området utover den 
bruk som arealet har i dag. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 21.08.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 21.08.2014: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 
dispensasjon fra deleforbudet i LNF A-område, jf. kommuneplanbestemmelsene  
§ 14.  
Dispensasjon gis på følgende vilkår:  

 Begge parseller skal fortsette å benyttes til LNF-A formål.  

 Fradelt parsell bestående av jord og skog sammenføyes med nabobruket 
Sandsgård gartneri gnr. 53 bnr. 4 og gnr. 53 bnr. 38.  

 Akershus Fylkeskommune skal underrettes ved tiltak i området utover den 
bruk som arealet har i dag. 
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HTM-69/14      <<Tilbake til sakslisten 
Gnr 111 Bnr 161 - Nebbaveien 9 - Carport - Søknad om 
dispensasjon 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Rådmannen gir i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra 

reguleringsplanens bestemmelse nr. 3.E. vedrørende avstand til  
eiendomsgrense mot vei. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen.  
 

2. Rådmannen godkjenner i medhold av §§ 20-2 og 21-2 i plan- og bygningsloven 
de anmeldte byggeplaner av carport på gnr 111, bnr 161, tegninger mottatt 
17.7.2014. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 21.08.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 21.08.2014: 
1. Rådmannen gir i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra 

reguleringsplanens bestemmelse nr. 3.E. vedrørende avstand til  
eiendomsgrense mot vei. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen.  
 

2. Rådmannen godkjenner i medhold av §§ 20-2 og 21-2 i plan- og bygningsloven 
de anmeldte byggeplaner av carport på gnr 111, bnr 161, tegninger mottatt 
17.7.2014. 

 
 
 
 

HTM-70/14      <<Tilbake til sakslisten 
Gnr 9 bnr 11 - Vedtak om tvangsmulkt 
 
Rådmannens innstilling: 
Eier av eiendommen gnr 9 bnr 11, ilegges tvangsmulkt på kr 200 per dag, dersom 
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.01.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2015, også helligdager, inntil 
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges 
med hjemmel i forurensningsloven § 41-6. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 21.08.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 21.08.2014: 
Eier av eiendommen gnr 9 bnr 11, ilegges tvangsmulkt på kr 200 per dag, dersom 
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.01.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2015, også helligdager, inntil 
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges 
med hjemmel i forurensningsloven § 41-6. 
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HTM-71/14      <<Tilbake til sakslisten 
Gnr 102 bnr 25 - Vedtak om tvangsmulkt 
 
Rådmannens innstilling: 
Eier av eiendommen gnr 102 bnr 25, ilegges tvangsmulkt på kr 200 per dag, dersom 
tilknytning til kommunal avløpsledning ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.01.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2015, 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 21.08.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 21.08.2014: 
Eier av eiendommen gnr 102 bnr 25, ilegges tvangsmulkt på kr 200 per dag, dersom 
tilknytning til kommunal avløpsledning ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.01.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2015, 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. 
 
 
 
 
 

HTM-72/14      <<Tilbake til sakslisten 
Gnr 108 bnr 41 - Vedtak om tvangsmulkt 
 
Rådmannens innstilling: 
Eier av eiendommen gnr 108 bnr 41 - Nordskogenveien 38, ilegges tvangsmulkt på 
kr 200 per dag, dersom tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett ikke er 
gjennomført og ferdigmeldt innen 01.01.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 
01.01.2015, 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 21.08.2014: 
Ole Fredrik Nordby (H) fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes for å få avklart hjemmelsgrunnlaget for tvangsmulkten. 
 
Votering:  
Høyres utsettelsesforslag ble vedtatt 6-3 (1Ap, V og SV).  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 21.08.2014: 
Saken utsettes for å få avklart hjemmelsgrunnlaget for tvangsmulkten. 
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