
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03747 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 22.05.2019 kl. 12:00 – 18:45 
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 
SV: Håvard Steinsholt 
V: Trine Hvoslef-Eide 
 
Møtende varamedlemmer: 
Jan-Aksel Næss (Ap) for Werner Wilhelmsen (MDG) 
Nils H. Sopp (H) for Zara Mushtaq Berg (H) i sak 29/19 
Terje Michaelsen (FrP) for Jan Ove Rikheim (H) i sak 29/19 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, virksomhetsleder 
samfunnsutvikling Ellen Grepperud, leder for bygg og geodata Arve Bekkevard, 
planrådgiver Mari Olimstad, planrådgiver Magnus Ohren, arealplanlegger Greta 
Løkhaug, planrådgiver Per Ernesto Øveraas, rådgiver Solveig Viste, rådmann Trine 
Christensen og konsulent Kim Madsen Pham (møtesekretær). 
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i rekkefølge etter sakslisten, med delegerte vedtak, 
referatsaker, drøfting og orienteringer til slutt.  
 
Zara Mushtaq Berg (H) og Jan Ove Rikheim (H) fratrådte som inhabile i sak 29/19, 
Nils H. Sopp (H) og Terje Michaelsen (FrP) tiltrådte. 
 
Korrigering av protokoll 31.05.2019, sak 31/19: 
Votering pkt. 9 og vedtak pkt. 7 og 8 (Endringer til %BRA, etasjehøyder og formål) 
ble korrigert etter samstemmighet i utvalget. 
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Møteprotokoll godkjent 28.05.2019, korrigert 31.05.2019. 
 
 
 
Kjetil Barfelt 
leder 

Joar Solberg 
nestleder 

 
 
 
 

Saksliste 

 Side 

Delegerte vedtak 3 

Referatsaker 3 

Drøfting 3 

Orientering 4 

Saker til behandling 

29/19 19/00927-4 Gnr 73 bnr 88 - Ole Bygdevekters vei 19 -  Garasje og 
dispensasjon - Klage på avslag 

5 

30/19 18/02748-31 Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrening 
Østre linje 

7 

31/19 14/02222-157 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 9 

32/19 17/01367-19 R-323 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 
drivstoffstasjon 

14 

33/19 17/01900-5 R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende 
småhusbebyggelse i Ås - varsel om oppstart av 
planarbeidet 

15 

34/19 19/00419-3 R-330 Planinitiativ for vanninfrastruktursenter i strid 
med kommuneplanens arealformål 

16 

35/19 19/00596-20 Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: Midlertidig dispensasjon for 
plassering av brakkerigg - klage på vedtak 

17 

36/19 17/01310-5 Lysløyper i Ås 18 

37/19 19/00198-18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 19 
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38/19 19/00420-16 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 20 

39/19 19/01391-1 Tilknytningsplikt for fjernvarme 21 

40/19 19/01402-1 Parkeringsforbud i boligfelt 22 

41/19 19/01437-1 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 23 

42/19 19/01438-1 1. tertialrapport 2019 24 

 
 
Delegerte vedtak  
 
4/19 14/00237-51 Delegerte vedtak byggesak - 30.03.2019 - 

12.05.2019 

 
Saken ble tatt til orientering. 

 
 

Referatsaker  

2/19 19/00643-2 Reglement for bruk av idrettshaller - vedtatt htm 
21.06.18 - revidert Rådmannen 30.04.19 
 

3/19 19/00643-3 Trafikksikkerhetstiltak - Åsgård til modulskolen 
 
Sakene ble tatt til orientering. 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
HTM ønsker sak til drøfting i neste møte om stenging av sentrumskrysset som et 
mulig tiltak. 
 
 

Drøfting  

5/19 17/01362-61 R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan - 
oppfølging av vedtak i Kommunestyret 13.02.2019 

 
Medlemmene drøftet revidert plan og fattet enstemmig følgende vedtak: 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.05.2019: 
Reguleringsbestemmelse 4.a/Felt B4: 

 6. og 7. linje erstattes med: 
Tilbygg kan oppføres i samme høyde som husmannsplassen. Tilbygget skal 
harmonere med husmannsplassen, men skal ikke ha større grunnflate enn 
den.  

 Linje 8 og 9 (om høyder) strykes. 
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Orientering  

Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen orienterte om 
rettsmekling knyttet til saken om Haug gård. Saken går til rettssak i oktober. 
 
 
 
Andre saker 
 
Vedtatt enstemmig under behandling av sak 29/19: 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.05.2019: 
Det er HTMs mening at formuleringen i KP §18.2 er unødig stivbent når det gjelder 
mindre lekehytter og lignende småbygg. HTM ber administrasjonen se på formulering 
og håndheving av begrensningen på carport/garasje/uthus på 50 m2, i de tilfeller der 
det dreier seg om lekehytter og lignende småbygg når man totalt sett er innenfor 
utnyttelsesgraden.  
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Saker til behandling  

HTM-29/19 
Gnr 73 bnr 88 - Ole Bygdevekters vei 19 -  Garasje og dispensasjon 
- 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 05.04.2019. HTM opprettholder vedtak om avslag på 
dispensasjonssøknad, dok. 19/00927-2, klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
Zara Mushtaq Berg (H) og Jan Ove Rikheim (H) fratrådte som inhabile, jf. fvl. § 6, 
første ledd, etter hovedutvalgets enstemmige beslutning (7 stemmer). Nils H. Sopp 
(H) og Terje Michaelsen (FrP) tiltrådte som vara. 
 
Ap, FrP og V fremmet fellesforslag om rådmannens alternative innstilling med 
følgende tillegg: tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.05.2019: 
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 05.04.2019. HTM 
omgjør vedtak om avslag av dispensasjonssøknaden av 05.04.2019 dok. 19/00927-
2. Klagen tas således til følge. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger bygningsmyndighetene 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse inntatt i § 18.2 annet 
punkt, vedrørende maksimal tillatt størrelse på garasje. 
 
HTM finner at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges, fordi: 

 Tiltaket ligger i et regulert boligområde. 

 Tiltaket ligger godt innenfor tillatt utnyttelsesgrad. 

 Det foreligger ikke naboprotester. 

 Dispensasjonen er egentlig et spørsmål om å beholde en lekehytte. 
 
HTM vurderer fordelene ved å gi dispensasjon for å være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering, fordi: 

 Det foreligger ingen ulemper 
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 Tiltaket genererer ingen trafikk. 

 Øker ikke antall avkjøringer. 
 
Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje på gnr. 73 bnr. 88 innvilges med 
hjemmel i pbl. § 20-3 jf. § 20-1. 
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HTM-30/19 
Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrening Østre linje 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune aksepterer at Bane NOR utarbeider forslag til planprogram for ny 

avgrening Østre linje og togparkering Ski syd, med følgende alternativer:  
 

Alternativene som utredes for østre linje er: 
a) Ø1: lav og høy trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
b) Ø2: lav og høy trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
c) Alternativ 2 i KVU Østre linje, som vist i figur 2 i denne saksutredningen 

 
Alternativene som utredes for togparkeringsanlegg er: 
d) H1: Kjølstadskogen, som vist i figur 6 i denne saksutredningen 
e) H2: Hagelunden (i dagen), som vist i figur 7 i denne saksutredningen 
f) H3: Hagelunden (i fjellhall), som vist i figur 8 i denne saksutredningen 

 
2. Det forutsettes at togparkeringsanlegget ikke er større enn det som kreves for å 

betjene Follobanen og L2. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
Torun Hellen v/Bane NOR og Kjell Nykmark v/Niras Norge AS svarte på spørsmål fra 
medlemmene før behandling av saken. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Saken tilbakesendes for bearbeiding. 
2. Presisering av momenter i planprogrammet: 

a) 0-alternativet med videreutvikling med utgangspunkt i eksisterende anlegg 
og arealer må utredes så vel planmessig som økonomisk (hele Oslo-
området). 

b) Virkningene for landskap, friluftsliv og natur (herunder vilt) må beskrives og 
vektlegges i vurderingene på en grundig og saklig måte. 

c) Det langsiktige maksimale arealbehov for de forskjellige alternativer må 
vises på kart og i tall. 

3. Dersom hovedutvalget går for rådmannens innstilling: 
«og høy» utgår fra punkt 1. a og b. 

 
H og SV fremmet følgende fellesforslag: 

1. Punkt 1. c) i rådmannens innstilling utgår og erstattes med: 
Konsept 9 med planskilt tilkobling sør for Ås stasjon 

2. Nytt alternativ for togparkeringsanlegg til utredning: 
Alternativ sør for Ås stasjon (Kjensli) 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

 Punkt 1. d) i rådmannens innstilling utgår og erstattes med: 
Konsept 2A som vist i figur 4.4 i «Orientering om alternativer for avgrening 
Østre Linje og togparkering syd for Ski». 
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Votering: 
SVs forslag: 

1. ble nedstemt 6-3 (Sp, SV, V) 
3. ble enstemmig tiltrådt 
2. a) ble nedstemt 6-3 (Sp, SV, V) 
2. b) ble enstemmig tiltrådt 
2. c) ble enstemmig tiltrådt 

 
Fellesforslaget fra H og SV ble enstemmig tiltrådt 
 
FrPs forslag ble enstemmig tiltrådt 
 
Rådmannens innstilling punkt 1: 

a) ble enstemmig tiltrådt 
b) ble enstemmig tiltrådt 
f) ble enstemmig tiltrådt 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
Ås kommune aksepterer at Bane NOR utarbeider forslag til planprogram for ny 
avgrening Østre linje og togparkering Ski syd, med følgende alternativer:  
 
Alternativene som utredes for østre linje er: 

a) Ø1: lav trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
b) Ø2: lav trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
c) Konsept 9 med planskilt tilkobling sør for Ås stasjon  
d) Konsept 2A som vist i figur 4.4 i «Orientering om alternativer for avgrening 

Østre Linje og togparkering syd for Ski». 
Alternativene som utredes for togparkeringsanlegg er: 

e) H3: Hagelunden (i fjellhall), som vist i figur 8 i denne saksutredningen 
f) Alternativ sør for Ås stasjon (Kjensli) 

 
Presisering av momenter i planprogrammet: 
Virkningene for landskap, friluftsliv og natur (herunder vilt) må beskrives og 
vektlegges i vurderingene på en grundig og saklig måte. 
 
Det langsiktige maksimale arealbehov for de forskjellige alternativer må vises på kart 
og i tall. 
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HTM-31/19 
R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til områdereguleringsplan R-287 for Ås 
sentralområde, som vist på kart datert 15.05.2019, bestemmelser datert 14.05.2019, 
planbeskrivelse datert 14.05.2019 og kvalitetsprogram datert 13.05.2019. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
1. Håvard Steinsholt (SV) fremmet forslag om rådmannens innstilling uten andre 

forslag før andregangsbehandling. 
 
2. H og FrP fremmet følgende fellesforslag: 

Det etableres påkobling til FV. 152 for felt H910_4 gjennom Raveien og ut i 
rundkjøring på SKV12. 

 
3. Ap, Sp, FrP, SV og V fremmet følgende fellesforslag: 

Områdereguleringen legges ut med to linjedragninger for Brekkeveien. 
1. Som vist på kart datert 22/5-2019 
2. Som vist i HTM-sak 18/19 vedlegg 1 

 
4. Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

Endringer til plankart: 
a. Krysset Brekkeveien x Lyngveien endres slik at Brekkeveien blir 

gjennomgående. 
b. SGT gjennom Europankvartalet utgår. 
c. Innkjøring til parkering under Europankvartalet tillates fra Raveien. 
d. SF24/SS24 (undergangen under jernbanen) breddes til minimum 10 meter. 
e. Askeveien kan om ønskelig flyttes ned til jernbanen dersom dette er 

arronderingsmessig gunstig, om Brekkeveien flyttes. 
f. Eksisterende grusvei langs jernbanen fra Ås stasjon og sydover, markeres 

som SGS, selv om den ligger nærmere jernbanen enn 30 meter. 
Endringer av %BRA og etasjehøyder: 
g. BS7 økes til 250 og 4-6 etg. 
h. B15 økes til 170 og 4-5 etg. 
Generelle bestemmelser: 
i. Endelig detaljplassering og utforming av fortau (SF), sykkelveier (SS) og gang 

og sykkelveier (SGS) mm kan gjøres senere, selv om den endelige 
utformingen avviker noe fra utformingen i områdereguleringen. 

j. Byggehøyder kan fravikes dersom det er ønskelig (signalbygg, variasjon i 
fasader/høyder) uten at %BRA økes. 

 
5. Zara Mushtaq Berg (H) og Jan ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 

Endringer av %BRA, etasjehøyder og formål: 
a. B1 økes til 150 og 4-5 etg. 
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b. B2 økes til 150 og 4-5 etg. 
c. Området på oversiden av B7 (H910_14) endres til boligformål med %BRA 65 

og 2-4 etg. 
d. B9 økes til 200 
e. B10 økes til 200 
f. B11 økes til 200 
g. B12 økes til 150, 5-6 etg. mot øst og 2-3 etg. mot vest 
h. B13 økes til 120, 5-6 etg. mot øst og 2-3 etg. mot vest 
i. B14 økes til 120, 5-6 etg. mot øst og 2-3 etg. mot vest 
j. B16 økes til 150 og 3-5 etg. 
k. B17 økes til 120 og 3-4 etg. 
l. BKB5 økes til 250 og 6-8 etg. 
m. BKB1 økes til 200 og 4-6 etg. 
n. BKB2 økes til 200 og 4-6 etg. 
o. BKB3 økes til 200 og 4-6 etg. 
p. BKB4 økes til 200 og 5-7 etg. i nord og 2-3 etg. i vest 
Nye felt: 
q. B19 settes til 150 og 2-3 etg. 
r. B20 settes til 200 og 3-4 etg. 
s. B21 settes til 200 og 3-5 etg. 
t. B22 settes til 200 og 3-5 etg. 
u. B23 settes til 200 og 3-5 etg. 
v. B24 settes til 200 og 3-5 etg. 
w. B25 settes til 150 og 2-3 etg. 
x. B26 settes til 150 og 2-3 etg. 

 
6. Else Jorunn Vestby (Ap) fremmet følgende forslag: 

Endringer av formål: 
a. B4 endres til blandet formål 
b. BKB1, BKB2 og BKB3 vurderes endret til boligformål 
Reguleringsbestemmelsene: 
c. Tillegg til bestemmelsene, fra klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019: 

Reguleringsbestemmelser pkt. 3.1, side 5 – avsnittet endres til: 
Kvalitetsprogrammet for områdereguleringsplanen skal være retningsgivende 
for videre planlegging og utvikling av området. 

 
7. Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til Aps forslag 6.a: 

B3 gis tilsvarende formål. 
 
8. Ap, H og FrP fremmet følgende fellesforslag: 

Endringer av %BRA og etasjehøyder: 
a. BS5 økes til 250 og 4-6 etg. (mot øst) 
b. BS6 økes til 250 og 4-6 etg. (mot øst) 

 
9. H og FrP fremmet følgende fellesforslag: 

Endringer av %BRA og formål: 
a. BS8 økes til 300 
b. BS8 endres til næringsformål 
c. BS9 økes til 250 
d. BS9 endres til næringsformål 
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10. Hovedutvalget fremmet følgende fellesforslag som tillegg til bestemmelsene: 

1. Nødvendig VA-anlegg innarbeides i områdemodellen for finansiering av felles 
infrastruktur. 

2. § 7.3 i planbestemmelsene revideres i hht. planbeskrivelsen, kap. 5.4. 
3. § 7.2 Feltbetegnelsene opparbeides i hht. plankart (7.2.1, 7.2.2). I tillegg 

opprettes nytt punkt 7.2.3 for H910_15. 
 
Votering: 
1. ble nedstemt 8-1 (SV) 
2. ble vedtatt 8-1 (Sp) 
3. ble vedtatt 7-2 (H) 
4.  

a. ble enstemmig vedtatt 
b. ble vedtatt 7-2 (Sp, V) 
c. ble enstemmig vedtatt 
d. ble enstemmig vedtatt 
e. ble enstemmig vedtatt 
f. ble enstemmig vedtatt 
g. ble vedtatt 7-2 (SV, V) 
h. ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) 
i. ble enstemmig vedtatt 
j. ble enstemmig vedtatt 

5.  
a. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
b. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
c. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
d. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
e. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
f. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
g. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
h. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
i. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
j. ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) 
k. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
l. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
m. ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) 
n. ble nedstemt 7-2 (H) 
o. ble nedstemt 7-2 (H) 
p. ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) 
q. ble nedstemt 7-2 (H) 
r. ble nedstemt 7-2 (H) 
s. ble nedstemt 7-2 (H) 
t. ble nedstemt 7-2 (H) 
u. ble nedstemt 7-2 (H) 
v. ble nedstemt 7-2 (H) 
w. ble nedstemt 7-2 (H) 
x. ble nedstemt 7-2 (H) 

6.  
a. ble vedtatt 7-2 (H) 
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b. ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) 
c. ble enstemmig vedtatt 

7. ble nedstemt 8-1 (SV) 
8.  

a. ble vedtatt 7-2 (SV, V) 
b. ble vedtatt 7-2 (SV, V) 

9.  
a. ble vedtatt 7-2 (SV, V) 
b. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
c. ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) 
d. ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 

10. ble enstemmig vedtatt 
 
Rådmannens innstilling med vedtatte endringer i kart, og bestemmelser med vedtatte 
forslag 6.c og 10 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.05.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til områdereguleringsplan R-287 for Ås 
sentralområde, som vist på kart datert 15.05.2019, bestemmelser datert 14.05.2019, 
planbeskrivelse datert 14.05.2019 og kvalitetsprogram datert 13.05.2019 med 
følgende endringer: 
 
Endringer til plankart: 

1. Det etableres påkobling til FV. 152 for felt H910_4 gjennom Raveien og ut i 
rundkjøring på SKV12. 

2. Områdereguleringen legges ut med to linjedragninger for Brekkeveien. 
1. Som vist på kart datert 22/5-2019 
2. Som vist i HTM-sak 18/19 vedlegg 1 

3. Krysset Brekkeveien x Lyngveien endres slik at Brekkeveien blir 
gjennomgående. 

4. SGT gjennom Europankvartalet utgår. 
5. Innkjøring til parkering under Europankvartalet tillates fra Raveien. 
6. SF24/SS24 (undergangen under jernbanen) breddes til minimum 10 meter. 
7. Askeveien kan om ønskelig flyttes ned til jernbanen dersom dette er 

arronderingsmessig gunstig, om Brekkeveien flyttes. 
8. Eksisterende grusvei langs jernbanen fra Ås stasjon og sydover, markeres 

som SGS, selv om den ligger nærmere jernbanen enn 30 meter. 
 
Endringer til reguleringsbestemmelser: 

1. Reguleringsbestemmelser pkt. 3.1, side 5 – avsnittet endres til: 
Kvalitetsprogrammet for områdereguleringsplanen skal være retningsgivende 
for videre planlegging og utvikling av området. 

2. Nødvendig VA-anlegg innarbeides i områdemodellen for finansiering av felles 
infrastruktur. 

3. § 7.3 i planbestemmelsene revideres i hht. planbeskrivelsen, kap. 5.4. 
4. § 7.2 Feltbetegnelsene opparbeides i hht. plankart (7.2.1, 7.2.2). I tillegg 

opprettes nytt punkt 7.2.3 for H910_15. 
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Endringer til %BRA, etasjehøyder og formål: 
1. B4 endres til blandet formål 
2. B15 økes til 170 og 4-5 etg. 
3. B16 økes til 150 og 3-5 etg. 
4. BS5 økes til 250 og 4-6 etg. (mot øst) 
5. BS6 økes til 250 og 4-6 etg. (mot øst) 
6. BS7 økes til 250 og 4-6 etg. 
7. BS8 økes til 300 
8. BS9 økes til 250 
9. BKB1 økes til 200 og 4-6 etg. 
10. BKB1, BKB2 og BKB3 vurderes endret til boligformål 
11. BKB4 økes til 200 og 5-7 etg. i nord og 2-3 etg. i vest 

 
Generelle bestemmelser: 

1. Endelig detaljplassering og utforming av fortau (SF), sykkelveier (SS) og gang 
og sykkelveier (SGS) mm kan gjøres senere, selv om den endelige 
utformingen avviker noe fra utformingen i områdereguleringen. 

2. Byggehøyder kan fravikes dersom det er ønskelig (signalbygg, variasjon i 
fasader/høyder) uten at %BRA økes. 

 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse. 
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HTM-32/19 
R-323 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan R-323 Nordbyveien 
drivstoffstasjon som vist på kart datert 22.02.2019 og bestemmelser datert 
18.02.2019. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse.  
 
Dette med forbehold om at Formannskapet ikke motsetter seg at planforslag i strid 
med kommuneplanens arealformål utarbeides og tas til behandling.  
 
Formannskapet: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på gnr. 102 bnr. 427 utarbeides og tas til 
behandling reguleringsplanforslag med arealformål bensinstasjon/veiserviceanlegg, 
selv om dette er i strid med arealformålet friområde og vei i kommuneplanens 
arealdel.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

1. Areal for eventuell framtidig sykkelvei langs fv. 154 sikres i planen. 
2. Tilstrekkelig areal for lading av kjøretøy sikres i planen. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 7-2 (Ap) 
 
SVs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.05.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan R-323 Nordbyveien 
drivstoffstasjon som vist på kart datert 22.02.2019 og bestemmelser datert 
18.02.2019 med følgende endringer: 

1. Areal for eventuell framtidig sykkelvei langs fv. 154 sikres i planen. 
2. Tilstrekkelig areal for lading av kjøretøy sikres i planen. 

 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse.  
 
Dette med forbehold om at Formannskapet ikke motsetter seg at planforslag i strid 
med kommuneplanens arealformål utarbeides og tas til behandling.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling til formannskapet 22.05.2019: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på gnr. 102 bnr. 427 utarbeides og tas til 
behandling reguleringsplanforslag med arealformål bensinstasjon/veiserviceanlegg, 
selv om dette er i strid med arealformålet friområde og vei i kommuneplanens 
arealdel. 
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HTM-33/19 
R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i 
Ås - varsel om oppstart av planarbeidet 
 
Rådmannens innstilling: 
Det varsles oppstart av R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende 
småhusbebyggelse i Ås, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, i tråd med 
vedlagte annonse og kart. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
Hovedutvalget fremmet følgende fellesforslag: 

 I varselet skal det fremgå at områdereguleringsplanen i løpet av 
reguleringsarbeidet kan deles opp i mindre områdereguleringsplaner. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med hovedutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.05.2019: 
Det varsles oppstart av R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende 
småhusbebyggelse i Ås, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, i tråd med 
vedlagte annonse og kart. 
 
I varselet skal det fremgå at områdereguleringsplanen i løpet av reguleringsarbeidet 
kan deles opp i mindre områdereguleringsplaner. 
 
 
  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.05.2019 Side 16 av 24 

  

 

HTM-34/19 
R-330 Planinitiativ for vanninfrastruktursenter i strid med 
kommuneplanens arealformål 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på gnr. 42 bnr. 1 utarbeides og tas til 
behandling reguleringsplanforslag for vanninfrastruktursenter, selv om dette er i strid 
med arealformålet LNF-A i kommuneplanens arealdel. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

 Det stilles sterke krav til bebyggelse og anlegg med hensyn på arkitektonisk 
utforming og landskapsvirkninger. 

 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 For å begrense konflikt med nåværende arealformål skal det legges inn 
grøntsoner med vegetasjonsskjerming mot Arboretveien og Syverudveien. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med SV- og Aps tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på gnr. 42 bnr. 1 utarbeides og tas til 
behandling reguleringsplanforslag for vanninfrastruktursenter, selv om dette er i strid 
med arealformålet LNF-A i kommuneplanens arealdel. 
 
Det stilles sterke krav til bebyggelse og anlegg med hensyn på arkitektonisk 
utforming og landskapsvirkninger. 
 
For å begrense konflikt med nåværende arealformål skal det legges inn grøntsoner 
med vegetasjonsskjerming mot Arboretveien og Syverudveien. 
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HTM-35/19 
Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: Midlertidig dispensasjon for plassering 
av brakkerigg - klage på vedtak 
 
Rådmannens innstilling: 
Klage på vedtak om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen for plassering av 
brakkerigg i Utveien 25, friområde, tas ikke til følge. Formannskapets vedtak i sak 
11/19 opprettholdes.  
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28, oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen om 
oppsettende virkning er ikke et enkeltvedtak, og kan dermed ikke påklages.  
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: 

 Siste avsnitt flyttes et avsnitt opp, og siste setning strykes. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrPs endringsforslag ble tiltrådt 7-2 (SV, V) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
Klage på vedtak om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen for plassering av 
brakkerigg i Utveien 25, friområde, tas ikke til følge. Formannskapets vedtak i sak 
11/19 opprettholdes.  
 
Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf forvaltningsloven § 42. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28, oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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HTM-36/19 
Lysløyper i Ås 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
1. Lysløypa i Kroer (Kroerløypa) nedlegges. Dette inkluderer demontering av 

lysanlegget. Tiltaket, inkl. finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø 
og friluftsliv 2020-2023. 

2. Lysløypa på Nordby/Bollerudåsen oppgraderes med lysanlegg, hogst og 
grunnarbeider. Tiltaket innarbeides i tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023. 

3. Lysløypa i Aschjemskogen oppgraderes med lysanlegg, kvisting og annet 
nødvendig arbeid. Tiltaket, inkludert finansiering inkluderes i tiltaksplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

4. Det utarbeides en egen sak for eventuell utvidelse av lysløypenettet, inkl. 
kostnadsoverslag for investering og drift/vedlikehold. Tiltaket, inkludert 
finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 
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HTM-37/19 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 
 
Rådmannens innstilling: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende 
forbehold: 
Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, skal 
vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og budsjett 
2020. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til endringer i tiltaksplanen, tabell 
«Nærmiljøanlegg»: 

 Prioritet 9: endres til «Oppgradering stupebrett og trapp opp fra vannet 
Breivoll» 

 Prioritet 22: Skrivefeil med tre ekstra 0 fjernes 
 
Hovedutvalget fremmet fellesforslag om punkt 2 og 3 i klima- og miljøutvalgs 
innstilling, samt endring i tiltaksplanen, tabell «Ordinære idrettsanlegg»: 

 Prioritet 14: endres til «Eika Sportssenter - rehabilitering av gulv, tak, 
ventilasjon og oppvarming» 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrPs forslag og hovedutvalgets fellesforslag ble 
enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende forbehold 
og endringer: 

1. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske 
konsekvens, skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram 
for 2020-2023 og budsjett 2020. 

2. Tiltak i tiltaksplan for sykling og gange, tabell 1.6 kartnr. 17, overføres til 
tiltaksplan for nærmiljø, idrett og friluftsliv (tabell nærmiljøanlegg) med prioritet 
28. 

3. Det innarbeides en definisjonsliste i dokumentet for begreper som bl.a. 
turveier og turstier. 

4. Prioritet 9 i tabell «Nærmiljøanlegg» endres til «Oppgradering stupebrett og 
trapp opp fra vannet Breivoll». 

5. Prioritet 22 i tabell «Nærmiljøanlegg»: Skrivefeil med tre ekstra 0 fjernes. 
6. Prioritet 14 i tabell «Ordinære idrettsanlegg» endres til «Eika Sportssenter - 

rehabilitering av gulv, tak, ventilasjon og oppvarming» 
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HTM-38/19 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag til endring og nye tiltak i kommunale 
tiltak: 

 Prioritet 2 endres til «Anleggelse og kontroll av kvalitet på fartshumper …» 

 Ny prioritet 4: Forbedre krysset og siktforhold Sjøskogenveien x 
Nordskogenveien. 

 Ny prioritet 5: Fotgjengerovergang over Sjøskogenveien ved bensinstasjonen. 

 Ny prioritet 13: I 2020 gjennomføres et prosjekt for å fjerne vegetasjon og 
objekter som hindrer frisikt eller på annen måte skaper problemer på veinettet. 

 
SV og V fremmet følgende fellesforslag: 

 Tillegg til prioritet 4 (Vedlegg 2, Fartsreduksjon, innspill fylkesveier): 
Anlegge fotgjengerfelt over fylkesveien på toppen av Kirkeveien ved 
Åkebakken barnehage og inn i Kirkeveien. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med SV- og Vs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas med følgende endringer: 

Kommunale tiltak: 
a. Prioritet 2 endres til «Anleggelse og kontroll av kvalitet på fartshumper …» 
b. Ny prioritet 4: Forbedre krysset og siktforhold Sjøskogenveien x 

Nordskogenveien. 
c. Ny prioritet 5: Fotgjengerovergang over Sjøskogenveien ved 

bensinstasjonen. 
d. Ny prioritet 13: I 2020 gjennomføres et prosjekt for å fjerne vegetasjon og 

objekter som hindrer frisikt eller på annen måte skaper problemer på 
veinettet. 

Vedlegg 2, Fartsreduksjon, innspill fylkesveier: 
e. Tillegg til prioritet 4: Anlegge fotgjengerfelt over fylkesveien på toppen av 

Kirkeveien ved Åkebakken barnehage og inn i Kirkeveien. 
 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen 
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HTM-39/19 
Tilknytningsplikt for fjernvarme 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
Kommunen kan i større grad fatte vedtak om unntak fra tilknytningsplikt for 
fjernvarme etter pbl. § 27-5 andre ledd. Dette gjelder tiltak innenfor 
konsesjonsområdet når vilkårene for unntak er til stede. 
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HTM-40/19 
Parkeringsforbud i boligfelt 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det innføres parkeringsforbud i boligfelt nær skoler i Ås i tidsperioden kl. 07-17 på 

hverdager. 
2. Forbudet begrenses til områder der parkerte biler medfører uoversiktlig og utrygg 

skolevei. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til endring av rådmannens innstilling 
punkt 1: 

 Det kan etter nærmere vurdering innføres parkeringsforbud i boligfelt nær 
skoler og barnehager i Ås i tidsperioden kl. 07-17 på hverdager. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrPs endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
1. Det kan etter nærmere vurdering innføres parkeringsforbud i boligfelt nær skoler 

og barnehager i Ås i tidsperioden kl. 07-17 på hverdager. 
2. Forbudet begrenses til områder der parkerte biler medfører uoversiktlig og utrygg 

skolevei. 
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HTM-41/19 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
Hovedutvalget fremmet fellesforslag om at saken tas til orientering. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.05.2019: 
Saken tas til orientering. 
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HTM-42/19 
1. tertialrapport 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

 HTM forventer at inntekter og utgifter i fremtiden periodiseres i rett tertial 
(f.eks. punkt 1.2.13 Brann og ulykkesvern). 

 HTM avslutter sak 102/09 Nedleggelse av kommunale veier. Saken tas ev. 
opp senere. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrPs tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.05.2019: 
HTM forventer at inntekter og utgifter i fremtiden periodiseres i rett tertial (f.eks. punkt 
1.2.13 Brann og ulykkesvern). 
 
HTM avslutter sak 102/09 Nedleggelse av kommunale veier. Saken tas ev. opp 
senere. 
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