
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03747 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 22.08.2019 kl. 18:00 – 22:40 
Sted: Store sal i Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap: Joar Solberg 
H: Jan Ove Rikheim, Zara Mushtaq Berg 
Sp: Odd Rønningen 
FrP: Kjetil Barfelt 
MDG: Werner Wilhelmsen 
SV: Håvard Steinsholt 
V: Trine Hvoslef-Eide 
 
Møtende varamedlemmer: 
Jan-Aksel Næss (Ap) for Else Jorunn Vestby (Ap) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, virksomhetsleder 
samfunnsutvikling Ellen Grepperud, leder for bygg- og geodata Arve Bekkevard, 
planrådgiver Magnus Ohren, planrådgiver Greta Elin Løkhaug og konsulent Kim 
Madsen Pham (møtesekretær) 
 
Diverse merknader: 
Møtet startet med orientering 6/19 kl. 18.00, og 7/19 kl. 18.15. 
Møtet åpnet kl. 18.45 med saker til behandling. Før behandlingen av sak 48/19, 
49/19 og 50/19 var det mulighet for medlemmene å stille spørsmål. Delegerte 
vedtak og referatsaker ble behandlet til slutt. 
 
Møteprotokoll godkjent 26.08.2019 
 
 
Kjetil Barfelt 
leder 

Joar Solberg 
nestleder 
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Orientering 2 
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Andre saker 3 

Saker til behandling 

48/19 16/00157-35 Midtgard. Riving eller bevaring 4 

49/19 16/00157-36 Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving 5 

50/19 17/02591-58 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole 6 
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53/19 19/01980-4 Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanen 
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54/19 17/03200-31 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Brekkeveien/Lyngveien til Holstad 

11 

55/19 18/03425-7 Boligpolitisk plan for Ås kommune 12 

56/19 19/02184-1 Varsel om midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt 
Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på 
Søråsteigen 

13 

 

Orientering  

6/19 Oppsummering av høringsinnspill – Reguleringsplan for Brekkeveien 19 

 
Planrådgiver Magnus Ohren gjennomgikk hovedtrekkene i høringsinnspillene, og 
presenterte forslag til endringer. 
 

7/19 Presentasjon av forslag om adgangskontroll med kvoter v/Follo Ren IKS 

 
Runar Jacobsen presenterte forslaget om adgangskontroll på 
gjenvinningsstasjonene, og åpnet for spørsmål fra medlemmene. Det var en viss 
skepsis blant medlemmene til det kontrollregimet som ble skissert av Follo Ren. 
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8/19 Reguleringsplan for Kjernesveien 72, gnr 190 bnr 90 - Deling vs. 

seksjonering 

 
Orienteringen utsettes. 
 

Øvrige orienteringer 

 
Administrasjonen orienterte om flaggstang-hendelsen på Rustad skole. 

 

Referatsaker  

5/19 18/01462-63 Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - Fylkesmannens 
vedtak i klagesak 

6/19 18/02727-20 Gnr 111 bnr 279 - Vårveien 7 - Fylkesmannen opphever 
Ås kommune sitt vedtak 

7/19 18/03536-42 Vedtak i klagesak - Grunnundersøkelser -  62/1 og 63/1 -  
Fylkesmannen endrer Ås kommunes vedtak 

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Administrasjonen refererte utfallet av Fylkesmannens behandling av klagen 
vedrørende regulering av Kjærnesveien 18. 
 
 

Delegerte vedtak  

6/19 14/00237-53 Delegerte vedtak byggesak 11.06.2019 - 09.08.2019 

 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering. 
 
 

Andre saker 

Vedtatt under behandling av sak 51/19: 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.08.2019: 
Det legges frem en egen sak med beskrivelse av framtidig bruk av Bjørnebekk.  
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Saker til behandling  

HTM-48/19 
Midtgard. Riving eller bevaring 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.08.2019: 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet forslag om rådmannens innstilling. 
 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om plan- og byggekomiteens innstilling fra 
21.08.2019: 

1. Hele Midtgard rives. 
2. Framtidig lokalisering av Ungdomsklubben framlegges i egen sak. 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

1. Midtgard rives ikke. 
2. Ungdomsklubben forblir i nåværende lokaler. 

 
Votering: 
Det ble først votert over det mest ytterliggående forslaget, og hovedutvalget ble enige 
om at det var FrPs forslag. 
 
FrPs forslag ble nedstemt 7-2 (FrP, SV) 
 
Rådmannens innstilling ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 2H) ved alternativ votering mot Hs 
forslag. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.08.2019: 
1. Den nyeste delen av Midtgard rives og at den eldste delen istandsettes til 

opprinnelig stand. 
2. I den videre planleggingen av det nye skolebygget, forutsettes det at bygget 

innarbeides som en del av undervisningsarealet, og at det arealene skal kunne 
benyttes utenom skoletid av Kulturskolen og andre kulturaktiviteter. 

3. Tiltaket søkes gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme for Åsgård skole. 
4. Framtidig lokalisering av Ungdomsklubben framlegges i egen sak. 
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HTM-49/19 
Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving 
 
Rådmannens innstilling: 
1. D6 rives og arealet benyttes til uteareal for Åsgård skole. 
2. Kostnadene dekkes innenfor bevilget ramme for Åsgård skole. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.08.2019: 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende forslag til endring av punkt 1 i rådmannens 
innstilling: 

D6 flyttes fra nåværende plassering til plassering ved siden av paviljongen i 
Ås sentrum som vist i skisse på side 16 i saksfremlegget/møteinnkallingen 
(alternativ 2). 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende alternative forslag: Tilsvarer hovedutvalgets 
innstilling. 
 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet forslag om rådmannens innstilling. 
 
Votering: 
Det ble først votert over det mest ytterliggående forslaget, og hovedutvalget ble enige 
om at det var Vs forslag. 
 
Vs forslag ble nedstemt 8-1 (V) 
 
FrPs forslag ble tiltrådt 6-3 (1Ap, 2H) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.08.2019: 
1. Med bakgrunn i D6 sin kulturhistoriske verdi skal bygget bevares slik det står på 

tomten i dag. 
2. Nåværende leieavtale forlenges med 2 år til 31.12.2021. 
3. Samlet bruk av D6 med tilhørende vilkår for drift og vedlikehold utredes og legges 

frem for politisk behandling innen 31.12.2020. 
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HTM-50/19 
R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.08.2019: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

«Krav om utforming» i pkt 4.e utgår og fjernes fra reguleringskartet. 
 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag som følger saken: 

Endringer av reguleringsbestemmelsene punkt 5.1.1 Fellesbestemmelser til 
feltene o_BU og o_BOP: 

 Punkt a endres til: 
Det skal etableres minimum 15 700 m2 uteoppholdsareal til skolen. Som 
uteoppholdsareal regnes ikke-bebygde, egnede områder innenfor o_BU og 
o_BOP. Bebyggelse i området skal tilpasses, slik at tilstrekkelige, gode 
uteoppholdsarealer kan etableres. Naturmaterialer, som for eksempel tre 
og stein, skal benyttes i utstrakt grad. Eksisterende trær på hele området 
skal registreres, også slike som ikke inngår i hensynssone for bevaring av 
naturmiljø. De trærne, som ikke direkte står i veien for nytt skolebygg, skal 
sikres til bruk for lek (klatretrær). 

 Punkt e endres til: 
All bebyggelse, frittstående konstruksjoner og utomhusanlegg skal gis en 
arkitektonisk god og helhetlig utforming. Naturmaterialer, som for eksempel 
tre og stein, skal benyttes i utstrakt grad. Uteområdene må planlegges for 
bruk hele året, eksempelvis mulighet for skøytebane og akebakke om 
vinteren. 

 Punkt f: «Arealer for lek» endres til «Arealer for lek – materialbruk, 
terrengendring/-variasjon» 

 Nytt avsnitt på slutten: 
Uteoppholdsarealene skal ha et tydelig naturpreg med avsatte arealer for 
fri lek i kontakt med naturlig grunn og naturlig vegetasjon. Bruken av 
kunstmaterialer i uteoppholdsarealene skal minimeres. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Frps forslag ble nedstemt 8-1 (FrP) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.08.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan(er) for Åsgård skole, 
som vist på kart (alternativ 1 og 2) med reguleringsbestemmelser (alternativ 1 og 2) 
datert 07.08.2019. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
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HTM-51/19 
Relokalisering av kommunale enheter 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Enhetene som i dag er lokalisert i Myrveien 16 (Kommunalteknikk) og 
Skoleveien 3 (Eiendom), samt Prosjekt - samlokaliseres på Bjørnebekk iht. 
alternativ 1. 

2. Endelig lokalisering av øvrige tjenester/firma, som i dag er lokalisert i 
Skoleveien 3, 1. etasje, vurderes nærmere når planleggingen har kommet 
lengre og ses i sammenheng med nye kommunale lokaler i Ås sentrum. 

3. Prosjektet innarbeides i Handlingsprogram 2020-23 med en kostnadsramme 
på 125 mill. kroner. 

4. Eiendommen i Myrveien 16, samt Brekkeveien 10 (Hangartomta), forberedes 
for salg før prosjektet igangsettes. Eventuelt salg vurderes når antatt 
markedsverdi er kjent.  

5. Skoleveien 3 («det gule huset») rives når prosjektet er ferdigstilt. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.08.2019: 
Hovedutvalget fremmet følgende fellesforslag: 

1. Enhetene i Myrveien 16 og Skoleveien 3 forblir der de er lokalisert per i dag. 
2. Skoleveien 3 rives inntil videre ikke. 

 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende forslag: 

Det legges frem en egen sak med beskrivelse av framtidig bruk av 
Bjørnebekk. 

 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hs forslag ble enstemmig vedtatt, se andre saker i HTMs protokoll. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.08.2019: 
1. Enhetene i Myrveien 16 og Skoleveien 3 forblir der de er lokalisert per i dag. 
2. Skoleveien 3 rives inntil videre ikke. 
 
 
  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.08.2019 Side 8 av 14 

  

 

HTM-52/19 
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Arbeidet med friluftslivskartleggingen tas til orientering.   
 

2. Bruk av friluftslivskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i 
kommunens interne saksbehandlingsrutiner. Kartleggingen er faglig fundert, 
uten avveiing mot øvrige arealinteresser. Det forutsettes derfor at slik 
avveining gjøres i kommunens planlegging og enkeltsaksbehandling. 

 
3. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres 

for hvordan interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert 
ved valg av løsninger.   

 
4. Kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder legges til grunn som 

kunnskapsgrunnlag ved kommende rullering av kommuneplanens arealdel.  
 

5. Friluftslivskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og bør revideres i 
forkant av neste rullering av kommuneplanens arealdel.  

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.08.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende endringsforslag: 

«og verdsettingen» tas ut av punkt 4 i rådmannens innstilling. 
 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Uttrykket «friluftsområder» erstattes med «friluftslivsområder» i dokumentet. 
 
Votering: 
SVs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Rådmannens innstilling med Sps tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.08.2019: 
1. Arbeidet med friluftslivskartleggingen tas til orientering.   

 
2. Bruk av friluftslivskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i 

kommunens interne saksbehandlingsrutiner. Kartleggingen er faglig fundert, uten 
avveiing mot øvrige arealinteresser. Det forutsettes derfor at slik avveining gjøres 
i kommunens planlegging og enkeltsaksbehandling. 

 
3. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for 

hvordan interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert ved valg 
av løsninger.   

 
4. Kartleggingen av friluftsområder legges til grunn som kunnskapsgrunnlag ved 

kommende rullering av kommuneplanens arealdel.  
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5. Friluftslivskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og bør revideres i forkant 
av neste rullering av kommuneplanens arealdel.  

 
6. Uttrykket «friluftsområder» erstattes med «friluftslivsområder» i dokumentet. 
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HTM-53/19 
Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslås søknad om dispensasjon 
fra kommuneplan § 6.2 A og § 23.2 underformål b vedrørende søknad om deling av 
tomt på gnr. 27  bnr. 3. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.08.2019: 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om rådmannens innstilling med følgende 
endring av siste setning: 

Forslagsstiller henvises til å fremme forslaget i forbindelse med rullering av 
kommuneplanen. Ytterligere begrunnelse fremkommer av saksutredningen. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Hs endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.08.2019: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslås søknad om dispensasjon 
fra kommuneplan § 6.2 A og § 23.2 underformål b vedrørende søknad om deling av 
tomt på gnr. 27 bnr. 3. 
 
Forslagsstiller henvises til å fremme forslaget i forbindelse med rullering av 
kommuneplanen. Ytterligere begrunnelse fremkommer av saksutredningen. 
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HTM-54/19 
R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Brekkeveien/Lyngveien til Holstad 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre 
reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad, med 
kart datert 01.02.2019 og bestemmelser datert 27.06.2019.  
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.08.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet rådmannens innstilling med følgende tillegg: 

Kommunestyret anmoder om at det ved gjennomføringen vurderes muligheter 
for en bred veiskulder uten asfalt tiltenkt gående og løpende. 

 
Joar Solberg (Ap) fremmet tillegg fra klima- og miljøs innstilling 20.08.2019: 

Tilføyelser i bestemmelsens punkt 4.1.1 Kombinert formål gang-
sykkelvei/banegrunn SKF1 og 4.1.3 Gang – og sykkelvei SGS: 

a) Traséen skal være gruslagt i en bredde på minimum 2 meter. 
b) Eventuelt gatelys skal være godt skjermet slik at det ikke kaster lys innover 

Åsmyra. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
SVs forslag ble tiltrådt 8-1 (Ap) ved alternativ votering mot Aps forslag punkt a. 
 
Aps forslag punkt b ble nedstemt 5-4 (Ap, Sp, MDG, V). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.08.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre 
reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad, med 
kart datert 01.02.2019 og bestemmelser datert 27.06.2019.  
 
Kommunestyret anmoder om at det ved gjennomføringen vurderes muligheter for en 
bred veiskulder uten asfalt tiltenkt gående og løpende. 
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HTM-55/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.08.2019: 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende forslag: 

Planen sendes tilbake. Før planen legges frem til ny politisk behandling: 
1. innarbeides en tiltaksdel med konkrete tiltak 
2. strykes/utgår punkt 4.2 

 
Joar Solberg (Ap) fremmet forslag om rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
Tilsvarer forslag som følger saken. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: Tilsvarer forslag som følger saken. 
 
Votering: 
Det ble enstemmig vedtatt at Ap og SVs forslag følger saken. 
 
Rådmannens innstilling ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot Hs 
forslag. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.08.2019: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas. 

____ 
 
Forslag som følger saken fra Joar Solberg (Ap): 
1. Forbedre rutiner for framskaffelse av tomter. 
2. Utvikle system for informasjon ved etablering av botilbud. 
3. Samordning før oppstartsmøter og møter med utbygger om boligsosiale formål. 
4. Bidra til at boligsosiale behov blir ivaretatt i kommuneplanen. 
5. Vurdere om boligsosiale formål er hensiktsmessig ivaretatt i eierstrategier. 
6. Tilstrekkelig ressurser til oppfølging og gjennomføring av boligsosial 

handlingsplan. 
 
Forslag som følger saken fra Håvard Steinsholt (SV): 
Planen bearbeides videre med hensyn på: 

1. Boligpolitiske muligheter ved utbygging i regi av boligkooperasjonen / 
boligbyggelag. 

2. Systematisk fremming av boligpolitiske mål ved privat utbygging (ved 
utbyggingsavtaler og ellers). 
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HTM-56/19 
Varsel om midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien 
og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av forvaltningsloven § 16 varsler Hovedutvalg for teknikk og miljø 
nedlegging av midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, 
samt østre område på Søråsteigen. Arealene båndleggingen gjelder for fremgår av 
vedlagte kart. 
 
Forbudet gjelder følgende søknadspliktige tiltak: 

 Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

 Oppføring av nye frittliggende boligbygg 

 Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg 

 Vesentlig endring av bygg 

 Oppføring av nye frittliggende næringsbygg 

 Bruksendring fra bolig til næringsbygg 

 Riving av boligbygg 

 Vesentlige terrenginngrep 
 
Hver enkelt, berørt hjemmelshaver skal før vedtak treffes få mulighet til å uttale seg. 
Frist for uttalelser settes til 14 dager fra mottak av forhåndsvarselet.  
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.08.2019: 
Rådmannen justerte innstillingen under behandlingen: 

- Ordet «søknadspliktige» strykes 
- Nytt kulepunkt 3: Oppføring av frittliggende garasje og uthus 

 
Medlemmene, uten H, fremmet følgende fellesforslag som tillegg til innstillingen: 

Avslag på samtykke kan påklages. 
 
Votering: 
Rådmannens justerte innstilling med fellesforslaget ble vedtatt 7-2 (H) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.08.2019: 
I medhold av forvaltningsloven § 16 varsler Hovedutvalg for teknikk og miljø 
nedlegging av midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, 
samt østre område på Søråsteigen. Arealene båndleggingen gjelder for fremgår av 
vedlagte kart. 
 
Forbudet gjelder følgende tiltak: 

 Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

 Oppføring av nye frittliggende boligbygg 

 Oppføring av frittliggende garasje og uthus 

 Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg 
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 Vesentlig endring av bygg 

 Oppføring av nye frittliggende næringsbygg 

 Bruksendring fra bolig til næringsbygg 

 Riving av boligbygg 

 Vesentlige terrenginngrep 
 
Hver enkelt, berørt hjemmelshaver skal før vedtak treffes få mulighet til å uttale seg. 
Frist for uttalelser settes til 14 dager fra mottak av forhåndsvarselet.  
 
Avslag på samtykke kan påklages. 
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