
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03747 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 24.01.2019 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 
V: Trine Hvoslef-Eide 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, virksomhetsleder 
samfunnsutvikling Ellen Grepperud, leder for bygg- og geodata Arve Bekkevard, 
arealplanlegger Greta Løkhaug, planrådgiver Mari Olimstad, planrådgiver Magnus 
Ohren, rådgiver Solveig Viste og konsulent Kim Madsen Pham (møtesekretær). 
 
Diverse merknader: 
Det ble holdt et informasjonsmøte i forkant av ordinært utvalgsmøte med Norsk 
Bane AS v/Jørg Westermann. Møtet omhandlet tilknytningen av Østre linje til 
Follobanen samt det planlagte hensettingsanlegget for tog. Hovedutvalget og 
formannskapet var invitert. 
 
Møteprotokoll godkjent 30.01.2019 
 
 
Kjetil Barfelt      Joar Solberg 
leder       nestleder 
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Orientering 
 
Virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud orienterte om: 
 
Mulig plassering av nye miljøstasjoner 
Styret i FolloRen vedtok på møtet 25.10.2018 å utrede videre drift og utvikling på 
Bølstad. Dette vil kreve endring av reguleringsplan, ev. endring av kommuneplan. 
Om det er aktuelt å vurdere området rundt Korsegården må det tas som del av 
kommuneplanprosessen. 
 
Detaljregulering for Europankvartalet  
Forslag til detaljreguleringsplan blir ikke lagt fram for HTM i mars. Årsaken er at 
grunneierne trenger mer tid. 
 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen orienterte om rutiner og 
utstyr for vintervedlikehold. Nye rutiner evalueres etter årets vintersesong og legges 
til grunn for ev. innkjøp av nytt utstyr. 
 
 
Delegerte vedtak  
 
1/19 14/00237-48 Delegerte vedtak byggesak - 27.11.2018 - 11.01.2019 

ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

HTM-1/19 
R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - 
Miljøoppfølgingsplan og plassering av brakkerigg 
 
Rådmannens innstilling: 
1) Alternativ C1 legges til grunn for anleggstrafikk til byggeområdet i Skogveien. 
 
2) Det tillates etablert kontor- og brakkerigg i friområdet syd for Utveien, uten 

særskilt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
 
3) Miljøoppfølgingsplan for del av Skogveien, datert 1.11.2018, tas til orientering. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 24.01.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Tillegg til punkt 1 i rådmannens innstilling: 
Prinsipper og løsninger for trafikksikkerhet langsmed Lyngveien og 
Samfunnsveien, adkomstløsninger ved Lyngveien/Utveien samt adkomst og 
parkering for Kaja barnehage (evt. med helt eller delvis løsning fra 
Høgskoleveien) må gås gjennom på nytt under medvirkning fra berørte. 

2. Brakkerigg sør for Utveien tillates ikke. 
3. Tillegg til punkt 3 i rådmannens innstilling: 

Planen må suppleres med: 
a) Trafikksikkerhetsvurderinger rundt økt blandet trafikk i Samfunnsveien 
b) Vurdering av adkomst for friluftslivet mot Åsmåsan samt adkomst til- og 

sikring av Klosterløkka i anleggsperioden. 
c) Deponering av overskuddsmasser. 

4. Nytt tilleggspunkt 4 til rådmannens innstilling: 
For forhold som ikke er detaljert avklart i reguleringsplanen, samt tiltak utenfor 
planområdet forutsettes medvirkning fra berørte i den videre saksbehandling. 
Dette omfatter også sikring og tilbakeføring av vegetasjon. 

 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende endringsforslag til punkt 2 i rådmannens 
innstilling: 

 Det kan tillates etablert kontor- og brakkerigg i friområdet syd for Utveien, etter 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

 
 
Votering: 
Det ble punktvis stemt over rådmannens innstilling og forslagene fra SV og H. 

 Rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

 SVs tilleggsforslag punkt 1 ble vedtatt 6-3 (2Ap, H) 

 Rådmannens innstilling punkt 2 ble nedstemt 7-2 (Ap) 

 Hs forslag ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) ved alternativ votering mot SVs forslag 
punkt 2. 

 Rådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

 SVs forslag punkt 3 a) ble enstemmig vedtatt 
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 SVs forslag punkt 3 b) ble nedstemt 5-4 (Sp, MDG, SV, V) 

 SVs forslag punkt 3 c) ble enstemmig vedtatt 

 SVs forslag punkt 4 ble vedtatt 7-2 (Ap) 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 24.01.2019: 
1. Alternativ C1 legges til grunn for anleggstrafikk til byggeområdet i Skogveien. 

Prinsipper og løsninger for trafikksikkerhet langsmed Lyngveien og 
Samfunnsveien, adkomstløsninger ved Lyngveien/Utveien samt adkomst og 
parkering for Kaja barnehage (evt. med helt eller delvis løsning fra 
Høgskoleveien) må gås gjennom på nytt under medvirkning fra berørte. 
 

2. Det kan tillates etablert kontor- og brakkerigg i friområdet syd for Utveien, etter 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  

 
3. Miljøoppfølgingsplan for del av Skogveien, datert 1.11.2018, tas til orientering. 

Planen må suppleres med: 

 Trafikksikkerhetsvurderinger rundt økt blandet trafikk i Samfunnsveien 

 Deponering av overskuddsmasser. 
 
4. For forhold som ikke er detaljert avklart i reguleringsplanen, samt tiltak utenfor 

planområdet forutsettes medvirkning fra berørte i den videre saksbehandling. 
Dette omfatter også sikring og tilbakeføring av vegetasjon. 
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HTM-2/19 
R-308 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 24.01.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

 Områdene BFS4, f_SV3 og f_BLK utgår av planen. 
 
Joar Solberg (Ap) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling: 

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 utsettes behandlingen av R-
308 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda, inntil plassering av nye 
jernbanetiltak i området er avklart. Planforslaget legges ikke ut til offentlig 
ettersyn etter bestemmelsene i § 12-10. 

 
 
Votering: 
Aps forslag ble nedstemt 7-2 (Ap). 
 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 6-3 (SV, MDG, V) ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling med SVs tilleggsforslag. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 24.01.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Kjølstadhøgda, som 
vist på kart datert 19.10.2017, med reguleringsbestemmelser datert 10.11.2017. 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
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HTM-3/19 
R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-316 
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 1), med kart datert 19.03.2018 og 
bestemmelser datert 14.05.2018. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 24.01.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Tillegg til rådmannens innstilling: 
… med unntak av tomt A (Sørbråtan), som reguleres til «bevaring / bolig» eller 
som «hensynssone bevaring». Likevel slik at modernisering, ombygging og 
noe utvidelse tillates innenfor eksisterende bygningspreg og høyder. 
Byggegrenser justeres i forhold til eksisterende bebyggelse og til slik utvikling. 
Slik endring av planen gjøres før behandling i kommunestyret. 

2. Det er krav om 1 biloppstillingsplass og maksimalt 2 for hver enebolig. Garasje 
eller carport tillates for maksimalt 1 bil. 

 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling: 

 I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-316-
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 2), med kart og bestemmelser 
datert 10.12.2018. 

 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 Saken utsettes og det vurderes innkjøring via Dysterbråtan og Eldorveien. 
 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

 Punkt 6. Rekkefølgebestemmelser i Reguleringsbestemmelser (alternativ 1) 
endres fra «Veien trenger ikke å være asfaltert.» til «Veien skal være asfaltert 
før brukstillatelse gis.» 

 
 
Votering: 
Det ble først stemt over utsettelsesforslaget fra Ap, deretter ble rådmannens 
innstilling satt opp mot Hs forslag, før det ble stemt over tillegg- og 
endringsforslagene: 

 Aps utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (Ap) 

 Hs forslag ble tiltrådt 5-4 (Sp, MDG, SV, V) ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling 

 Sps forslag ble enstemmig tiltrådt 

 SVs forslag 1 ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 

 SVs forslag 2 ble nedstemt 6-3 (MDG, SV, V) 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 24.01.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-316 
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 2), med kart og bestemmelser datert 
10.12.2018. 
 
Punkt 6. Rekkefølgebestemmelser i Reguleringsbestemmelser, datert 14.05.2018 
(alternativ 1) endres fra «Veien trenger ikke å være asfaltert.» til «Veien skal være 
asfaltert før brukstillatelse gis.» 
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HTM-4/19 
Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 
(Tangen) - Klage på avslag - Saksframlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM)/Formannskapet har vurdert klagen i medhold 
av forvaltningsloven § 33. 
 
HTM/Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av formannskapets 
vedtak av 29.08.2018. 
 
Vedtaket av 29.08.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 24.01.2019: 
Rådmannen bemerket at formuleringen på rådmannens alternative innstilling var feil: 
det er ikke klageadgang, og klagen skal oversendes Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Hovedutvalget bemerket at det kun skal stå «Formannskapet» i innstillingen. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling med 
rettelser fra rådmannen: 

 Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33. 
Formannskapet finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 29.08.2018.  
 
Vedtak av 29.08.2018 omgjøres og klagen tas således til følge. Dispensasjon 
fra LNF-a formålet innvilges for etablering av vei over gnr./bnr 48/1,6. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig 
avgjørelse. 
 
Formannskapets begrunnelse for dispensasjon: 
Formannskapet viser dessuten til vedtak fattet den 02.05.2018 om 

dispensasjon fra LNF-a-formålet i kommuneplanens arealdel og finner ikke at 

disse argumentene behøver å gjengis på nytt. 

 

Momentene som har fremkommet om det areal som påvirkes viser at dette er 

mindre enn tidligere lagt til grunn. 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble tiltrådt 5-4 (2H, Frp, V) ved alternativ votering mot FrPs 
forslag. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 24.01.2019: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33. 
 
Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av formannskapets vedtak av 
29.08.2018. 
 
Vedtaket av 29.08.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
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HTM-5/19 
Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om samtykke 
til grunnundersøkelser på gnr. 62 bnr 1 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 
HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 12.12.2018.  
 
Vedtak av 12.12.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
HTM finner det ikke nødvendig å gi vedtaket oppsettende virkning. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 24.01.2019: 
Else Jorunn Vestby (Ap) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling: 
tilsvarer hovedutvalgets vedtak (uten begrunnelse). 
 
Hovedutvalget fremmet fellesforslag til begrunnelse for rådmannens alternative 
innstilling: 

 HTM henviser dette spørsmålet til planprogrammet og viser til vedtak gjort i Ås 
og Ski kommuner. 

 
 
Votering: 
Aps forslag med hovedutvalgets begrunnelse ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 24.01.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33 
 
HTM finner at klagens anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering enn det som fremgår av vedtak av 12.12.2018. 
 
Vedtak av 12.12.2018 oppheves og klagen tas således til følge. 
 
Nytt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-3 avslår Ås kommune søknad om 
samtykke til at Bane NOR kan utføre grunnundersøkelser som omsøkt på 
eiendommen gnr 62 bnr 1. 
 
Utvalgets begrunnelse for vedtaket: 
HTM henviser dette spørsmålet til planprogrammet og viser til vedtak gjort i Ås og Ski 
kommuner. 
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Vedtaket kan påklages av en av partene eller andre med rettslig klageinteresse i 
henhold til forvaltningslovens (fvl) §28, jf. pbl § 1-9. eventuell klage må være fremsatt 
innen 3 uker etter at underrettelse om vedtaket er kommet frem til den 
klageberettigede, jf. Fvl § 29. Se vedlagt skriv om klageadgang. 
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HTM-6/19 
Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om samtykke 
til grunnundersøkelser på gnr. 63 bnr 1 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 
HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 12.12.2018.  
 
Vedtak av 12.12.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
HTM finner det ikke nødvendig å gi vedtaket oppsettende virkning. 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 24.01.2019: 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling: 
tilsvarer hovedutvalgets vedtak (uten begrunnelse). 
 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: 

 Skal legges under bakken og går for boringspunkt 6 og 7 som ligger i traséen 
til Østre linje. 

 
Hovedutvalget fremmet fellesforslag til begrunnelse for rådmannens alternative 
innstilling lik HTM-sak 5/19: 

 HTM henviser dette spørsmålet til planprogrammet og viser til vedtak gjort i Ås 
og Ski kommuner. 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig nedstemt. 
 
Vs forslag med hovedutvalgets begrunnelse ble vedtatt 6-3 (2Ap, FrP) ved alternativ 
votering mot Aps forslag. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 24.01.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33 
 
HTM finner at klagens anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering enn det som fremgår av vedtak av 12.12.2018. 
 
Vedtak av 12.12.2018 oppheves og klagen tas således til følge. 
 
 



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.01.2019 Side 14 av 16 

  

Nytt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-3 avslår Ås kommune søknad om 
samtykke til at Bane NOR kan utføre grunnundersøkelser som omsøkt på 
eiendommen gnr 63 bnr 1. 
 
Utvalgets begrunnelse for vedtaket: 
HTM henviser dette spørsmålet til planprogrammet og viser til vedtak gjort i Ås og Ski 
kommuner. 
 
Vedtaket kan påklages av en av partene eller andre med rettslig klageinteresse i 
henhold til forvaltningslovens (fvl) § 28, jf. pbl § 1-9. eventuell klage må være 
fremsatt innen 3 uker etter at underrettelse om vedtaket er kommet frem til den 
klageberettigede, jf. fvl § 29. Se vedlagt skriv om klageadgang. 
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HTM-7/19 
R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 2.gangs behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel der formål «Offentlig eller 

privat tjeneste» og formål «Friområde» vest for Brekkeveien 19, kan benyttes til 
formål «Boligbebyggelse». 

2. Dispensasjonen gis på vilkår av at: 
a) Tilrettelegging og skjøtsel av det gjenværende friområdet nord for 

planområdet inngår som del av tilrettelegging og skjøtsel av fellesområder i 
planområdet. 

b) Lekeplasser og andre fellesområder som etableres i planområdet har en 
utforming og en adkomst som inviterer til allmenn bruk for ulike 
aldersgrupper. 

3. Vilkårene inngår i reguleringsplanen. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 24.01.2019: 
Odd Rønningen (Sp) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling: tilsvarer 
hovedutvalgets innstilling. 
 
 
Votering: 
Sps forslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP). 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 24.01.2019: 
Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det vil si at planområdet for 
Brekkeveien 19 ikke inkluderer tomten der Sagalund barnehage og friområdet ligger. 
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HTM-8/19 
Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 24.01.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 24.01.2019: 
Retningslinjer for ordningen Morsa-tilskudd, datert 13.03.2018 vedtas. 
 
 
 


	MØTEPROTOKOLL
	Hovedutvalg for teknikk og miljø

