
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03482 
 

 

MØTEPROTOKOLL  

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 25.01.2018 kl. 18:00 – 22.30 
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: 
Nils H. Sopp(H) for Kjetil Barfelt (FrP) i sak 1/18 
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, leder for bygg- og geodatasjef Arve Bekkevar, arkitekt Magnus Ohren, 
miljørådgiver Mari Olimstad, møtesekretær Tonje Kilaas-Roen  
 
Diverse merknader: 
Utvalget var på befaring fra kl. 17.15 i forbindelse med sak 7/18 og 8/18 
 
I sak 1/18 fratrådte Kjetil Barfelt (FrP) som inhabil og Nils H. Sopp (H) tiltrådte. 
Håvard Steinsholt(SV) ble valgt til å godkjenne protokollen i sak 1/18 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 2/18, 3/18, Orientering ved 
kommunalteknisk enhetsleder Olaug Talleraas,1/18, 4/18, 5/18, 8/18, 6/18, 7/18, 
9/18, delegerte vedtak, orientering ved plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, 
orientering ved referatsaker, delegerte vedtak, orientering ved etatsjef 
for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen. 
 

 
Møteprotokoll godkjent 01.02.2018 
 
 
Kjetil Barfelt   Joar Solberg  Håvard Steinsholt 
Leder                                  Nestleder        Godkjenning av sak 1/18  
(unntatt sak 1/18) 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 
 
Delegerte vedtak 

Saker til behandling 

1/18 16/03352-30 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 
med flere 

5 

2/18 14/02222-136 Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier 6 

3/18 16/01606-14 Vei- og gateplan for Ås sentralområde 8 

4/18 17/03159-5 Gnr 102 bnr 422 - 423  
- Dispensasjon fra byggegrense og gesimshøyde 

11 

5/18 16/01995-20 Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen - 
Gjennomføring og finansieringsmodell 

13 

6/18 18/00115-1 Retningslinjer for søknad og behandling av 
landbruksveier 

15 

7/18 17/00936-20 Gnr 42 bnr 1 - Utveien 6 A  
- Riving av Kommandanten - Klage 

16 

8/18 17/03128-9 Gnr 98  bnr 7  - Sundbyveien 89 - Garasje  
- Klage på avslag på dispensasjonssøknad 

18 

9/18 17/03156-1 Møteplan 2018 - Hovedutvalg for teknikk og miljø 20 
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Orienteringer  
 
Enhetsleder for kommunalteknisk avdeling Olaug Talleraas og veiformann Dagfinn 
Fossum orientere om vintervedlikehold i dag og hva som skal legges til grunn ved 
utarbeidelse av nytt anbud. Følgende tema ble omtalt:  
 
• Beredskap for brøyting 
• Budsjett og vedlikehold 
• Retningslinjer 
• Endring av rodelengder 
• Veibommer på Rustadfeltet. 
 
HTM er godt fornøyd med dagens rutine og utførelse og slutter seg til en videreføring 
av dagens retningslinjer, med korrigering av enkelte roder, i nytt anbud. HTM uttrykte 
ros til de ansatte og avdelingen for innsatsen under det store snøfallet nylig.  
 
Orientering ved plan- og utviklingsjef Ellen Grepperud:  
 
• Detaljregulering av Solberg Øst – Varsel om oppstart 
• Detaljregulering av gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad – Varsel om 

oppstart 
• Detaljregulering for Nordre Finstad Felt A1c og B4 i Ski kommune - Del av 

reguleringen ligger i Ås kommune. 
HTM vedtok at ettersom reguleringsarbeidet kun i meget liten grad berører Ås 
kommune, så kan det praktiske arbeidet delegeres til Ski kommune. Endelig 
vedtak i Ås kommunestyre. 

• Utvidelse av Ås videregående skole - Akershus fylkeskommune jobber med 
utvidelse av skolen med om lag 450 nye elevplasser. Det innebærer bl a å 
bygge ett nytt bygg på tomta med en byggehøyde på 17,6 meter som vil 
utfordre gjeldene reguleringsbestemmelse om maks byggehøyde på 15,5 
meter. HTM er positive til å en slik økning.   

• Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 fra 
Meierikrysset til sentrum – Statens veivesen har hatt ansvaret for 
utarbeidelsen av forslaget og ønsker nå å oversende forslaget til kommunen. 
Det ble kort orientert om prosessen. 

• Deltakelse i sykkelbyordningen. HTM var positive til at kommunen søker om å 
få delta i ordningen. En søknad må forankres politisk og sak om dette kommer 
opp på neste møte i HTM.  

• Klimasatsning for 2018, kommunen vil søke om støtte fra miljødirektoratet til 
flere prosjekter som kan bidra til å redusere klimagassutslipp. 

 
Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen orienterte om 
status for Nordby barnehage. Det er oppnådd enighet med grunneier om vilkår for 
kjøp av tomt som skal brukes til uteareal for barnehagen.  
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Delegerte vedtak 
 
Delegerte vedtak, byggesak 20. november 2017 – 09. januar 2018 ble gjennomgått 
og tatt til orientering. 
 
Til saksliste  
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Saker til behandling  

HTM-1/18 
R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere 
 
Rådmannens innstilling: 
1. HTM vedtar at antall boenheter i forslag til detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 

18 med flere reduseres til maks 6 boenheter. 
2. Planforslaget returneres til tiltakshaver som får mulighet til å revidere forslaget i 

henhold til dette. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.01.2018: 
Kjetil Barfelt(Frp) fratrådte som inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6 første ledd, 
jf. Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 7.12.2017 i HTM-sak 86/17. Nils H. 
Sopp(H) tiltrådte som vara. 
 
Jan Ove Rikheim(H) fremmet følgende forslag: 
1. HTM vedtar antall boenheter i forslag til detaljreguleringsplan for Kjærnesveien til 

maks 30 boenheter i lavblokk, tomannsbolig, rekkehus. 
2. Kommunen gis forkjøpsrett til 5 boenheter. 
3. Interne veier innarbeides i planen  
4. Planforslaget returneres til tiltakshaver som får mulighet til å revidere forslaget i 

henhold til dette. 
 
Votering: 
H’s forslag ble votert over punkt for punkt: 
Punkt 1 ble vedtatt 7-2 (SV,Sp)  
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
Punkt 3 ble enstemmig vedtatt 
Punkt 4 ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.01.2018: 
1. HTM vedtar antall boenheter i forslag til detaljreguleringsplan for  

Kjærnesveien til maks 30 boenheter i lavblokk, tomannsbolig, rekkehus. 
2. Kommunen gis forkjøpsrett til 5 boenheter. 
3. Interne veier innarbeides i planen  
4. Planforslaget returneres til tiltakshaver som får mulighet til å revidere forslaget 

i henhold til dette 
 
 
 
 
 
Til saksliste  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 25.01.2018 Side 6 av 20 

  

 

HTM-2/18 
Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier 
 
Rådmannens innstilling: 
For det videre arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde, skal justert 
utgave av fortettingsstrategi 3 - «Syd/Øst» legges til grunn, som vist i figur 1 i 
saksutredningen. 
  
Justeringene omfatter: 

 Begrenset fortetting i Søråsteigen boligområde i tråd med anbefalinger i 
kulturhistorisk stedsanalyse (Delområde 3, fig 1). 

 Begrenset fortetting på Kaja boligområde i tråd med anbefalinger i 
kulturhistorisk stedsanalyse (Delområde 2, fig 1). 

 Utvikling på Søråsjordet utelates fra videre planarbeid og avklares gjennom 
rullering av kommuneplan og arbeid med langsiktig grønn grense (Delområde 
4, fig 1). 

 Utvikling av nordre del av Åsmåsan utelates fra videre planarbeid og fremtidig 
arealbruk avklares gjennom rullering av kommuneplan og arbeid med 
langsiktig grønn grense (Delområde 5, fig 1). 

 Utvikling av nordre del av næringsområdet Langbakken utelates fra videre 
planarbeid og fremtidig arealbruk avklares gjennom rullering av kommuneplan. 
(Delområde 6, fig 1.) 

 Arealer ved Maxbo trevarehandel i Brekkeveien 19 (Delområde 8, fig 1) og 
studentboliger på Kaja ved Skogveien (Delområde 7, fig 1) gjennomføres som 
egne reguleringsprosesser. Det må i prosessene vurderes virkning for 
rekkefølgekrav med tanke på infrastruktur, og arealutnyttelse for områdene må 
vurderes opp mot anbefalingene i fortettingsstrategien. 

 Det legges opp til økt arealutnyttelse og endret arealbruk for sydlig del av 
Langbakken næringsområde, Sentrum øst ved dagens Rema 1000, langs del 
av Idrettsveien, ved dagens Esso-stasjon, Moerjordet, samt den aller sydligste 
del av Åsmåsan (Delområde 1, fig 1). 

 Det legges opp til økt arealutnyttelse langs området syd for Kajaveien, 
området mellom Brekkeveien og Moerveien, og området mellom Moerveien og 
Sagaveien frem til forlengelsen av Rådyrveien (Delområde 1, fig 1). 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.01.2018: 
Odd Rønningen(Sp) sine forslag/merknader: 
I saken om dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier legger rådmannen 
fram forslag som i stor grad stemmer over ens med vår holdning, når det gjelder 
vektlegging av Kulturhistorisk stedsanalyse, redusert omfang av 
fortetting/transformasjon, avgrensing av område for transformasjon. 
Vi ønsker imidlertid ikke å innlemme området mellom Kajaveien og FV-152 i 
Delområde 1 og fremmer forslag om en endring i siste kulepunkt i innstillingen som 
vist nedenfor: 
 
• Det legges opp til økt arealutnyttelse langs området syd for Kajaveien, området 
mellom Brekkeveien og Moerveien, og området mellom Moerveien og Sagaveien 
frem til forlengelsen av Rådyrveien (Delområde 1, fig 1). 
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Håvard Steinsholt(SV) sine forslag/merknader: 
 
1. Tillegg til 2. kulepunkt: Eksisterende reguleringsplan for bevaring av gamle Kaja 

opprettholdes. 
2. Tillegg til 2. kulepunkt: Område 2, med mulighet for ny bebyggelse, utvides til 

boligområder vest for Samfunnsveien og sør for Utveien. Området tilliggende 
Skogveien, øst for Samfunnsveien vurderes for ny bebyggelse. 

3. Tillegg til 4. kulepunkt: Det må foreligge analyser av grunn og vannforhod og 
CO2-regnskap før godkjenning av ethvert byggeprosjekt på alle deler av 
Åsmåsan. 

4. Tillegg til 6.kulepunkt: samt forholdet til naboområder m.v.. 
5. Tillegg til 7. kulepunkt: Området tilliggende Gamleveien og Vardeveien inngår 

ikke i dette arealet, men vurderes regulert til strengere bevaring. 
6. Endring 8.kulepunkt: «langs området syd for Kajaveien» bør tas ut. 
 
Kjetil Barfelt(FrP) sine forslag/merknader:    
1. Kulepunkt 5 (Langbakken) utgår 
2. Området mellom jernbanen, fv 152 og Ås videregående utredes for plassering 

av kollektivterminal 
 
Joar Solberg(Ap) forslag/merknader:    
Siste kulepunkt endres til: 
Det åpnes for økt arealutnyttelse langs ytre Lyngveien(Lyngveien 27, 29, 31, 33, 
Kajaveien 45 og Starrveien 3),  jfr kartskisse, og området mellom Brekkeveien, 
Moerveien  og Sagaveien frem til og med Sagaveien 14/Moerveien 17 Moerveien 30. 
De områdene i Kajaveien og Moerveien som dermed tas ut av delområde 1 inngår i 
stedet i delområdene 2 og 3. 
 
Jan Ove Rikheim fremmet følgende forslag på vegne av H og Ap: 
1. Saken utsettes. Saken skal behandles en gang til før HTM avgir innstilling til 

kommunestyret.  
2. Før neste behandling skal administrasjonen avholde ett dialogmøte med HTM og 

formannskapet. 
3. Bidragene fra utstillingen «Fremtidsbilder Ås» skal sendes ut til medlemmene i 

god tid før møte. 
4. Partienes merknader/forslag følger saken. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt.  
Forslagene fra partiene SV, Sp og FrP følger saken. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 25.01.2018: 
1. Saken utsettes. Saken skal behandles en gang til før HTM avgir innstilling til 

kommunestyret.  
2. Før neste behandling skal administrasjonen avholde ett dialogmøte med HTM og 

formannskapet. 
3. Bidragene fra utstillingen «Fremtidsbilder Ås» skal sendes ut til medlemmene i 

god til før møte. 
4. Partienes merknader/forslag følger saken. 
Til saksliste  
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HTM-3/18 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det utarbeides en teknisk utredning for følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 

 

Første prioritet: 

 Utforming av fv. 152 fra vei til gate mellom Skoleveien og Idrettsveien, 
inkludert utvidelse med gjennomgangssykkelvei og kollektivfelt, samt tre nye 
kryssløsninger: 

o Utbedring av krysset mellom Langbakken og fv. 152.  

o Utbedring av krysset mellom Hogstvetveien og fv. 152.  

o Senking av Raveien og nytt kryss mellom Raveien og fylkesveien.  

 Trafikkomlegging fra Brekkeveien til Hogstvetveien, inkludert stenging av 
Brekkeveien og ny kryssing av jernbanen for bil, fotgjengere og syklister sør 
for sentrum. 

 Justert trasé for Brekkeveien over Moerjordet. 

 Hovedtrasé for syklende langs Brekkeveien. 

 Hovedtrasé for syklende fra Kajaveien/Lyngveien til Langbakken/Idrettsveien, 
via ny kryssing av jernbanen i nord. 

 Moerveien/Raveien som fotgjengerprioritert sentrumsgate 

 

Andre prioritet: 

 Hovedtraseer for syklende og gående: Høgskoleveien og Ekornveien. 

 Skoleveien som sentrumsgate med prioritering av syklende og gående 

 

2. Det avsettes byggegrenser i områdeplanen som gir tilstrekkelig areal til at 
følgende tiltak kan opparbeides senere, dersom det blir ønskelig:  

 Utvidelse av eksisterende gangundergang og evt. integrasjon med nytt 
kollektivknutepunkt.  

 Forlengelse av Rådhusplassen frem til utvidet undergang under jernbanen.  

 
3. Tiltak som i følge teknisk utredning er teknisk og økonomisk gjennomførbare 
innarbeides i forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 
 
4. Mål og egenskaper som vedtatt i HTM 24. august, sak 51/17, legges til grunn for 
arbeidet med områdereguleringsplanen. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.01.2018: 
Kjetil Barfelt(FrP) forslag/merknader:    
1. Adkomst fra fv 152 vestfra mot Moer løses/utredes.   
 
Odd Rønningen(Sp) forslag/merknader: 
 Det utarbeides en teknisk/økonomisk utredning for følgende tiltak i prioritert    
rekkefølge: 



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 25.01.2018 Side 9 av 20 

  

1. Utforming av fv. 152 fra vei til gate mellom Skoleveien og Idrettsveien, inkludert 
utvidelse med gjennomgangssykkelvei og kollektivfelt, samt tre nye 
kryssløsninger:  

2. Utbedring av krysset mellom Langbakken og fv. 152.  
3. Utbedring av krysset mellom Hogstvetveien og fv. 152.  
4. Trafikkomlegging fra Brekkeveien til Hogstvetveien, inkludert stenging av    

Brekkeveien og ny kryssing av jernbanen for bil, fotgjengere og syklister sør for 
sentrum.  

5. Justert trasé for Brekkeveien over Moerjordet.  
6. Hovedtrasé for syklende langs Brekkeveien.  
7. Hovedtrasé for syklende fra Kajaveien/Lyngveien til Langbakken/Idrettsveien, via 

ny kryssing  av jernbanen i nord.  
8. Moerveien/Raveien som fotgjengerprioritert sentrumsgate  
 
Andre prioritet:  
1. Hovedtraseer for syklende og gående: Høgskoleveien og Ekornveien. 
     Skoleveien som sentrumsgate med prioritering av syklende og gående  
2. Det avsettes byggegrenser i områdeplanen som gir tilstrekkelig areal til at 

følgende tiltak kan opparbeides senere, dersom det blir ønskelig:  
 Utvidelse av eksisterende undergang og evt. integrasjon med nytt                           
kollektivknutepunkt.  

           Forlengelse av Rådhusplassen frem til utvidet undergang under jernbanen.  
3. Teknisk/økonomisk utredning legges til grunn for arbeidet med 

områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
4. Mål og egenskaper som vedtatt i HTM 24. august, sak 51/17, legges til grunn for 

arbeidet med områdereguleringsplanen. 
 
Håvard Steinsholt(SV) forslag/merknader: 
Alternativ til Rådmannens innstilling punktene 1,2, og 3 
Det utarbeides en utredning med hensyn på tekniske forhold, kostnader, 
kostnadsfordeling og planfaglige forhold med sikte på å avklare i følgende tiltak: 
1a. Utvidelse av fv 152 med kollektivfelt. 
1b. Utvidet undergang med jernbane for fv. 152 
1c: Senking av Raveien og nytt kryss mellom Raveien og fv.152.  
1d: Ny vei med kryssing av jernbanen fra Brekkeveien til Hogstvetveien. 
1e: Utvidelse av eksisterende gangundergang for også buss. 
2: Planen og øvrige tiltak justeres i forhold til resultatet av denne utredingen. 
3: Tiltak som følger av dette innarbeides i forslag til omreguleringsplan for Ås  
sentralområde. 
 
H og Ap fremmet følgende forslag: 
1. Saken utsettes. Saken skal behandles en gang til før HTM avgir innstilling 

til kommunestyret.  
2. Før neste behandling skal administrasjonen avholde ett dialogmøte med HTM og 

formannskapet. 
3. Partienes merknader/forslag følger saken. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt 
Forslagene fra SV, SP ,FrP og Ap følger saken. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling  25.01.2018: 
1. Saken utsettes. Saken skal behandles en gang til før HTM avgir innstilling til 

kommunestyret.  
2. Før neste behandling skal administrasjonen avholde ett dialogmøte med HTM og 

formannskapet. 
3. Partienes merknader/forslag følger saken. 
 
 
 
Til saksliste  
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HTM-4/18 
Gnr 102 bnr 422 - 423  
- Dispensasjon fra byggegrense og gesimshøyde 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
miljø (HTM) søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 7 om maksimal 
gesimshøyde, og dispensasjon fra byggegrense på plankart for å: 
1) anlegge nedkjøring til underjordisk garasjeanlegg 
2) utvide underjordisk garasjeanlegg utover byggegrensen 
3) anlegge støyskjerm på voll utenfor byggegrensen 
4) etablere nedgravde renovasjonsbrønner utenfor byggegrense  
fra områdereguleringsplanen for Solberg Øst (R-282).  
 
Dispensasjonen skal ikke hindre eller vanskeliggjøre oppføring av gangbro over 
Søndre Tverrvei.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.01.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om rådmannens innstilling med følgende tillegg: 

 Dispensasjonen øker ikke antall m2 boligareal i forhold til hva som er 
      godkjent i gjeldende regulering. 

 HTM mener at hensynene bak områdeplanens bestemmelse om gesimshøyde og 
byggegrense på arealplankartet ikke blir vesentlig tilsidesatt dersom en 

      dispensasjon innvilges i denne saken. Fordelene for å dispensere er klart 
større enn ulempene. Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er dermed oppfylt, jf. 
Pbl. § 19- 2 andre ledd. 

 
Votering: 
FrP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.01.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
miljø (HTM) søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 7 om maksimal 
gesimshøyde, og dispensasjon fra byggegrense på plankart for å: 
1) anlegge nedkjøring til underjordisk garasjeanlegg 
2) utvide underjordisk garasjeanlegg utover byggegrensen 
3) anlegge støyskjerm på voll utenfor byggegrensen 
4) etablere nedgravde renovasjonsbrønner utenfor byggegrensefra 

områdereguleringsplanen for Solberg Øst (R-282).  
 
Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 
1) Dispensasjonene skal ikke hindre eller vanskeliggjøre oppføring av gangbro over 

Søndre Tverrvei.  
2) Dispensasjonen øker ikke antall m2 boligareal i forhold til hva som er godkjent i 

gjeldende regulering». 
 
HTM mener at hensynene bak områdeplanens bestemmelse om gesimshøyde og 
byggegrense på arealplankartet ikke blir vesentlig tilsidesatt dersom en dispensasjon 



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 25.01.2018 Side 12 av 20 

  

innvilges i denne saken. Fordelene for å dispensere er klart større enn ulempene. 
Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er dermed oppfylt, jf. Pbl. § 19- 2 andre ledd. 
 
 
 
Til saksliste 
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HTM-5/18 
Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen  
- Gjennomføring og finansieringsmodell 
 
Rådmannens innstilling: 
I forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av områdereguleringsplan for 
Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen hyttefelt kan følgende forutsetninger legges 
til grunn: 

1. Antall tillatte boenheter i området økes fra 450 til 460. Dette skjer gjennom 
konvertering av inntil 235 fritidsboliger til helårsboliger og etablering av inntil 
225 nye boenheter, inklusive 50 enheter på Askehaugåsen boligfelt. 

2. Endring i intern fordeling av antall boenheter mellom de ulike feltene skal 
beskrives og tydelig fremkomme når områdereguleringsplanen legges ut til 
offentlig ettersyn. Endelig fordeling avklares gjennom planvedtaket. 

3. Ås kommune tilbyr momsavtale i tråd med K-Sak 52/15. 
4. Det gis ikke økonomiske bidrag til hverken planarbeidet eller etterfølgende 

gjennomføring av planen. 
5. Hovedvei inn til området merket «Primæratkomst» i figur 1 kan reguleres som 

offentlig vei, øvrige veier skal reguleres til privat vei og privat felles atkomst. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.01.2018: 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende forslag om endringer i rådmannens 
innstilling:  
 
Alternativ til punkt 1:  
Reguleringsplanen utarbeides på vanlig måte og må forholde seg til de føringer som 
er gitt. Eventuell justering av boenheter osv. må skje som en del av dette. 
 
Følgende utgår i punkt 5: 
« merket «Primæratkomst» i figur 1». 
 
Nytt tilleggspunkt 6:  
Alle parter som kan bli berørt, må varsles og høres, både ved planarbeidet og i andre 
sammenhenger som kan påvirke deres interesser. 
 
Utvalget drøftet seg frem til følgende fellesforslag om tilleggspunkt 7: 
HTM ønsker å gjennomføre befaring(fellesforslag). 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 til 4 ble vedtatt 7-2 (SV,MDG) ved alternativ votering 
mot SV’s forslag punkt 1. 
Rådmannens innstilling punkt 5 med SV’s endring ble enstemmig vedtatt.  
SV’s forslag om tilleggspunkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag om tilleggspunkt 7 ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 25.01.2018: 
I forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av områdereguleringsplan for 
Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen hyttefelt kan følgende forutsetninger legges 
til grunn: 
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1. Antall tillatte boenheter i området økes fra 450 til 460. Dette skjer gjennom 
konvertering av inntil 235 fritidsboliger til helårsboliger og etablering av inntil 
225 nye boenheter, inklusive 50 enheter på Askehaugåsen boligfelt. 

 
2. Endring i intern fordeling av antall boenheter mellom de ulike feltene skal 

beskrives og tydelig fremkomme når områdereguleringsplanen legges ut til 
offentlig ettersyn. Endelig fordeling avklares gjennom planvedtaket. 

 
3. Ås kommune tilbyr momsavtale i tråd med K-Sak 52/15. 
 
4. Det gis ikke økonomiske bidrag til hverken planarbeidet eller etterfølgende 

gjennomføring av planen. 
 
5. Hovedvei inn til området kan reguleres som offentlig vei, øvrige veier skal 

reguleres til privat vei og privat felles atkomst. 
 
6. Alle parter som kan bli berørt, må varsles og høres, både ved planarbeidet og i 

andre sammenhenger som kan påvirke deres interesser. 
 

7. HTM ønsker å gjennomføre befaring. 
 
 
 
 
Til saksliste  
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HTM-6/18 
Retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.01.2018: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.01.2018: 
1. Vedlagte retningslinjer for søknader og saksbehandling i saker om 

landbruksveier legges til grunn.  
2. Saker av prinsipiell karakter som beskrevet i retningslinjene legges frem for 

politisk behandling 
 
 
 
 
Til saksliste 
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HTM-7/18 
Gnr 42 bnr 1 - Utveien 6 A - Riving av Kommandanten - Klage 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som 
medfører en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av delegert vedtak 
av 30.10.2017. HTM opprettholder vedtak av 30.10.2017, sak 17/00936-17 og klagen 
tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.01.2018: 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens alternative 
innstilling: 
Tillegg punkt 2. 2. Spørsmålet om riving tas opp i forbindelse med en eventuell 
omregulering. 
 
Ap og H fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling:  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTM finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av delegert vedtak 
av 30.10.2017. 
1) I medhold av pbl § 19-2 innvilger HTM søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplan for «Kommandanten, R-182 bestemmelse nr. 2.A. andre 
kulepunkt vedrørende riving av bygningen Kommandanten. 

2) I medhold av pbl. § 20-3 jf. § 20-1 gir HTM tillatelse til riving av Kommandanten. 
 
Hensynet til reguleringen vil ikke bli vesentlig tilsidesatt fordi 
reguleringsplan 182 i seg fremstår som utdatert, senest ved bygging av ny 
barnehage. Den historiske verdi som Utveien 6A måtte ha hatt 
som 1800-tallsbygg eller 1914-bygg er dessuten i stor grad fjernet ved 
rehabilitering på 1970-tallet. En innvendig rehabilitering, med dagens 
brannkrav og planløsninger, vil dessuten fullstendig endre bygningens 
interiør. Dermed vil bygget kun bli stående som en kulisse.  
 
Etter en samlet vurdering veier fordelene, ved at hjemmelshaver - NMBU - 
kan benytte området til oppføring av boliger for studenter og 
gjesteforelesere klart tyngre enn ulempene ved en riving. 
 
Votering: 
AP og H’s fellesforslag ble vedtatt 7-2 (SV,Sp) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.01.2018: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTM finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av delegert vedtak 
av 30.10.2017. 
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1) I medhold av pbl § 19-2 innvilger HTM søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for «Kommandanten, R-182 bestemmelse nr. 2.A. andre 
kulepunkt vedrørende riving av bygningen Kommandanten. 

2) I medhold av pbl. § 20-3 jf. § 20-1 gir HTM tillatelse til riving av Kommandanten. 
 
Hensynet til reguleringen vil ikke bli vesentlig tilsidesatt fordi 
reguleringsplan 182 i seg fremstår som utdatert, senest ved bygging av ny 
barnehage. Den historiske verdi som Utveien 6A måtte ha hatt 
som 1800-tallsbygg eller 1914-bygg er dessuten i stor grad fjernet ved 
rehabilitering på 1970-tallet. En innvendig rehabilitering, med dagen 
brannkrav og planløsninger, vil dessuten fullstendig endre bygningens 
interiør. Dermed vil bygget kun bli stående som en kulisse.  
 
Etter en samlet vurdering veier fordelene, ved at hjemmelshaver - NMBU - 
kan benytte området til oppføring av boliger for studenter og 
gjesteforelesere klart tyngre enn ulempene ved en riving. 
 
 
 
Til saksliste 
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HTM-8/18 
Gnr 98  bnr 7  - Sundbyveien 89 - Garasje  
- Klage på avslag på dispensasjonssøknad 
 
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 07.12.2017. HTM opprettholder vedtak om avslag på 
dispensasjonssøknad, dok. 17/03128-2, klagen tas således ikke til 
følge. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.01.2018: 
H og Ap fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling med følgende tillegg i 
avsnitt to: 
Mønehøyde reduseres med 20cm. Et takoppløft med veranda utgår. 
 
Forslaget begrunnes med følgende argumenter: 

 Hensyn er ikke vesentlig tilsidesatt fordi det er en stor tomt. 

 Området har allerede variert bebyggelse. 

 Det vil se mere ryddig ut enn med 4 byggene som er der i dag. 

 Ingen nabomerknader til tiltaket. 

 Man bør legge til rett for fri rettslig rådighet over egen eiendom så langt det lar 
seg gjøre.  

 
Votering: 
Fellesforslaget ble vedtatt 7-2 (SV,Sp). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.01.2018: 
Hovedutvalg 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 07.12.2017. HTM 
omgjør vedtak om avslag av dispensasjonssøknaden av 07.12.2017. dok. 17/03128- 
2. Klagen tas således til følge. 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger 
bygningsmyndighetene HTM søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelse § 18.2, første punkt, vedrørende maksimal møne- og gesimshøyde 
på garasje. Mønehøyde reduseres med 20cm. Et takoppløft med veranda utgår. 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger bygningsmyndighetene HTM søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 18.2, første punkt, vedrørende 
forbud mot ark/takoppløft på garasje. 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger bygningsmyndighetene HTM søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 18.2, andre punkt, vedrørende 
maksimal tillatt størrelse på garasje. 

 
HTM finner at hensynet bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges, og vurderer fordelene ved å gi dispensasjon for å være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi det er en stor tomt, området har 
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allerede variert bebyggelse, det vil se mere ryddig ut enn med de 4 byggene som er 
der i dag, ingen nabomerknader til tiltaket og at man bør legge til rett for fri rettslig 
rådighet over egen eiendom så langt det lar seg gjøre. 
 
 
 
Til saksliste  
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HTM-9/18 
Møteplan 2018 - Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Møteplan for hovedutvalg for teknikk og miljø 2018 

Uke Dag Dato Kl. Sted Merknad 

   4 Torsdag 25. januar 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

   9 Torsdag   1. mars 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

17 Torsdag 26. april 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

22 Torsdag 31. mai 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

      

34 Torsdag 23. august 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

39 Torsdag 27. september 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

44 Torsdag   1. november 18.00 Ås kulturhus, Lille sal Budsjettbehandling 

49 Torsdag   6. desember 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.01.2018: 
Utvalget diskuterte seg frem til at det var behov for et tilleggsmøte torsdag 
21.06.2018. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med utvalgets tillegg, ble enstemmig vedtatt  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.01.2018: 
 

Møteplan for hovedutvalg for teknikk og miljø 2018 

Uke Dag Dato Kl. Sted Merknad 

   4 Torsdag 25. januar 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

   9 Torsdag   1. mars 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

17 Torsdag 26. april 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

22 Torsdag 31. mai 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

25 Torsdag 21. juni 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

      

34 Torsdag 23. august 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

39 Torsdag 27. september 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

44 Torsdag   1. november 18.00 Ås kulturhus, Lille sal Budsjettbehandling 

49 Torsdag   6. desember 18.00 Ås kulturhus, Lille sal  

 
 
 
 
Til saksliste 
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