
 

 

Ås kommune  

  

 

13/06060 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 25.09.2014 kl. 18:00 – 20.30  
Sted: Kulturhuset, Lille sal.  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Møtende medlemmer: 
Ola Nordal (Ap) og Kristin Ohnstad (Ap),  
Inger Skjervold Rosenfeld (V),  
Odd Rønningen (Sp),  
Anton Bachke (SV),  
Mimi Guttormsen (H),  
Ola Stedje Hanserud (MDG),  
Kjetil Barfelt (FrP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Bjørn Leivestad (H) møtte for Jan Ove Rikheim (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, leder av bygnings- og geodataavdelingen Arve 
Bekkevard, seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv Olaug Talleraas og  
Mats Odden fra kommunalteknisk avdeling. 
 
Møtesekretær: 
Rita Stensrud fra politisk sekretariat 
 
Diverse merknader: 

 Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 77, referatsak,  
delegerte vedtak, drøftingssak, 73 - 76/14, eventuelt. 

 Utvalget var på befaring før møtet i forbindelse med HTM-sak 77/14. 

 Møtet ble hevet kl. 20.30, etter eventuelt. Deretter drøftet deler av utvalget og 
administrasjonen utfordringer og mulige løsninger for gang- og sykkelveier i 
kommunen, etter forespørsel fra HTM-medlemmer. 

 
 
Møteprotokoll godkjent 26.09.2014 
 
 
Ola Nordal 
Leder i utvalg 

Odd Rønningen 
Nestleder i utvalg 
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Saksliste 

 Side 

Referatsak 

Delegerte vedtak 

Drøfting 
 
Eventuelt 

Saker til behandling 

73/14 2. tertialrapport 2014 4 

74/14 Budsjettreguleringer 2.tertial 2014 4 

75/14 Parkering i Ås kommune - kommunal håndheving 4 

76/14 Gnr 107 Bnr 61 - Slorhøgda 52 - Klage på vedtak om avslag på 
dispensasjonssøknaden for den tredje boenhet i enebolig.  

5 

77/14 Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med 
reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt  

6 
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Referatsak 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 
 
 

Delegerte vedtak 

 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering. 
 
 

Drøfting 

Handlingsprogram 2015-18 - Drøfting med utvalgene 
14/02253-4 
 
Hovedutvalget ga innspill til rådmann. 
 
 
 

Eventuelt 

<< Til saksliste 

 
1. Leder av bygnings- og geodataavdelingen informerte om innkomne klager på 

hvordan Statsbygg utfører byggingen av støttemur langs gangvei ved barnehagen 
i Kirkeveien. Hovedutvalget understreker at Statsbygg må følge bestemmelser og 
plasseringer angitt i reguleringsplanen.  
 

2. Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til uttalelse:  
HTM beklager at formannskapet i F-sak 49/14 har gitt dispensasjon fra 
kommuneplanen kapittel 9, § 1 om krav til reguleringsplan. Denne 
dispensasjonen er direkte i strid med tidligere praksis i kommunen og veileder om 
massedeponier. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.   
 

3. Rådmannen informerte om status for deponi på Nøstvedt. Tiltakshaver ønsker å 
fremme et nytt forslag til planprogram, der de har redusert omfanget på deponiet, 
geografisk og i mengde. Utvalgsmedlemmene hadde forskjellige syn på 
behandling av et nytt forslag, men konkluderte med at de ikke ønsker å nekte 
noen å fremme forslag. 
(Tidligere behandling: K-sak 48/14, 18.06.2014). 

 



Hovedutvalg for teknikk og miljø 25.09.2014 Side 4 av 6 
 

Saker til behandling 

 
HTM-73/14        << Til saksliste 
2. tertialrapport 2014  
 
Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2014 tas til orientering.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.09.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 25.09.2014: 
2. tertialrapport 2014 tas til orientering. 
 
 
 
  
 

HTM-74/14        << Til saksliste 
Budsjettreguleringer 2.tertial 2014 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.09.2014: 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende alternativ til innstillingen: 
Budsjettreguleringene ble tatt til orientering. 
 
Votering: Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 25.09.2014: 
Budsjettreguleringene ble tatt til orientering. 
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HTM-75/14        << Til saksliste 
Parkering i Ås kommune - kommunal håndheving 
 

Rådmannens innstilling, basert på formannskapets og HTM’s vedtak: 
1. Ås kommune søker Vegdirektoratet om myndighet til på lik linje med politiet å 

håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene i hele Ås kommune. 
2. Det skal fortsatt være gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i Ås 

sentrum. 
3. På kommunale parkeringsplasser innføres tidsbegrenset parkering mandag til 

fredag fra kl. 08.00 til kl. 18.00 og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i inntil 4 timer 
med påbud om bruk av parkeringsskive. 

4. Ås kommune kurser parkeringsvakter blant egne ansatte. 
5. Håndhevelsen av parkeringsreglene trer i kraft når alle formelle forhold er bragt i 

orden. I en overgangsperiode på 2 måneder ilegges ikke gebyr, men en skriftlig 
orientering om p-ordningen etterlates på kjøretøyet. 

6. Ordningen evalueres etter 2 år, og evalueringen legges fram for HTM. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.09.2014: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:  
I pkt. 3 styrkes: «og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00». 
 

Votering: 
Rådmannens innstilling, med FrPs endringsforslag, ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 25.09.2014: 
1. Ås kommune søker Vegdirektoratet om myndighet til på lik linje med politiet å 

håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene i hele Ås kommune. 
2. Det skal fortsatt være gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i Ås 

sentrum. 
3. På kommunale parkeringsplasser innføres tidsbegrenset parkering mandag til 

fredag fra kl. 08.00 til kl. 18.00 i inntil 4 timer med påbud om bruk av 
parkeringsskive. 

4. Ås kommune kurser parkeringsvakter blant egne ansatte. 
5. Håndhevelsen av parkeringsreglene trer i kraft når alle formelle forhold er bragt i 

orden. I en overgangsperiode på 2 måneder ilegges ikke gebyr, men en skriftlig 
orientering om p-ordningen etterlates på kjøretøyet. 

6. Ordningen evalueres etter 2 år, og evalueringen legges fram for HTM. 
 

 
 

HTM-76/14        << Til saksliste 
Gnr 107 Bnr 61 - Slorhøgda 52 - Klage på vedtak om avslag på 
dispensasjonssøknaden for den tredje boenhet i enebolig.  
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av kommunens opprinnelige vedtak av 30.07.2014. HTM opprettholder rådmannens 
vedtak av 30.07.2014, sak nr. 13/04364-7 og klagen tas således ikke til følge. Saken 
oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.09.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.09.2014: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av kommunens opprinnelige vedtak av 30.07.2014. HTM opprettholder rådmannens 
vedtak av 30.07.2014, sak nr. 13/04364-7 og klagen tas således ikke til følge. Saken 
oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
 
 
 

HTM-77/14        << Til saksliste 
Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med 
reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt  
 
Rådmannens innstilling: 
Som et virkemiddel for å få gjennomført administrativt vedtak om pålegg om retting 
på Haug gård gnr. 16 bnr. 1 ilegges tvangsmulkt i medhold av pbl. § 32-5. Mulkten 
blir satt som dagmulkt på kr. 10.000,- per dag, og vil begynne å løpe fra 30.09.2014 
dersom de urene massene ikke er fjernet innen denne frist.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.09.2014: 
HTM mottok dokumenter fra grunneier 24.09.2014. 
 
Utvalget var på befaring på eiendommen før møtet. 
 
Utvalget drøftet seg frem til følgende forslag: 
1. HTM opphever vedtak av 18.09.2014 (Delegert vedtak: Pålegg om retting og 

stans/opphør, dok.nr. 14/02598-9). 
2. HTM ilegger ikke dagmulkter på dette tidspunkt.  
3. HTM ber om at kommunen foretar en mindre reguleringsendring. 
4. HTM finner at kravene i pbl. 19.3 er oppfylt og gir en midlertidig dispensasjon fra 

pkt. 3B i reguleringsplanen, slik at dagens drift pr. 25.09.2014 med ikke 
forurensede masser kan fortsette inntil reguleringsendringen er gjennomført. 

 
Votering: 
Utvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.09.2014: 
1. HTM opphever vedtak av 18.09.2014 (Delegert vedtak: Pålegg om retting og 

stans/opphør, dok.nr. 14/02598-9). 
2. HTM ilegger ikke dagmulkter på dette tidspunkt.  
3. HTM ber om at kommunen foretar en mindre reguleringsendring. 
4. HTM finner at kravene i pbl. 19.3 er oppfylt og gir en midlertidig dispensasjon fra 

pkt. 3B i reguleringsplanen, slik at dagens drift pr. 25.09.2014 med ikke 
forurensede masser kan fortsette inntil reguleringsendringen er gjennomført. 
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