
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03482 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Møtetid:  26.04.2018 kl. 18:00 – 21:30 
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: 
Jan-Aksel Næss (Ap) for Trine Hvoslef-Eide (V) 
Ivar Sæveraas (V)  for Håvard Steinsholt (SV) i sak 31/18 
 

 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, plan- og utviklingssjef Ellen 
Grepperud, leder for bygg- og geodata Arve Bekkevar, miljørådgiver Siri Gilbert, 
møtesekretær Tonje Kilaas-Roen 
 
 
Diverse merknader: 
I sak 31/18 fratrådte Håvard Steinsholt (SV) som inhabil og Ivar Sæveraas (V) 
tiltrådte.  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 22/18, 23/18, 31/18, 24/18, 25/18, 
28/18, 26/18, 27/18, 29/19, 30/18, 32/18, 33/18, 34/18. Deretter referatsak, 
delegerte vedtak og informasjonsaker. 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 02.05.2018 
 
Kjetil Barfelt      Joar Solberg 
Leder       Nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Referatsaker 

Delegerte vedtak 

Informasjonsaker 

Saker til behandling 

22/18 13/04374-101 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum 4 

23/18 17/01163-33 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til 
politisk behandling 

5 

24/18 18/00718-4 Regional plan for klima og energi i Akershus - 
høringsuttalelse fra Ås kommune 

8 

25/18 17/00525-39 Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvedt - Bilatkomstvei 
til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Søknad om dispensasjon 

9 

26/18 16/03020-49 Gnr 44 bnr 39 - Hestehagen 28 - Oppføring av ny 
frittstående dobbelgarasje - Klage på vedtak om 
byggetillatelse 

10 

27/18 17/02027-9 Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - Fradeling av tun 
med bygningsmasse - Søknad om dispensasjon 

11 

28/18 17/03381-20 Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 - Næringsvirksomhet 
i landbruksbygg - Søknad om dispensasjon  

13 

29/18 18/01119-1 Ås kommunes reglementer - revidering 14 

30/18 18/01017-8 Revidering av reglement for bruk av idrettshaller i Ås 
kommune 

16 

31/18 18/01312-3 Gnr 54 bnr 360/361 og gnr 55 bnr 55 - Brekkeveien 
8/10 - Modulbygg  - Søknad om dispensasjon  

17 

32/18 13/05148-133 Revisjon av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av 
Vinterbro næringspark 

19 

33/18 14/01371-78 Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av 
rensekrav 

20 

34/18 18/01265-1 Ås kommunes årsmelding 2017 21 
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Referatsaker 

Følgende referatsaker ble tatt til orientering: 
 

 18/00082-1 Gnr 15 bnr 3 - Åsulvsvei 1 - Vedtak i klagesak om 
dispensasjon for deling av eiendom 

 
 

Delegerte vedtak 

 14/00237-41 Delegerte vedtak byggesak 07.02.2018 - 
12.04.2018 ble tatt til orientering 

 
 
 

 
Informasjonsaker 

 
EPC prosjektet - NEE er konkurs. Rådmannen jobber med å avklare konsekvensene 
og kommer tilbake med mer info senere. 
 
Nordre Follo Renseanlegg. Det pågår en utredning i regi av Fagrådet om utvidelse av 
NFR, alternativt samarbeid med Bekkelaget renseanlegg. 
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Saker til behandling  

HTM-22/18 
Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum 
 
Rådmannens innstilling: 
1. På kommunale parkeringsplasser innføres to timer gratis parkering ved bruk av 

parkeringsskive i perioden kl. 07-17 på hverdager og kl. 09-15 på lørdager. 
2. På parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset innføres avgiftsparkering i 

perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. Maks tillatte parkeringstid er 
12 timer. 

3. Ved innføring av avgiftsparkeringen legges det til grunn en pris på kr. 15 fra første 
time. 

4. Ladbare motorvogner skal parkere gratis på plasser med lademuligheter, men det 
skal betales for selve ladingen. Det skal være krav om at ladbar motorvogn må 
være tilkoblet ladestasjonen. Lading begrenses til en makstid på fire timer. 

5. For parkering på plasser reservert for forflytningshemmede kreves det 
parkeringstillatelse. Det er betalingsfritak på kommunale plasser reservert for 
forflytningshemmede, men det vil være en makstid på fire timer. 

6. Det innføres en parkering forbudt-sone i gatene nærmest sentrum og stasjonen. 
7. Skiltplaner ferdigstilles og legges inn i parkeringsregisteret/oversendes Statens 

vegvesen med søknad om skiltvedtak. 
8. Parkeringssituasjonen for kommunalt ansatte opprettholdes som dagens inntil det 

er behov for endret arealbruk. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. Administrasjonen tar kontakt med aktørene i næringslivet for å 
avklare om de er interessert i å føre opp og drifte parkeringsautomater i Ås sentrum. 
 
Votering: 
H’s utsettelsesforslag ble tiltrådt 5-4 (Sp, MDG, SV, FrP). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 
Saken utsettes. Administrasjonen tar kontakt med aktørene i næringslivet for å 
avklare om de er interessert i å føre opp og drifte parkeringsautomater i Ås sentrum 
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HTM-23/18 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk 
behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018 
HTM drøftet seg frem til å fjerne prioriteringsrekkefølgen i tiltaksplanen. 
 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende tilleggspunkter til rådmannens innstiling 
under punkt 2: 

 I tiltaksplanen gjøres nødvendig detaljering av trassevalg og andre avklaringer for 
nye tiltak. 

 For prioriteringer av tiltak vurderes også flere funksjoner. Eksempelvis som 
skoleveier, for turliv m.v.. 

og forslag om nytt punkt 3: 
Funksjonen til andre viktige strekninger for gang- og sykkel sikres ved planlegging og 
i forbindelse med enkeltsaker: 

- «Rideveien» fra Grønslett vest til krysset Kongeveien/Syverudveien og videre 

mot NMBU (eksisterende adkomst mot Årungen og NMBU nord)  

- Sykkelvei fra NMBU til Nesset med manglende sikring på Årungveien i Frogn 

kommune på strekningen fra Horgen til rundkjøring E6 ved Froen mølle. 

- Framtidig trasse fra Herumveien vest gjennom Vollskogen om Voll til 

Brønnerud (sikrere skolevei) 

- Framtidig trasse for videreføring av gang- og sykkelvei fra Bestefars vei øst til 

Stenerudveien med tilkobling til Parallellen på høyde med Stenerudveien.  

- Eldorveien 

- Danskerud – Eldorveien (Kroerløypa) med avstikker til Bjørnebekk 

- Hogstvetveien sør forbi Tveter (korteste sykkelvei Ås-Vestby) 

- Herumveien sør til Rud pumpestasjon (Tømmerkastet) (med avstikker østover 

ved Rød), og videre framtidig trasse sørover forbi Fjellet til Børsumveien (Ås-

Vestby). 

- Libråtenveien – Oldtidsdveien mot Sjødal (alternativ sykkelrute mot nord) 

- Nebbaveien og kyststien nord til Oppegård grense (alternativ sykkelrute mot 

nord) 

- Veien Nordby kirke – Myråsdalen (alternativ sykkelrute mot nord) 

- Kongeveien Fra Verken nord gjennom Nøstvedtmarka til Haugbro (sykkelrute 

Nordby - Oppegård). 

- Sammenhengende vei- og stitrasse fra Solberg sør til Sneissletta ved Østre 

Holstad. 

Kjetil Barfelt(FrP) fremmet følgende forslag: 
Ta bort siste setning i punkt 2.1 Universell utforming og nullvisjon: 
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«Statens vegvesens Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater skal 
brukes i planleggingen av nye utbedring av eksisterende gang- og sykkelanlegg» 
 
Odd Rønningen(SP) fremmet forslag om nytt punkt 3 til rådmannens innstilling 

 Det utarbeides en risikoanalyse for samtrafikk mellom gående og syklende.  
Forskjeller knyttet til aldersgrupper og ulike kategorier av syklende belyses. 
Risikolanalysen skal være grunnlag for tiltaksplanen (punkt 2). 

 
Votering: 
Rådmannens punkt 1 ble enstemmig tiltrådt. 
Rådmannens punkt 2 med fellesforslaget om uprioritert rekkefølge, ble enstemmig 
tiltrådt. 
SV’s tillegg til rådmannens innstilling i punkt 2 ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig tiltrådt og innarbeides i planen på et 
høvelig sted. 
FrP’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Sp’s forslag falt 8 -1(Sp). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas. 
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 

 Prioriteringsrekkefølgen fjernes. 

 I tiltaksplanen gjøres nødvendig detaljering av trassevalg og andre avklaringer 
for nye tiltak. 

 For prioriteringer av tiltak vurderes også flere funksjoner. Eksempelvis som 
skoleveier, for turliv m.v.. 

 Siste setning i punkt 2.1 fjernes: 
«Statens vegvesens Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater    
skal  brukes i planleggingen av nye utbedring av eksisterende gang- og 
sykkelanlegg». 

3. Funksjonen til andre viktige strekninger for gang- og sykkel sikres ved planlegging 
og i forbindelse med enkeltsaker: 
- «Rideveien» fra Grønslett vest til krysset Kongeveien/Syverudveien og videre 

mot NMBU (eksisterende adkomst mot Årungen og NMBU nord)  

- Sykkelvei fra NMBU til Nesset med manglende sikring på Årungveien i Frogn 

kommune på strekningen fra Horgen til rundkjøring E6 ved Froen mølle. 

- Framtidig trasse fra Herumveien vest gjennom Vollskogen om Voll til 

Brønnerud (sikrere skolevei) 

- Framtidig trasse for videreføring av gang- og sykkelvei fra Bestefars vei øst til 

Stenerudveien med tilkobling til Parallellen på høyde med Stenerudveien.  

- Eldorveien 

- Danskerud – Eldorveien (Kroerløypa) med avstikker til Bjørnebekk 

- Hogstvetveien sør forbi Tveter (korteste sykkelvei Ås-Vestby) 

- Herumveien sør til Rud pumpestasjon (Tømmerkastet) (med avstikker østover 

ved Rød), og videre framtidig trasse sørover forbi Fjellet til Børsumveien (Ås-

Vestby). 

- Libråtenveien – Oldtidsdveien mot Sjødal (alternativ sykkelrute mot nord) 
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- Nebbaveien og kyststien nord til Oppegård grense (alternativ sykkelrute mot 

nord) 

- Veien Nordby kirke – Myråsdalen (alternativ sykkelrute mot nord) 

- Kongeveien Fra Verken nord gjennom Nøstvedtmarka til Haugbro (sykkelrute 

Nordby - Oppegård). 

- Sammenhengende vei- og stitrasse fra Solberg sør til Sneissletta ved Østre 

Holstad. 
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HTM-24/18 
Regional plan for klima og energi i Akershus - høringsuttalelse fra 
Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer HTM’s innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 
Følgende uttalelse til forslag til Regional plan for klima og energi med tilhørende 
handlingsprogram, oversendes til Akershus fylkeskommune.  
 
Ås kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Follorådet, datert 13.04.2018, med 
noen lokale justeringer: 
 

1. Ås kommune slutter seg til hovedtrekkene i høringsutkastet til Regional plan 
for klima og energi i Akershus (RP-KE) datert 6.2.2018, med tilhørende 
handlingsprogram for perioden 2019-2022. 

 
2. Planens målsettinger, innsatsområder og handlingsprogram med tiltak legges 

til grunn for Ås kommunes handlingsplan for klima og energi.  
 

3. Planen bør være tydeligere på hvor i fylket utslippene genereres, hvordan 
kommunene kan bruke planen som grunnlag for lokale klima- og energiplaner, 
og hvordan kommunene kan bidra til at fylket som helhet når målene planen 
setter. 

 
4. Planen bør ha enda større fokus på å utvikle gode indikatorer, da gode og 

enkle verktøy for oppfølging og rapportering er avgjørende for kommunenes 
mulighet til å følge opp klimaarbeidet i regionen, og for å bygge opp felles 
statistikk på området. Planen bør også være tydeligere på hvilke indikatorer 
det anbefales at kommunene rapporterer på.  

 
5. RP-KE bør ha en tydeligere avgrensning mot Regional plan for areal og 

transport (RP-ATP). Tema i RP-ATP som er viktige for å få ned utslipp fra 
transportsektoren bør også omtales med mål i RP-KE, og gjenspeiles i 
handlingsprogrammet. RP-KE bør være et grunnlag for neste rullering av RP-
ATP for tema som er viktige for å nå utslippsreduksjonsmålene.  

 
6. Miljøfond Akershus bør økes for å muliggjøre gjennomføring av foreslåtte tiltak 

og for å nå målene i planen.  
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HTM-25/18 
Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvedt - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 
(Tangen) - Søknad om dispensasjon 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer HTM’s innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt  5-4 (2H, FrP, Sp). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for etablering av 
bilatkomstvei via gnr./bnr. 48/1,6 til gnr./bnr. 48/4 (Tangen). Begrunnelse 
fremkommer av saksutredningen.   
 
Med hjemmel i pbl § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) jf. 
kommuneplanens arealdel § 23, pkt. 23.2 første ledd avslås søknad om tillatelse til 
etablering av bilatkomstvei som omsøkt. Begrunnelse fremkommer av 
saksutredningen.  
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HTM-26/18 
Gnr 44 bnr 39 - Hestehagen 28 - Oppføring av ny frittstående 
dobbelgarasje - Klage på vedtak om byggetillatelse 
 
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 fremkommer av delegert vedtak 
om dispensasjon- og byggetillatelse av 09.01.2018. Vedtak om dispensasjon- og 
byggetillatelse av 09.01.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
Kjetil Barfelt(FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. HTM ønsker å gjennomføre en befaring. 
 
Votering: 
FrP’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.04.2018: 
Saken utsettes. HTM ønsker å gjennomføre en befaring. 
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HTM-27/18 
Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - Fradeling av tun med 
bygningsmasse - Søknad om dispensasjon 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for fradeling av 
tunareal med bygningsmasse på gnr 17 bnr 1, Østre Haug på følgende vilkår: 
 

1. Resterende landbruksarealer skal sammenføyes med eiendommen gnr./bnr. 
16/1, Haug Nordre og skal driftes videre i tråd med arealformålet LNF-A.  

2. Søknad om sammenføyning med gnr./bnr. 16/1 skal ettersendes før 
fradelingen kan sluttbehandles etter pbl. § 20-1 jf. § 26-1. 

3. Ekstra avkjørsel til gnr./bnr. 17/1 med port må stenges fysisk. Kun avkjørselen 
som er nærmest Korsegården og brannstasjonen skal brukes og den må 
tilfredsstille krav til frisikt i vegnormalene, følgelig 4 x 145 meter. Kart som 
viser stengt avkjørsel må sendes kommunen før fradelingen kan 
sluttbehandles.  

4. Tunarealet på ca. 9 daa vil fortsatt være disponert til LNF-A-formål, med de 
begrensninger dette medfører mht. utbygging. 

5. Dersom fradelingen av tunet skulle utløse behov for tiltak i grunnen som kan 
komme i berøring med de automatisk fredete kulturminnene eller deres 
sikringssoner må det tas kontakt med Akershus fylkeskommune i forkant. 

 
Rådmannen gis delegert fullmakt til å behandle selve fradelingen og 
sammenføyningen etter pbl. § 20-1 jf. § 26-1. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
I innstillingens punkt 3 endres «nærmest Korsegården og brannstasjonen» til 
«nærmest Korsegården brannstasjon» 
  
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring i punkt 3 ble tiltrådt med 8-1(SP) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for fradeling av 
tunareal med bygningsmasse på gnr 17 bnr 1, Østre Haug på følgende vilkår: 
 

1. Resterende landbruksarealer skal sammenføyes med eiendommen gnr./bnr. 
16/1, Haug Nordre og skal driftes videre i tråd med arealformålet LNF-A.  

2. Søknad om sammenføyning med gnr./bnr. 16/1 skal ettersendes før 
fradelingen kan sluttbehandles etter pbl. § 20-1 jf. § 26-1. 

3. Ekstra avkjørsel til gnr./bnr. 17/1 med port må stenges fysisk. Kun avkjørselen 
som er nærmest Korsegården brannstasjon skal brukes og den må 
tilfredsstille krav til frisikt i vegnormalene, følgelig 4 x 145 meter. Kart som 
viser stengt avkjørsel må sendes kommunen før fradelingen kan 
sluttbehandles.  
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4. Tunarealet på ca. 9 daa vil fortsatt være disponert til LNF-A-formål, med de 
begrensninger dette medfører mht. utbygging. 

5. Dersom fradelingen av tunet skulle utløse behov for tiltak i grunnen som kan 
komme i berøring med de automatisk fredete kulturminnene eller deres 
sikringssoner må det tas kontakt med Akershus fylkeskommune i forkant. 

 
Rådmannen gis delegert fullmakt til å behandle selve fradelingen og 
sammenføyningen etter pbl. § 20-1 jf. § 26-1. 
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HTM-28/18 
Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 - Næringsvirksomhet i landbruksbygg 
- Søknad om dispensasjon  
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer HTM’s innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Formannskapet 
midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet. 
Dispensasjon innvilges på ubestemt tid for bruksendring fra landbruksbygg til 
lager/monteringshall. Ved opphør til dette formål skal bygget tilbakeføres iht. 
opprinnelig tegningsgrunnlag for landbruksbygning.  
 
Kommunen forbeholder seg retten til å oppheve dispensasjonen dersom lager- og 
monteringshallen i fremtiden skulle medfører vesentlige ulemper for omgivelsene.  
 
Rådmannen gis delegert fullmakt til å behandle selve byggesøknaden etter  
pbl. § 20-1 når den mottas. Saken må avklares med arbeidstilsynet. 
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HTM-29/18 
Ås kommunes reglementer - revidering 
 
Ordførers innstilling på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes i påvente av ny kommunelov. 
 
Kjetil Barfelt(FrP) fremmet forsalg om følgende endringer: 

1. I Ås skrives vei med i. Alle forekomster av VEG rettes til VEI. 

2. Pkt 7.3.1. På ny linje under reguleringssaker tilføyes: Alle kommunale saker 
etter Plan- og bygningsloven som ikke tilligger Formannskapet.  

3. Pkt 7.3.3. KAN fjernes i avsnitt to. 

4. Pkt 7.6.1. Klima- og miljøutvalgets rett til å uttale seg bl.a. om reguleringssaker 
organiseres slik at det ikke forsinker behandlingen av plansaker.   

5. Pkt 7.6.1. Friluftssaker flyttes ned til uttalelsespunktet. 

6. Pkt 10.1.13. «tas opp til avstemning» endres til «tas opp til 
behandling/diskusjon». 

 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende forslag som følger saken:  
Se under HTM’s innstilling.     
 
Votering: 
H’s utsettelsesforslag falt 7-2 (2H) 
FrP’s forslag 1 – 6 ble enstemmig tiltrådt ved punktvis votering. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
innstilles med følgende endringer: 

1. Alle forekomster av VEG rettes til VEI. 

2. Pkt 7.3.1. På ny linje under reguleringssaker tilføyes: Alle kommunale saker 
etter Plan- og bygningsloven som ikke tilligger Formannskapet.  

3. Pkt 7.3.3. KAN fjernes i avsnitt to. 

4. Pkt 7.6.1. Klima og miljøutvalgets rett til å uttale seg bl.a. om reguleringssaker 
organiseres slik at det ikke forsinker behandlingen av plansaker.   

5. Pkt 7.6.1. Friluftsaker flyttes ned til uttalelsespunktet. 

6. Pkt 10.1.13. «tas opp til avstemning» endres til «tas opp til 
behandling/diskusjon». 

_____ 
 
SV’s forslag følger saken: 
Nytt punkt 7.6 Hovedutvalg for Klima- og miljø og næring  
7.6.1 Utvalgets oppgaver og ansvar  
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Utvalget består av 9 medlemmer.  
Hovedutvalget har det politiske ansvaret for følgende områder:  
• Klima- og miljøoppgaver  
• Blågrønn faktor og langsiktig grønn grense 
• Avfallshåndtering 
• Landbrukssaker, herunder jord- og skogbruk 
• Næringsutvikling 
• Kulturlandskap og kulturminner 
• Friluftsliv og idrett 
• Vannforvaltning 
Utvalget skal ha ansvar for:  
• Planer og planprosesser direkte relatert til utvalgets ansvarsområder 
• Langsiktig grønn grense 
• Handlingsplan for klima og energi, herunder klimatilpasning  
• Plan og tiltak for naturmangfold og forurensning  
• Sykkel- og gåstrategi med tiltaksplan 
• Påse at blågrønn faktor blir fulgt opp.  
• Oppfølging av lovverk og kommunale tilskudd på landbruksområdet 
• Oppgaven som kontrollorgan i henhold til miljølovverk 
• Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv (Revideres årlig)  
• Forvaltningsplan for statlige sikrede friluftsområder  
• Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø  
• Næringssatsing og tiltak for det grønne skifte, herunder samarbeid med NMBU 

på næringsområdet 
 
7.6.2 Utvalgets generelle myndighet  
Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i 
enkeltsaker 
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HTM-30/18 
Revidering av reglement for bruk av idrettshaller i Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Revidert versjon av reglement for bruk av idrettshaller, og reviderte retningslinjer 

for tildeling av halltid godkjennes med følgende endringer:  
 

a. Bruk av de nye fleridrettshallene inkluderes i reglementet og retningslinjer. 
b. Hallutvalget tildeler halltid i fleridrettshaller til fast trening og arrangement.  
c. Skolens egne arrangementer skal ha prioritert i fleridrettshallene og 

ordinær trening må vike tid.  
d. I fleridrettshaller skal inntil 20 % av tilgjengelig halltid avsettes til andre 

grupper som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund. 
 

2. Revidert versjon av reglement og retningslinje gjøres gjeldende for tildelingsåret 
2018/2019.  

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
HTM diskuterte seg frem til følgende utsettelsesforslag: 
Tilsvarer HTM’s vedtak. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.04.2018: 
Saken utsettes. Konsekvenser ved å ha åpent i ferier og kun lukking ved vedlikehold 
bes utredet. 
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HTM-31/18 
Gnr 54 bnr 360/361 og gnr 55 bnr 55 - Brekkeveien 8/10 - Modulbygg  
- Søknad om dispensasjon  
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-
136 for oppføring av modulbygg innenfor område avsatt til parkering (P26). 
Dispensasjon gis med varighet på inntil 8 år. Begrunnelse fremkommer av 
saksutredningen.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-
136 for oppføring av modulbygg utenfor regulert byggegrense mot jernbanen. Angitt 
areal er bindende, det vil si at fotavtrykket kun kan flyttes eller endres innenfor 
markert areal vist på situasjonskart av 18.04.2018. Dispensasjon gis med varighet på 
inntil 8 år. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen.  
 
Dispensasjoner innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2: 
1. Eiendommene gnr/bnr. 54/360, 54/361 og 55/55 må sammenføyes, senest innen 

søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 
2. Eventuell forlengelse av dispensasjonen krever ny behandling i HTM. 
3. Tiltakets bebygde areal (BYA) skal ikke overstige størrelsen på BYA som 

reguleringsplanen har lagt opp til innenfor regulerte byggegrenser, følgelig ca. 
1.337 m2. Tiltaket forutsettes for øvrig prosjektert i henhold til gjeldende 
reguleringsbestemmelser om gesims- og etasjehøyder.  

4. Tapt areal til parkering som følge av dispensasjonen skal kompenseres for annet 
sted på eiendommen.  

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
Håvard Steinsholt (SV) ba om en vurdering av sin habilitet jf. forvaltningsloven § 6 
første ledd b), jf. § 2 første ledd e), og fratrådte. HTM behandlet spørsmålet jf. 
forvaltningsloven § 8 og konkluderte med at det forelå grunn til inhabilitet. 
Avgjørelsen var enstemmig, 8 stemmer. Ivar Sæveraas (V) tiltrådte.  
 
Ivar Sæveraas (V) fremmet forslag om følgende tillegg til innstillingen: 
Området skal gis god estetisk utforming.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmer følgende forslag: 
HTM påpeker at samtykke til å bryte plan- og byggeforbudet skal behandles av HTM. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 5-4 (2H, FrP, MDG) ved alternativ votering mot 
FrP’s forslag.  
V’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtaket ble mindretallsanket til kommunestyret av Jan Ove Rikheim (H), Zara M. 
Berg (H), Werner Wilhelmsen (MDG) og Kjetil Barfelt (FrP), jf. Ås kommunes 
reglementer punkt 10.2.2.3. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.04.2018 – mindretallsanket til 
kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-
136 for oppføring av modulbygg innenfor område avsatt til parkering (P26). 
Dispensasjon gis med varighet på inntil 8 år. Begrunnelse fremkommer av 
saksutredningen.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-
136 for oppføring av modulbygg utenfor regulert byggegrense mot jernbanen. Angitt 
areal er bindende, det vil si at fotavtrykket kun kan flyttes eller endres innenfor 
markert areal vist på situasjonskart av 18.04.2018. Dispensasjon gis med varighet på 
inntil 8 år. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen.  
 
Dispensasjoner innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2: 

1. Eiendommene gnr/bnr. 54/360, 54/361 og 55/55 må sammenføyes, senest 
innen søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 

2. Eventuell forlengelse av dispensasjonen krever ny behandling i HTM. 
3. Tiltakets bebygde areal (BYA) skal ikke overstige størrelsen på BYA som 

reguleringsplanen har lagt opp til innenfor regulerte byggegrenser, følgelig ca. 
1.337 m2. Tiltaket forutsettes for øvrig prosjektert i henhold til gjeldende 
reguleringsbestemmelser om gesims- og etasjehøyder.  

4. Tapt areal til parkering som følge av dispensasjonen skal kompenseres for 
annet sted på eiendommen 

5. Området skal gis god estetisk utforming. 
_____ 

 
Vedtaket ble mindretallsanket til kommunestyret av Jan Ove Rikheim (H), Zara 
M. Berg (H), Werner Wilhelmsen (MDG) og Kjetil Barfelt (FrP), jf. Ås kommunes 
reglementer punkt 10.2.2.3. 
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HTM-32/18 
Revisjon av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro 
næringspark 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer HTM’s innstilling 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.04.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
revisjon av R-284 - Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark, som vist 
på kart og bestemmelser revidert 07.03.2018. 
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HTM-33/18 
Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av rensekrav 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer HTM’s innstilling. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 

1. Kommunestyret er kjent med at tilført mengde avløpsvann er i ferd med å 
overgå rensekapasiteten på Søndre Follo Renseanlegg og at det er behov for 
å treffe umiddelbare tiltak for å overholde lov og forskrift. 

2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til gjennom representantskapet å pålegge 
selskapet å gjennomføre nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å 
imøtekomme fylkesmannens krav. I første omgang bør dette være å etablere 
et ekstra sedimenteringsbasseng og på sikt ferdigstille et nytt renseanlegg. 
Løsningen forutsetter at selskapet får innvilget videre dispensasjon fra 
sekundærrensekravet fra fylkesmannen. 

3. Selskapsavtalen for Søndre Follo Renseanlegg, punkt 11.1 endres til: 
Selskapets låneramme settes til kr. 100 millioner. Selskapet kan bare ta opp 
lån til kapitalformål eller konvertering av gammel gjeld. 
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HTM-34/18 
Ås kommunes årsmelding 2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer HTM’s innstilling.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
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