
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03747 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 26.09.2019 kl. 18:00 – 22:00 
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: 
Rådmann Trine Christensen, Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik 
Pedersen, virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud, leder for bygg- og 
geodata Arve Bekkevard, planrådgiver Magnus Ohren, planrådgiver Mari Olimstad 
og konsulent Kim Madsen Pham (møtesekretær) 
 
Diverse merknader: 
Behandlingsrekkefølge: orientering 9-12/19 og 15/19 før sak 57/19. Deretter 
orientering 13/19 før sak 58/19. Til slutt orientering 14/19 og andre orienteringer. 
 
Ordfører Ola Nordal deltok under orienteringene. 
 
Møteprotokoll godkjent 30.09.2019 
 
 
Kjetil Barfelt 
leder 

Joar Solberg 
nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Saker til behandling 

57/19 17/01589-24 R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret 4 

58/19 17/02319-52 R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole 

5 

 

 

Orientering  

9/19 Orientering om grunneierskisse til utforming av Europankvartalet v/Reiulf 
Ramstad 

 
Det ble orientert av Reiulf Ramstad. Medlemmene stilte spørsmål og ga innspill. 
 

10/19 Orientering om detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret v/Selvaag 

 
Det ble orientert av Even Bakke, Jørgen Bjørn og Ole Rydingen. Medlemmene stilte 
spørsmål og ga innspill. 
 

11/19 Orientering om Langbakken Nord felt B1 ifbm. områdereguleringsplan for 
Ås sentralområde v/Petter Bogan 

 
Det ble orientert av Petter Bogen. Medlemmene stilte spørsmål og ga innspill. 
 

12/19 Orientering om Moerjordet ifbm. områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde v/Hilde Warp 

 
Det ble orientert av Hilde Warp. Medlemmene stilte spørsmål og ga innspill. 
 

13/19 Oppsummering og vurdering av innspill til områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde v/Magnus Ohren 

 
Det ble orientert av planrådgiver Magnus Ohren. Medlemmene stilte spørsmål og ga 
innspill. HTM uttrykte at arbeidet med sentrumsplanen har vært godt, og fremhevet 
spesielt Magnus Ohrens arbeid. 
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14/19 Utvidelse av P-forbudssone i Ås sentrum 

 
Nils Erik Pedersen orienterte om endring av parkeringssoner, og forespurte 
hovedutvalget om endringen kan gjennomføres uten ny politisk behandling. 
 
Hovedutvalget sluttet seg til rådmannens vurdering av at dette er en mindre endring 
som ikke krever ny behandling, men at berørte beboere skal informeres. 
 

15/19 Orientering om Brekkeveien 12-18 felt BS9 ifbm. områdereguleringsplan 
for Ås sentralområde v/Terje Ermesjø 

 
Det ble orientert av Terje Ermesjø. Medlemmene stilte spørsmål og ga innspill. 
 

Andre orienteringer 

 
Ellen Grepperud informerte om at planprogram for Østre linje/hensettingsanlegg nå 
er lagt ut til offentlig ettersyn, og kan leses her: 
 
https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/togparkering-
hensetting/togparkering-ski---ny-innforing-ostre-linje/innhold/2019/offentlig-ettersyn-
av-planprogram/ 
 
 

  

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/togparkering-hensetting/togparkering-ski---ny-innforing-ostre-linje/innhold/2019/offentlig-ettersyn-av-planprogram/
https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/togparkering-hensetting/togparkering-ski---ny-innforing-ostre-linje/innhold/2019/offentlig-ettersyn-av-planprogram/
https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/togparkering-hensetting/togparkering-ski---ny-innforing-ostre-linje/innhold/2019/offentlig-ettersyn-av-planprogram/


Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 26.09.2019 Side 4 av 5 

  

Saker til behandling  

HTM-57/19 
R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2019: 
Else Jorunn Vestby (Ap) fremmet følgende forslag som følger saken: 

Reguleringsbestemmelsene, 4.2.2 Parkering: 
«Det skal tilrettelegges for maks 1 plass …» endres til «1.2 plasser» 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.09.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-301 for 
Grenseveien/Myrfaret, som vist på kart datert 23.08.2019 og bestemmelser datert 
17.09.2019. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg: 
 

1. Nytt punkt legges til reguleringsbestemmelsene med følgende formulering: 
«Før det gis igangsettingstillatelse skal nødvendig kapasitetsøkning på 
avløpsnettet mellom Grenseveien og Holstad være sikret opparbeidet.» 
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HTM-58/19 
R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar kommunestyret 
detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole som vist på kart datert 21.02.2019 
og bestemmelser datert 03.09.2019. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2019: 
Hovedutvalget sluttet seg enstemmig til vedtak i hovedutvalg for teknikk og miljø 
11.04.2019, sak 23/19, hvor Odd Rønningen (Sp) ble vurdert som habil i saken. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Det forventes at NMBU, i forbindelse med planbehandling av eksterne prosjekt 
på sin eiendom, avgir en offisiell vurdering av prosjektets betydning sett i 
forhold til universitetets langsiktige funksjoner og strategier. Herunder hvordan 
synergier mellom universitetet og den eksterne virksomhet skal sikres over tid. 
 

2. Reguleringsbestemmelsene pkt. 5.2.1 a) endres til: 
Bruk av vei fra Norderåstunet nordover i retning Eftashavna sikres for allmenn 
friluftsferdsel. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
SVs forslag 2 ble enstemmig tiltrådt. 
SVs forslag 1 ble nedstemt 6-3 (Sp, SV, V). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.09.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar kommunestyret 
detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole som vist på kart datert 21.02.2019 
og bestemmelser datert 03.09.2019 med følgende endring: 

 Reguleringsbestemmelsene pkt. 5.2.1 a) endres til: 
Bruk av vei fra Norderåstunet nordover i retning Eftashavna sikres for allmenn 
friluftsferdsel. 
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