
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03482 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 27.09.2018 kl. 17:45 – 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: Zara Mushtaq Berg 
Sp: Odd Rønningen 
FrP: Kjetil Barfelt 
MDG: Werner Wilhelmsen 
V: Trine Hvoslef-Eide 
 
Møtende varamedlemmer: 
Jan-Aksel Næss (Ap) for Håvard Steinsholt (SV) 
Nils H. Sopp (H) for Jan Ove Rikheim (H) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, plan- og utviklingssjef Ellen 
Grepperud, rådmann Trine Christensen, leder for bygg- og geodata Arve 
Bekkevard, arkitekt Greta Elin Løkhaug, arkitekt Magnus Ohren og møtesekretær 
Kim Madsen Pham 
 
Diverse merknader: 
Utvalgsmedlemmene var på befaring i Kongeveien 153 vedrørende sak 65/18 i 
forkant av møtet. 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Orientering ved Ellen Grepperud, ordinært møte startet 18:15 med sak 65/18, 66/18, 
67/18 og 68/18. Arkitekt Magnus Ohren holdt en gjennomgang av Europan-
prosjektet før behandlingen av sak 69/18. Deretter 70/18, 71/18, 72/18, 74/18 og 
75/18. Nils Erik Pedersen orienterte om budsjett og handlingsprogram før sak 73/18, 
og til slutt delegerte vedtak. 
 
Møteprotokoll godkjent 02.10.2018 
 
 
 
Kjetil Barfelt Joar Solberg 
leder nestleder 
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Orientering 
  
Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud orienterte om områdereguleringen for Ås 
sentrum i forkant av hovedutvalgets møte. Hun orienterte også om inngrep i 
bekkeløpet ved Slorene våtmarksområde. 
 
Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen orienterte om budsjett og 
handlingsprogram for 2019-22. 
 
Delegerte vedtak  
 
14/00237-45 Delegerte vedtak byggesak 11.08.2018 - 14.09.2018 ble tatt til 

orientering 

 
Informasjon 
 
Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen orienterer om oppfølging av 
fremdriftsplan vedrørende EPC-prosjektet i hovedutvalgets desembermøte.  
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Saker til behandling  

HTM-65/18 
Gnr 100 bnr 13 - Kongeveien 153 - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - klage på vedtak 
 
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 framkommer i 
administrativt vedtak av 14.06.2018. 
 
HTM opprettholder administrativt vedtak av 14.06.2018, sak 17/02682 dokument nr. 
14 og klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Votering: 
FrPs forslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2018: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø finner at klagers anførsler utgjør nye momenter, som 
må medføre en annen vurdering av saken, enn det som framkommer i administrativt 
vedtak av 14.06.2018. Hovedutvalget opphever administrativt vedtak av 14.06.2018, 
sak 17/02682 dokument nr. 14 og klagen tas således til følge.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilger hovedutvalget søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  
 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2: 
Hovedutvalget vurderer at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges fordi:  

 Formålet i kommuneplanen åpenbart har oppstått ved en inkurie 

 Gnr/Bnr 110/13 var bebygget minst 20 år før formål friområde ble etablert 

 Gnr/Bnr 110/13 har vært bebygget i 60+ år, og ligger inntil eksisterende 
bebyggelse 

 Dispensasjonen berører ikke dyrket eller dyrkbar mark 
 
Hovedutvalget mener at etter en samlet vurdering er fordeler klart større enn 
ulempene, fordi:  

 Formålet i kommuneplanen åpenbart har oppstått ved en inkurie 

 Dagens arealdisponering aldri har overensstemt med virkelig bruk 

 Øker ikke antall avkjøringer 

 Dispensasjonen vil ikke berøre dyrket mark og er i akseptabel avstand fra 
skole og andre tilbud 
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HTM-66/18 
Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens rammeplan for holdningsklasser for avkjørsler 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Ås kommune søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 6.2 og § 23.2 for utvidet bruk av 
avkjørsel til Drøbaksveien.  
 
Det foreligger ikke en klar overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon som må 
veie klart tyngre enn ulempene. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Votering: 
Det ble først stemt over FrPs forslag uten vilkår ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling. Deretter ble det stemt over inkludering av vilkårene. 
 
FrPs forslag uten vilkår ble enstemmig tiltrådt. Inkludering av vilkår ble tiltrådt 7-2 (H). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 innvilger Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 6.2 og § 23.2 for utvidet bruk 
av avkjørsel til Drøbaksveien.  
 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19- 2:  

 Det opparbeides gang/sykkelvei fra eiendommens adkomstveien til 
Drøbaksveien og gangveien under Drøbaksveien på nordsiden av 
Drøbaksveien 

 Slik forbindelse skal være opparbeidet før brukstillatelse gis 

 Tomten tillates ikke ytterligere oppdelt eller bebygget med flere boenheter i 
fremtiden 

 Dersom man under arbeid i området skulle støte på et fornminne, skal 
arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets 
sikringssone på fem meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal 
straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, andre ledd 

 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2: 
Formannskapet vurderer at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges fordi:  

 Tomten har arealformål LNF-B 

 Kommuneplanen inneholder bestemmelse om bygging i LNF-B område i 
Brønnerud krets, og utbygging jamfør søknaden er således å betrakte som del 
av den spredte utbygging som kommuneplanen legger opp til i skolekretsen 

 Tomten ligger i gangavstand til skole 

 Tiltaket vil ikke berøre dyrket eller dyrkbar mark 

 Det konkrete arealet har liten verdi i landbruks- og landskapssammenheng 
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 Ligger inntil eksisterende bebyggelse 

 Hindrer ikke friluftsliv og annen allmenn bruk 

 Det ikke øker antallet avkjøringer fra Drøbaksveien 

 Det vil bli en minimal økning i antallet bilbevegelser 
 

Formannskapet mener at etter en samlet vurdering er fordeler klart større enn 
ulempene, fordi:  

 Arealet er et av få aktuelle steder for å tilfredsstille (spredt) boligbygging i 
skolekretsen og oppfyller alle andre krav som kommuneplanen setter for slik 
utbygging. 

 Det er oversiktlig gang- og sykkelvei 

 Gang og sykkelveitilbudet for Drøbakveien 135, 137, 145, 147, 151 og 153 vil 
bli betydelig forbedret 

 Tiltaket er i gangavstand fra barnehage og skole og i akseptabel avstand fra 
andre tilbud 

 Tiltaket styrker bosetting og elevgrunnlag i Brønnerud krets 

 Øker ikke antall avkjøringer 

 Tiltaket vil ikke berøre dyrket mark 

 Ingen nabomerknader til tiltaket 
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HTM-67/18 
Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum 
 
Rådmannens innstilling: 

1. På kommunale parkeringsplasser innføres tre 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 avgiftsparkering på parkeringsplassen nedenfor 
rådhuset/kulturhuset 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 27.09.2018: 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 

- Punkt 1: Parkeringsskiver skal være gratis tilgjengelig i alle butikker i Ås 
sentrum. Dette skal opplyses på parkeringsskilt. 

- Punkt 6: Setningen avsluttes med «i perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på 
lørdager» 

 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende endringsforslag: 

- Punkt 2: Siste setning fjernes 
- Punkt 4 og 5: Makstid endres fra 4 til 3 timer 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble stemt over punktvis med V- og Hs tilleggs- og 
endringsforslag: 

- Punkt 1 med Vs tillegg ble enstemmig tiltrådt 
- Punkt 2 ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) mot Hs forslag 
- Punkt 3 ble enstemmig tiltrådt 
- Punkt 4 ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) mot Hs forslag 
- Punkt 5 ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) mot Hs forslag 
- Punkt 6 med Vs tillegg ble enstemmig tiltrådt 
- Punkt 7 ble enstemmig tiltrådt 
- Punkt 8 ble enstemmig tiltrådt 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2018: 
1. På kommunale parkeringsplasser innføres tre timer gratis parkering ved bruk 

av parkeringsskive i perioden kl. 07-17 på hverdager og kl. 09-15 på lørdager. 
Parkeringsskiver skal være gratis tilgjengelig i alle butikker i Ås sentrum. Dette 
skal opplyses på parkeringsskilt. 

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 avgiftsparkering på parkeringsplassen nedenfor 
rådhuset/kulturhuset 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, i perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. 

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. 
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HTM-68/18 
Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende forslag: 
Rehabiliteringen av Åsgård skole planlegges videre for 2 paralleller og flerbrukshall, 
slik at verken D6, Midtgard eller det gule huset rives eller flyttes. 
 
For å ivareta behovet for økt kapasitet i Åsgård krets, planlegges et nytt skoleanlegg 
for 2 paralleller lenger syd i skolekretsen som kan fange opp barna fra den delen av 
kommunen. Denne skoletomten må være stor nok til å huse 4 paralleller en gang i 
fremtiden. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmed forslag om plan- og byggekomiteens innstilling av 
26.09.2018. 
 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om alternativ 1, jf. kommunestyrets vedtak av 
20.06.2018. 
 
Votering: 
Det ble votert over V- og Hs forslag separat, deretter ble FrPs forslag satt opp mot 
rådmannens innstilling ved alternativ votering: 

- Vs forslag ble nedstemt 7-2 (MDG, V) 
- Hs forslag ble nedstemt 7-2 (2H) 
- Rådmannens innstilling ble tiltrådt 5-4 (3Ap, FrP) mot FrPs forslag 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2018: 
1. Planleggingen av Åsgård skole videreføres iht. vedtak i K-Sak 43/18 med følgende 
endringer (alternativ 2): 

- Midtgard videreføres 
- «Det gule huset» (Stallen) videreføres 

2. Ungdomsklubben videreføres i Midtgard som i dag. 
3. Hvilke kommunale virksomheter som skal benytte «det gule huset» må utredes 
nærmere.  
4. Detaljreguleringsplanen for Åsgård skole revideres iht. dette vedtaket. 
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HTM-69/18 
R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
at forslag til reguleringsplan R-286 for Europankvartalet, som vist på kart datert 
22.08.2018 og bestemmelser datert 22.08.2018, legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om utsettelse, med videre behandling etter 
en workshop med grunneierne, politikere og administrasjon. 
 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet rådmannens innstilling med følgende unntakstillegg: 
«Tandberggården» med en passende tomt rundt, settes av til bevaring. Huset skal 
brukes til permanent visningssted for Tandbergs kunst og historien om hans liv. 
 
Else Jorunn Vestby (Ap) støttet utsettelsesforslaget og ba om at følgende punkter 
ses nærmere på, og følger saken: 

- Å implementere krav til sosial boligbygging i planen, vurdere bl.a. 
tilvisningsrett og husbankfinansiering 

- Muligheten for å bevare Tandbergtomten 
- En bedre plassering av grøntområdet på tomten 
- Planens konsekvenser for sosial infrastruktur 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Votering: 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til å votere over FrPs forslag. Forslaget ble 
enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs utsettelsesvedtak/innstilling 27.09.2018: 
Saken utsettes og spørsmålet om vei gjennom Europan-kvartalet legges frem for 
kommunestyret i møte den 24.10.2018 med utgangspunkt i rapporten «Vurdering av 
alternative kjøreadkomster. Sentrum Nord og Europankvartalet». 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling til kommunestyret er følgende: 

1. Kommunestyret vedtar Alternativ 1 (nullalternativet) for kjøreadkomst til 
Europankvartalet 

2. Kryssløsningen Raveien x Rådhusplassen forbedres. Finansieres i tråd med 
tidligere forutsetninger 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2018: 
Administrasjonen innkaller til et eget møte med grunneierne og hovedutvalg for 
teknikk og miljø, hvor grunneierne får muligheten til å presentere sitt syn på 
planforslaget. 
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HTM-70/18 
R-308 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 5-4 (2H, FrP, MDG) ved alternativ votering mot Hs 
forslag. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2018: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 utsettes behandlingen av R-308 
Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda, inntil planinitiativsak for nye jernbanetiltak i 
området er behandlet. Planforslaget legges ikke ut til offentlig ettersyn etter 
bestemmelsene i § 12-10. Utsettelsen skal maksimalt vare ut 2018. 
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HTM-71/18 
R-305 Reguleringsplan for sykkelvei med fortau mellom 
Meierikrysset og Ås sentrum 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for sykkelvei med fortau 
mellom Meierikrysset og Ås sentrum, som vist på kart og bestemmelser datert 
8.12.2016, med følgende endringer/tillegg: 

- Grøntrabatt mellom kjørebane og sykkelvei reduseres fra 3 til 2 meter. 
- Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen, som skal 

beskrive hvordan mest mulig av de private hageanleggene, trerekken ved TF-
bygget og hageanlegget ved Damgården kan bevares. Berørte grunneiere 
skal involveres i utarbeidelsen av planen.  

- Atkomstene inn til Åsgård skole (3 stk) bearbeides før 2. gangs behandling av 
planforslaget, for å være i samsvar med ny regulering for Åsgård skole. 

 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: 
Ap, H, FrP, MDG og V fremmet følgende fellesforslag: Tilsvarer hovedutvalgets 
innstilling. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2018: 
Forslaget legges ikke ut på høring og sendes tilbake for videre bearbeiding. 
Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker vurdert en trasé som følger nåværende 
gang- og sykkelvei vestover på sydsiden av Samfunnet. Buffersone mellom 
eksisterende gang- og sykkelvei (på sydsiden av Drøbaksveien) og Drøbaksveien 
gjøres så smalt som mulig for å spare dyrket mark. 
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HTM-72/18 
Veileder for uterom i Ås kommune - oppstart 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtar oppstart av arbeid med en veileder for 
uterom.  
 

2. Veilederen skal beskrive og utdype bestemmelser og retningslinjer for uterom i 
kommuneplanens arealdel for Ås 2019 - 2031. 

 
3. Veilederen skal ligge til grunn for utarbeiding av alle reguleringsplaner for nye 

boligområder, samt tomtedelingssaker, byggesaker og bruksendringer i 
boligområder. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: 
Nils H. Sopp (H) fremmet følgende endringsforslag: 

- Punkt 3: «utarbeiding av alle reguleringsplaner» endres til «utarbeiding av 
uterom i reguleringsplaner» 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med Hs endringsforslag. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2018: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtar oppstart av arbeid med en veileder for 
uterom.  
 

2. Veilederen skal beskrive og utdype bestemmelser og retningslinjer for uterom i 
kommuneplanens arealdel for Ås 2019 - 2031. 

 
3. Veilederen skal ligge til grunn for utarbeiding av uterom i reguleringsplaner for 

nye boligområder, samt tomtedelingssaker, byggesaker og bruksendringer i 
boligområder. 
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HTM-73/18 
Vedlikehold av kommunale bygg 2019 - 2022 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Vedlikeholdsplanen for 2019-2022 godkjennes. 
2. Det anbefales en gradvis opptrapping av vedlikeholdet i tråd med K-sak 45/16 

med et normtall for vedlikehold i 2019 på kr 130 pr. m2, økende til kr 155 pr. 
m2 i 2020. 

3. Muligheten for å følge opp K-sak 45/16, Overordnede målsettinger og strategi 
for vedlikehold av kommunale bygg, avhenger av at det innarbeides 
tilstrekkelig midler i HP 2019-22. 

4. Dersom midlene som innarbeides i HP-2019-22 ikke tilsvarer forutsetningene 
for den fremlagte planen, legges revidert plan frem for hovedutvalg for teknikk 
og miljø i februarmøtet. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: 
Hovedutvalget kom til enighet om endringsforslag for punktet om Åshallen i 
vedlikeholdsplanen: 

- Tiltak avventes til fylkeskommunens planer er avklart 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med hovedutvalgets endringsforslag. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2018: 

1. Vedlikeholdsplanen for 2019-2022 godkjennes med følgende endring: 
 Åshallen: Tiltak avventes til fylkeskommunens planer er avklart 

2. Det anbefales en gradvis opptrapping av vedlikeholdet i tråd med K-sak 45/16 
med et normtall for vedlikehold i 2019 på kr 130 pr. m2, økende til kr 155 pr. 
m2 i 2020. 

3. Muligheten for å følge opp K-sak 45/16, Overordnede målsettinger og strategi 
for vedlikehold av kommunale bygg, avhenger av at det innarbeides 
tilstrekkelig midler i HP 2019-22. 

4. Dersom midlene som innarbeides i HP-2019-22 ikke tilsvarer forutsetningene 
for den fremlagte planen, legges revidert plan frem for hovedutvalg for teknikk 
og miljø i februarmøtet. 
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HTM-74/18 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om rådmannens innstilling med endring i 
formuleringen: «vedtas» endres til «tas til orientering». 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrPs endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2018: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 tas til orientering i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
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HTM-75/18 
2. tertialrapport 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2018: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering 
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