
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03482 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 31.05.2018 kl 18:00 – 22:40 
Sted: Store salong 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 
FrP: Kjetil Barfelt 
MDG: Werner Wilhelmsen 
SV: Håvard Steinsholt 
 
Møtende varamedlemmer: 
Jan-Aksel Næss (Ap) for Trine Hvoslef-Eide (V) 
Sven Trygve Kvarme (Sp) for Odd Rønningen (Sp) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, leder for bygg- og geodata 
Arve Bekkevar, arkitekt Greta Løkhaug, arkitekt Magnus Ohren, rådgiver Mari 
Olimstad, miljørådgiver Siri Gilbert og møtesekretær Tonje Kilaas-Roen 
 
Diverse merknader: 
Det var to befaringer i forkant av møtet vedrørende sak 39/18 og 40/18. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 35/18, 36/18, 37/18, 39/18, 41/18, 
38/18, 40/18, 42/18, 44/18, 43/18, 45/18, 46/18, 47/18, 48/18, 49/18. Deretter 
delegerte vedtak og andre saker. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 06.06.2018 
 
 
Kjetil Barfelt      Joar Solberg 
Leder       Nestleder 
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Delegerte vedtak 

14/00237-42 Delegerte vedtak byggesak 13.04.2018 - 15.05.2018 ble tatt til 
orientering. 
 
 

Andre saker 
 

1. EPC prosjektet og konsekvensene av at kontraktspartner NEE har gått 
konkurs. HTM støtter at Ås kommune viderefører prosjektet uten sparegaranti, 
så langt det er hensiktsmessig og lønnsomt, ved å tre inn i de inngåtte 
avtalene mellom NEE og deres underleverandører. 

 
2. Trafikksikkerhetstiltak på Breivoll. HTM slutter seg til at det skiltes 

parkeringsforbud langs begge sider av Breivollveien fra Nesset til Breivoll 
gård. Det etableres informasjonsskilt over parkeringsmulighetene i området. 
Det legges til rette for, og skiltes parkering, på gressletten syd for 
inngjerdingen.  

 
3. Mulig stengning av Toveien i neste periode med stengning av Nordbytunellen.  

HTM slutter seg til at det vurderes å stenge for gjennomkjøring i Toveien i 
perioden hvor Norbytunellens nordgående løp er stengt. Det skal i så tilfelle 
søkes å legge til rette for at buss og nødetater kan kjøre gjennom.                
Det undersøkes om Ruter kan ta en andel av etableringskostnaden. 

 
4. Riksantikvaren vil ikke motsette seg riving av beboerbyggene på Bjørnebekk, 

men ber om at byggene dokumenteres før riving. 
 

5. Under behandling av HTM-sak 45/18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og natur 
fremmet Håvard Steinsholt (SV) følgende separate forslag:  
Det er behov for en overordnet plan for mål, utvikling og organisering av 
anlegg for idrett, nærmiljø og friluftsliv i Ås kommune, herunder også 
organisering og lokalisering av regionale anlegg. Et slikt planarbeid må foregå 
i nært samarbeid med idrettens organisasjoner, velforeninger og andre 
interessenter. Rådmannen skisserer program for slikt planarbeid for eventuelt 
vedtak om utarbeidelse av plan i kommunestyret.   
HTM sluttet seg enstemmig til forslaget. Forslaget oversendes formannskapet. 
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Saker til behandling  

HTM-35/18 
R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Ås forslag til 
reguleringsplan R-311 for del av Skogveien, som vist på kart datert 30.04.2018 og 
bestemmelser datert 30.04.2018, med følgende endringer:  
 

 Parkeringsdekning innenfor planområdet fastsettes til 6 %. 

 Maksimum tillatt møne- og gesimshøyde for felt BBB9 er ved kotehøyde +114 

 Det innføres rekkefølgekrav for etablering av grønnstruktur for felt f_G1-5 som 
skal være etablert i tråd med reguleringsbestemmelsene § 5.1 og § 5.2 før det 
gis brukstillatelse for feltene BBB1-9. 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag:  
1. Planen tilbakesendes og omarbeides ut fra at hoved adkomst for bil legges via 

Lyngveien. 

2. Byggegrenser for område BBB9 justeres slik at avstanden til grense for 

Lyngveien 12 blir minst 10 meter. Dette kan innebære justeringer av grensene 

mot omkringliggende reguleringsfelt. Dette blant annet for å forbedre 

lysforholdene for Lyngveien 12 samt for å muliggjøre adkomstløsning via 

Lyngveien.  

3. Høyeste byggehøyde for feltene BBB1 og BBB3 reduseres tilsvarende 1 etasje. 

4. Høyeste byggehøyde for feltene BBB2 og BBB8 økes tilsvarende 1 etasje. 

5. Det forutsettes at det før anleggsstart etableres varig separat løsning for myke 

trafikanter langs Lyngveien og videre fram til innkjøring til området dersom 

Lyngveien brukes til anleggstrafikk.  

6. Det forutsettes at Utveiens veibane blir liggende på samme sted som i dag. 

7. Det forutsettes at alle kostnader ved utvikling av veisystemer innenfor og utenfor 

planområdet dekkes av utbygger og at de veier, fortau o.l. med tilhørende arealer 

som skal bli kommunale overføres Ås kommune vederlagsfritt etter ferdigstilling. 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om følgende endringer i rådmannens innstilling: 
1. Parkeringsdekning innenfor planområdet fastsettes til 10 %. 
2. Minimum 1 sykkelparkeringsplass per hybelenhet endres til 0,75 per hybelenhet. 
3. Andelen sykkelparkering med tak reduseres fra 35% til 20%. 
Votering: 
SV’s forslag ble votert over punkt for punkt: 
Pkt 1. ble nedstemt 8-1 (SV) 
Pkt 2. ble nedstemt 7-2 (SV,Sp) 
Pkt 3. ble nedstemt 8-1 (SV) 
Pkt 4. ble enstemmig tiltrådt 



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.05.2018 Side 5 av 23 

  

Pkt 5. ble enstemmig tiltrådt 
Pkt 6. ble enstemmig tiltrådt 
Pkt 7. ble nedstemt 7-2 (SV, Sp) 
 
FrP’s forslag pkt.1-3 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Utvalget drøftet seg frem til at for BBB9 skal kotehøydene endres slik at den vestre 
del av bygget (i forslaget k+ 114m) tillates en høyde på k+ 117m og at den østre 
delen av bygget (i forslaget k+ 117m) reduseres til k+ 114m.   
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Ås forslag til 
reguleringsplan R-311 for del av Skogveien, som vist på kart datert 30.04.2018 og 
bestemmelser datert 30.04.2018, med følgende endringer 
 
1. Høyeste byggehøyde for feltene BBB2 og BBB8 økes til k+ 114m  
2. Kotehøyde for vestre del av BBB9 økes fra k+114m til k+ 117m. 
3. Kotehøyde for østre del av BBB9 reduseres fra k+ 117m til k+ 114m 
4. Parkeringsdekning innenfor planområdet fastsettes til 10% 
5. Minimum 1 sykkelparkeringsplass per hybelenhet endres til 0,75 per hybelenhet. 
6. Andelen sykkelparkering med tak reduseres fra 35% til 20%. 
7. Det forutsettes at det før anleggsstart etableres varig separat løsning for myke 

trafikanter langs Lyngveien og videre fram til innkjøring til området dersom 
Lyngveien brukes til anleggstrafikk 

8. Det forutsettes at Utveiens veibane blir liggende på samme sted som i dag 
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HTM-36/18 
Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Dispensasjon - Klage på vedtak 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33. Kommunestyret finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av vedtak datert 21.03.2018. Kommunestyret 
opprettholder vedtak om innvilget dispensasjon av 21.03.2018, K-sak 14/18. Klagen 
tas således ikke til følge. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
Sven Trygve Kvarme (Sp) fremmer følgende utsettelses forslag: 
Saken utsettes til kommuneplanen skal rulleres fra 2019  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om følgende tillegg: 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Votering: 
Sp’s utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 
Innstillingen med FrP’s tillegg ble tiltrådt 7-2 (Sp, SV) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018: 
Kommunestyret har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33. Kommunestyret finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av vedtak datert 21.03.2018. Kommunestyret 
opprettholder vedtak om innvilget dispensasjon av 21.03.2018, K-sak 14/18. Klagen 
tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
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HTM-37/18 
Åsgård skole. Konsept 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 
    forutsetninger: 

- Rødskolen videreføres med dagens virksomhet 
- Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5 
- Det nye skolebygget etableres med 3-6 etasjer med en full flerbrukshall 

2. Prosjektet videreføres innenfor vedtatte kostnadsramme på 312 mill. kroner. 
3. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes som en egen sak. 
4. Ny Åsgård skole ferdigstilles til skolestart 2021. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: 
Forslag om maksimal høyde på 4 etg.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:  

 Flytting av D6 vurderes/utredes som en del av prosessen. 
Tidsplanen med ferdigstillelse 2021 forutsetter at alt går 100 % etter planen. Med 3 
innsigelser fra Statens Vegvesen, fylkesmannen og Akershus fylkeskommune virker 
dette svært optimistisk. 
 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling med 2 
nye kulepunkter 

 D6 rives/flyttes 

 Det gule huset rives  
  
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag   
Alternativ til strekpunkter i rådmannens innstilling pkt 1: 

a. Rødskolen oppgraderes til kombinert bruk skole og kulturskole. 

b. Det gule huset («Stallen») rives. Med utgangspunkt i bygningens plassering 

og retning brukes tomta til nytt skolebygg integrert planmessig med nye og 

eldre byggevolumer lenger vest. 

c. De nye byggene for øvrig etableres kun med de nødvendige høyder og med 

full flerbrukshall. 

Alternativ til punkt 3 i rådmannens innstilling: 
D6 håndteres som ressurs for- og del av prosjektet for Åsgård som skole- og 
kulturkvartal. 

 
Votering: 
Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt 
FrP’s forslag ble enstemmig tiltrådt 
 
HTM vedtok at øvrige forslag følger saken. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018: 
Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende forutsetninger: 
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 Maksimal høyde på 4 etg.  

 Flytting av D6 vurderes/utredes som en del av prosessen. 

 Ytterligere forslag følger saken. 
Tidsplanen med ferdigstillelse 2021 forutsetter at alt går 100 % etter planen. Med 3 
innsigelser fra Statens Vegvesen, fylkesmannen og Akershus fylkeskommune virker 
dette svært optimistisk. 
 
Forslag som følger saken: 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling med 2 
nye kulepunkter 

 D6 rives/flyttes 

 Det gule huset rives  
  
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag   
Alternativ til strekpunkter i rådmannens innstilling pkt 1: 

a. Rødskolen oppgraderes til kombinert bruk skole og kulturskole. 

b. Det gule huset («Stallen») rives. Med utgangspunkt i bygningens plassering 

og retning brukes tomta til nytt skolebygg integrert planmessig med nye og 

eldre byggevolumer lenger vest. 

c. De nye byggene for øvrig etableres kun med de nødvendige høyder og med 

full flerbrukshall. 

Alternativ til punkt 3 i rådmannens innstilling: 
D6 håndteres som ressurs for- og del av prosjektet for Åsgård som skole- og 
kulturkvartal. 
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HTM-38/18 
R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan 
 
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 Sørbråtan, som vist 
på kart datert 19.03.2018, med reguleringsbestemmelser datert 14.05.2018. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 
1. Saken utsettes. HTM henstiller tiltakshaver til å øke utnyttelsen av tomten til 36%.      
2. HTM oppfordrer tiltakshaver til å inkludere tomten for husmannsplassen i 

planarbeidet slik at området kan få en helhetlig utvikling. 
 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende forslag: 
Husmannsplassen Sørbråtan representerer en type kulturminner, med viktig historisk 

forklaringskraft, som er i ferd med å bli sjeldne i Ås-landskapet. Husmannsplassen 

(tomt 1) bør reguleres til bevaring. I dette bør ligge at bygningenes ytre og 

bygningenes volum bevares. En modernisert bruk knyttet til boligfunksjon bør 

aksepteres for begge bygg. Nødvendige justeringer av tomtegrense og byggegrense 

for tomt gjennomføres. 

Votering: 
H’s forslag ble tiltrådt 8-1(SV) ved alternativ votering mot SV’s forslag. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018: 
1. Saken utsettes. HTM henstiller tiltakshaver til å øke utnyttelsen av tomten til 36%.      
2. HTM oppfordrer tiltakshaver til å inkludere tomten for husmannsplassen i 

planarbeidet slik at området kan få en helhetlig utvikling. 
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HTM-39/18 
R-153 Reguleringsplan for E6 Korsegården Nord - Frogn grense - 
Søknad om dispensasjon - 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 som framkommer 
i administrativt vedtak av 22.03.2018. 
 
HTM opprettholder administrativt vedtak av 22.03.2018, sak 17/02664 dokument nr. 
8 og klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
HTM diskuterte seg frem til følgende omforente forslag : 
 
1. Administrativt vedtak av 22.03.2018 jnr.17/02664 oppheves. 
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §19-2 innvilger HTM dispensasjon 

fra reguleringsplan R-153 pkt 8.5 
 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2: 

 Det tillates kun en boenhet på eiendommen. 
 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2: 
HTM vurderer at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjonen 
innvilges fordi: 

 Bestemmelsen åpenbart er grunngitt med støyproblematikken som fremkom etter 
bygging av ny E6. Denne situasjonen er nå ifølge Statens vegvesen, etter de 
tiltak som er gjort akseptabel. 

 Hverken Statens vegvesen, fylkesmannen eller Akershus fylkeskommune har 
innsigelser.  

HTM mener, etter en samlet vurdering, at fordelene er klart større enn ulempene, 
fordi:  

 Det er ikke noen ulemper knyttet til å akseptere fortsatt bruk av eiendommen slik 
den benyttes pr i dag. 

 Intensjonen i bestemmelsen ivaretas. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2018: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) finner at klagers anførsler utgjør nye 
momenter, som må medføre en annen vurdering av saken enn det som framkommer 
i administrativt vedtak av 22.03.2018. 
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1. Administrativt vedtak av 22.03.2018 jnr.17/02664 oppheves. 
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §19-2 innvilger HTM dispensasjon 

fra reguleringsplan R-153 pkt 8.5 
 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2: 

 Det tillates kun en boenhet på eiendommen. 
 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2: 
HTM vurderer at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjonen 
innvilges fordi: 

 Bestemmelsen åpenbart er grunngitt med støyproblematikken som fremkom etter 
bygging av ny E6. Denne situasjonen er nå ifølge Statens vegvesen, etter de 
tiltak som er gjort akseptabel. 

 Hverken Statens vegvesen, fylkesmannen eller Akershus fylkeskommune har 
innsigelser.  

HTM mener, etter en samlet vurdering, at fordelene er klart større enn ulempene, 
fordi:  

 Det er ikke noen ulemper knyttet til å akseptere fortsatt bruk av eiendommen slik 
den benyttes pr i dag. 

 Intensjonen i bestemmelsen ivaretas. 
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HTM-40/18 
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 31.05.2018: 
Det ble gjennomført befaring før møtet i samsvar med HTM’s vedtak 26.04.2018. 
 
HTM drøftet seg frem til følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med det omforente tillegget ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2018: 
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. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse 
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HTM-41/18 
Landskapsplan for Rådhusparken 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Følgende tiltak i landskapsplan for Rådhusparken, datert 21.01.2018, 

kostnadsberegnes:  
 

a. Rådhuslekeplassen 

 Riving av dagens lekeplass 

 Opparbeiding av ny lekeplass 
b. Petanquebane  
c. Nye benker (30 stk.) 
d. Beplantning 
e. Nye ganglinjer og oppgradering av eksisterende ganglinjer, som vist i  

vedlegg 2. Ganglinjene opparbeides med marktegl eller annet hardt dekke. 
f. Torget 
g. Riving av paviljongen 
h. Overvannshåndtering 

 Regnbed langs Rådhusplassen 

 Bokdammen (vannspeil) 

 Enkel terrengbearbeiding 
 

2. Tiltakene innarbeides i forslag til finansieringsmodell for felles infrastruktur, som 
legges frem som en egen sak. 

3. Løsningene for overvannshåndtering utredes i den tekniske og økonomiske 
utredningen av infrastrukturtiltak i Ås sentralområde, for å avklare om tiltakene er 
gjennomførbare. Øvrige tiltak (a-g) utredes av administrasjonen.   

4. Landskapsplanen legges til grunn for utforming av utomhusplan i arbeidet med 
reguleringsplan for Åsgård skole. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende forslag: 

1. Saken utsettes.  
2. Saken skal i planbehandlingen behandles i HOK. 
3. HTM og HOK inviteres på befaring til Kirketorget (lekeplass) i Moss. 

 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Endring i punkt 4: «legges til grunn for» endres til «ses som et innspill til».  
2. Nytt punkt 5: Landskapsplanen ses så langt som et forslag som må gjennom 

en åpen prosess og koordineres med andre planer før vedtak og 
gjennomføring. 

 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Det foreslås en betydelig reduksjon av nye trær, slik at de åpne rommene 
beholdes. 

2. Det etterspørres tiltak for universell utforming/tilgang til rådhuset/kulturhuset i 
forbindelse med planen. 

3. Vurderinger av betydning for parkeringsplasser etterspørres. 
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Votering: 
H’s utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (H) 
H’s punkt 2. ble enstemmig vedtatt 
H’s punkt 3. ble enstemig vedtatt 
SV’s endring i punkt 4 ble enstemmig vedtatt 
SV’s nye punkt 5 ble enstemmig vedtatt 
Ap’s punkt 1 ble vedtatt 7-2 (H,SV) 
Ap’s punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling forøvrig ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2018: 
1. Følgende tiltak i landskapsplan for Rådhusparken, datert 21.01.2018, 

kostnadsberegnes:  
 

a. Rådhuslekeplassen 

 Riving av dagens lekeplass 

 Opparbeiding av ny lekeplass 
b. Petanquebane  
c. Nye benker (30 stk.) 
d. Beplantning 
e. Nye ganglinjer og oppgradering av eksisterende ganglinjer, som vist i  

vedlegg 2. Ganglinjene opparbeides med marktegl eller annet hardt dekke. 
f. Torget 
g. Riving av paviljongen 
h. Overvannshåndtering 

 Regnbed langs Rådhusplassen 

 Bokdammen (vannspeil) 

 Enkel terrengbearbeiding 
 

2. Tiltakene innarbeides i forslag til finansieringsmodell for felles infrastruktur, som 
legges frem som en egen sak. 

3. Løsningene for overvannshåndtering utredes i den tekniske og økonomiske 
utredningen av infrastrukturtiltak i Ås sentralområde, for å avklare om tiltakene er 
gjennomførbare. Øvrige tiltak (a-g) utredes av administrasjonen.   

4. Landskapsplanen ses som et innspill til utforming av utomhusplan i arbeidet med 
reguleringsplan for Åsgård skole. 

5. Landskapsplanen ses så langt som et forslag som må gjennom en åpen prosess 
og koordineres med andre planer før vedtak og gjennomføring. 

6. Saken skal i planbehandlingen behandles i HOK 
7. HTM og HOK inviteres på befaring til Kirketorget(lekeplass) i Moss 
8. Det foreslås en betydelig reduksjon av nye trær, slik at de åpne rommene 

beholdes. 
9. Det etterspørres tiltak for universell utforming/tilgang til rådhuset/kulturhuset i 

forbindelse med planen. 
10. Vurderinger av betydning for parkeringsplasser etterspørres. 
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HTM-42/18 
Varsel om midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes 
Feriehjem og Askehaugåsen - Plan R-307 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av forvaltningsloven § 16 varsler Hovedutvalg for teknikk og miljø 
nedlegging av midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes feriehjem og 
Askehaugåsen, plan R-307. Sammen med varselet sendes kart med oversikt over 
det berørte forbudsområdet. 
 
Forbudet gjelder følgende søknadspliktige tiltak: 

1. Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

2. Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger 
3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårs- eller fritidsboliger 
4. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
5. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig 

 
Hver enkelt berørt hjemmelshaver skal før vedtak treffes få mulighet til å uttale seg. 
Frist for uttalelser settes til 21 virkedager fra mottak av dette varselet. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
Joar Solberg (Ap) fremmet forslag om tillegg til rådmannens innstilling: 
Det er viktig med åpning for dispensasjon for tiltak som ikke er til hinder for den nye 
planen. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
Vedtak kan påklages på vanlig måte og skal behandles i HTM. 
 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet forslag om nytt punkt 6 i innstillingen: 
 Forbudet justeres umiddelbart, både når det gjelder berørte eiendommer og 

forbudte tiltak, når planprosessen er tilstrekkelig avklart.  
 
Votering: 
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt 
FrP’s forslag ble enstemmig vedtatt 
SV’s forslag ble enstemmig vedtatt 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2018: 
I medhold av forvaltningsloven § 16 varsler Hovedutvalg for teknikk og miljø 
nedlegging av midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes feriehjem og 
Askehaugåsen, plan R-307. Sammen med varselet sendes kart med oversikt over 
det berørte forbudsområdet. 
 
Forbudet gjelder følgende søknadspliktige tiltak: 

1. Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

2. Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger 
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3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårs- eller fritidsboliger 
4. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
5. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig 
6. Forbudet justeres umiddelbart, både når det gjelder berørte eiendommer og 

forbudte tiltak, når planprosessen er tilstrekkelig avklart. 
7. Det er viktig med åpning for disposisjon for tiltak som ikke er til hinder for den 

nye planen. 
8. Vedtak kan påklages på vanlig måte og skal behandles i HTM. 
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HTM-43/18 
Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 vedtas og legges til grunn for 

Handlingsprogram 2019-2022. 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 175.000,- tilføres driftsbudsjettet og kr. 4.000.000,- tilføres 

investeringsbudsjettet for 2019 for å gjennomføre tiltak i tiltaksplanen. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om endring i rådmannens innstilling punkt 3: 
Detaljprosjektering reduseres med 2.000.000. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Frp’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2018: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 vedtas og legges til grunn for 

Handlingsprogram 2019-2022. 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 175.000,- tilføres driftsbudsjettet og kr. 2.000.000,- tilføres 

investeringsbudsjettet for 2019 for å gjennomføre tiltak i tiltaksplanen. 
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HTM-44/18 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
Rådmannens innstilling: 
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022» vedtas. 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- tilføres investeringsbudsjettet for 2019. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag i vedlegg 3 – Ønskede tiltak 
fylkesvei: 

 Ny pri 3: Kroerveien: Videreføre gangveien fra Rustad skole til Rustadporten 
og Gamle Kroervei med tilrettelagte overganger fra vest ved bl.a. Solfallsveien 
og Gamle Kroervei. 

 Ny pri 4: Kirkerveien: Gang- og sykkelveianlegget må avsluttes med en 
trafikksikker kryssing av Kongeveien ved Lusitania. 

 Pri 18 – flyttes til pri 5 med tillegg til teksten i tiltak:  …. Få bragt drenering i 
orden i undergangene E6 ved Korsegården. 

 Ny pri 19 (Frogn): Tilrettelegging for gående og syklende langsmed 
Osloveien/Gamle Mossevei i Frogn fra Horgen til Vassum og videre fra 
Vassum til Froen Mølle. 

 
Joar Solberg (Ap) fremmet forslag om tillegg i punkt 6 i tabell vedlegg 3: 

 Legge om Kroerveien til regulert trase øst for bebyggelsen ved 
Danskerud/Danskerud gård. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med SV’s og Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt   
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018: 
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022» vedtas. 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- tilføres investeringsbudsjettet for 2019. 
 
Tilleggsforslag i vedlegg 3 – Ønskede tiltak fylkesvei: 

 Ny pri 3: Kroerveien: Videreføre gangveien fra Rustad skole til Rustadporten 
og Gamle Kroervei med tilrettelagte overganger fra vest ved bl.a. Solfallsveien 
og Gamle Kroervei. 

 Ny pri 4: Kirkerveien: Gang- og sykkelveianlegget må avsluttes med en 
trafikksikker kryssing av Kongeveien ved Lusitania. 

 Pri 18 – flyttes til pri 5 med tillegg til teksten i tiltak: :  …. Få bragt drenering i 
orden i undergangene E6 ve d Korsegården. 

 Ny pri 19 (Frogn): Tilrettelegging for gående og syklende langsmed 
Osloveien/Gamle Mossevei i Frogn fra Horgen til Vassum og videre fra 
Vassum til Froen Mølle. 

 Tillegg i punkt 6: Legge om Kroerveien til regulert trase øst for bebyggelsen 
ved Danskerud/Danskerud gård. 
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HTM-45/18 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 vedtas. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
Sven Trygve Kvarme (Sp) ba om vurdering av sin habilitet da han er styremedlem i 
Aas Skytterlag, og fratrådte utvalget 
HTM konkluderte med  8 mot 0 stemmer at det ikke forelå grunn til inhabilitet, jf. 
forvaltningsloven § 6 e nr. 2 og § 2 e). 
Sven Trygve Kvarme (Sp) tiltrådte pånytt utvalget.  
 
Innspill til tiltaksplan fra Ås skytterlag ettersendt til HTM på e-post 30.05.2018, med 
rådmannens innplassering som punkt 14. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med tillegg av nytt punkt 14, ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 vedtas med følgende tillegg: 
Tiltaket Ny skytterbane Aalerudmyra inntas som nytt punkt 14. 
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HTM-46/18 
Gnr 104 bnr 36 - Kveldroveien 7 - Nybygg - Kontorbygg - Søknad om 
dispensasjon 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer HTM’s innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) dispensasjon fra reguleringsplan for Vinterbro Næringspark, N3, plan 
R-160 vedrørende maks tillatt møne- og gesimshøyde på gnr.104 bnr. 36 for nytt 
kontorbygg med gesimshøyde 14,9 meter målt fra laveste ferdig planert terreng.  I 
tillegg innvilges dispensasjon for teknisk takoppbygg med høyde inntil 3,4 meter over 
hovedgesims, minimum 3 meter inn fra hovedgesims.  
Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen.  
 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2: 

1. Bygget senkes i terrenget slik at overkant gulv første etasje legges på samme 
kotehøyde som eksisterende bygning på eiendommen.  

2. Material- og fargebruk skal være dempet. Det tillates ikke signalfarger eller 
reflekterende materialer i ytterkledning eller tak. Utvendige farger og overflater 
skal godkjennes av bygningsmyndigheten og skal illustreres i fremtidig 
byggesøknad. 

 
Øvrige forutsetninger for detaljprosjekteringen: 

 Eiendommen ligger i gul og delvis i rød støysone. Før tiltaket 
detaljprosjekteres må det derfor innhentes en støyfaglig vurdering fra et 
fagkyndig foretak med kartlegging av behov for støydempingstiltak. 

 Det må innhentes samtykke fra arbeidstildsynet.  

 Det må utarbeides detaljert utomhusplan i medhold av reguleringsplanens § 2 
a) som skal sendes Akershus Fylkeskommune til uttalelse. Det skal legges 
vekt på landskapsmessige hensyn. 
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HTM-47/18 
Ljungbyveien 17 - søknad om bruk av vedlikeholdsfond for 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ljungbyveien 17 rehabiliteres i tråd med fremlagte plan for å imøtekomme 

Arbeidstilsynets krav, dekke nødvendig vedlikeholdsbehov og utbedre skader 
etter vannlekkasje. 

2. Prosjektet finansieres med kr. 1 mill fra investeringsprosjektet Ljungbyveien 17. 
kr. 2,4 mill. finansieres med bruk av vedlikeholdsfond 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
Håvard Steinsholt (SV) foreslo følgende tilleggspunkt til innstillingen: 
Det avklares hvorvidt forsikringsbeløpet inngår i overstående. 
 
Votering: 
Innstillingen med SV’s tillegg ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018: 
1. Ljungbyveien 17 rehabiliteres i tråd med fremlagte plan for å imøtekomme 

Arbeidstilsynets krav, dekke nødvendig vedlikeholdsbehov og utbedre skader 
etter vannlekkasje. 

2. Prosjektet finansieres med kr. 1 mill fra investeringsprosjektet Ljungbyveien 17. 
kr. 2,4 mill. finansieres med bruk av vedlikeholdsfond 

3. Det avklares hvorvidt forsikringsbeløpet inngår i overstående. 
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HTM-48/18 
1. tertialrapport 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
1. tertialrapport 2018 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018: 
1. tertialrapport 2018 tas til orientering. 
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HTM-49/18 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2018: 
Fellesforslag: «vedtas» endres til «tas til orientering.» 
   
Votering: 
Rådmannens innstilling med det omforent endring ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2018 tas til orientering. 
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