
 

 

Ås kommune  

  

 

19/03276 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Møtetid: 05.12.2019 kl. 18:00 – 19:55 
Sted: Lille sal i Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap:      Einride Berg, Else Jorunn Vestby 
Sp:      Odd Rønningen 
MDG:  Martin Løken 
SV:      Håvard Steinsholt 
V:        Thale Noer 
KrF:     Grete Patil 
H:        Zara Berg, Bengt Nøst-Klemmetsen 
 
Møtende varamedlemmer/forfall: ingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, virksomhetsleder 
samfunnsutvikling Ellen Grepperud, leder for bygg og geodata Arve Bekkevard, 
konsulent Hanna Strand Gullaksen (møtesekretær). 
 
Diverse merknader: 
Martin Løken (MDG) ønsket mer samarbeid før møtene.  
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 10.12.2019 
 
 
 
Einride Berg     Zara Berg 
leder      nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Delegerte vedtak 

Saker til behandling 

7/19 13/00074-130 Gnr 102 bnr 397 - Haugenveien 25 - Søknad om 
dispensasjon for gesimshøyder 

4 

8/19 19/00964-13 Gnr 111 bnr 59 - Kjærnesveien 119 - Bølgedemper - 
Klage på avvisning av søknad 

5 

9/19 19/01662-16 Gnr 116  bnr 15 - Kaksrudgata - Søknad om 
dispensasjon fra arealformål - Ny enebolig 

6 

10/19 19/01980-10 Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Klage på avslag 
på søknad om dispensasjon fra kommuneplanen 

7 
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Orientering  

2/19 Detaljreguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl. v/ Follohus 
Follohus delte ut reviderte kart og orienterte om alternative løsninger 
som har blitt vurdert samt redegjorde for endringer i ny plan.  
 

3/19 Skisseprosjekt for Solbakken 3-5 v/ Harald Schytz (byggherre) og 
Cathrine Vigander (arkitekt). 
 

4/19 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås v/ 
rådmannen 
Rådgivere Greta Løkhaug og Per Ernesto Øveraas orienterte.  

 
 

Delegerte vedtak  

2/19 19/03401-2 Delegerte vedtak byggesak 30.10.2019 - 
25.11.2019 

 
Sakene ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

HTP-7/19 
Gnr 102 bnr 397 - Haugenveien 25 - Søknad om dispensasjon for 
gesimshøyder 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer HTPs vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 05.12.2019: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 05.12.2019: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslås søknad om dispensasjon 
fra reguleringsplanens bestemmelse 3 d. angående maksimal gesimshøyde på gnr. 
102 bnr. 397. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen.  
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HTP-8/19 
Gnr 111 bnr 59 - Kjærnesveien 119 - Bølgedemper –  
Klage på avvisning av søknad 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer HTPs vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 05.12.2019: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 05.12.2019: 
Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  
 
HTP finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 25.09.2019.  
 
Vedtak av 25.09.2019 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
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HTP-9/19 
Gnr 116 bnr 15 - Kaksrudgata - Søknad om dispensasjon fra 
arealformål - Ny enebolig 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer HTPs innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 05.12.2019: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble tiltrådt 6 - 3 (2H 1Sp) ved alternativ votering mot 
innvilgning av dispensasjon.  
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 05.12.2019: 
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 23.2 om arealformål landbruks-, 
natur- og friluftsområder, underformål a (LNF a) for å oppføre bolig på eiendommen 
116/15. 
 
Å innvilge dispensasjon fra arealformål vil etter Formannskapets vurdering 
tilsidesette hensynene som skal ivaretas gjennom bestemmelsen om arealformål 
LNF a i kommuneplanen. I tillegg vil den tilsidesette hensyn til klima og arealbruk 
som regional plan for areal og transport er ment å ivareta. 
 
Videre begrunnelse framkommer i saksutredningen. 
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HTP-10/19 
Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 –  
Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanen 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer HTPs innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 05.12.2019: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 05.12.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i henhold til 
forvaltningsloven § 33.  
 
HTP kan ikke se at klagen inneholder momenter som fører til en annen vurdering enn 
det som fremgår av vedtak av 28.08.2019.  
 
Vedtak av 28.08.2019 opprettholdes og klagen tas ikke til følge.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
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