
 

 

Ås kommune  

  

 

19/03276 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Møtetid: 07.11.2019 kl. 17:30 – 21:15 
Sted: Lille sal i Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap: Einride Berg, Else Jorunn Vestby 
H:  Zara Berg, Bengt Nøst-Klemmetsen 
Sp: Odd Rønningen 
MDG: Martin Løken 
SV: Håvard Steinsholt 
KrF: Grete Grindal Patil 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ane Gyri Sjøvik (MDG) for Tale Desserud Noer (V) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, virksomhetsleder 
samfunnsutvikling Ellen Grepperud, leder for bygg og geodata Arve Bekkevard, 
konsulent Kim Madsen Pham (møtesekretær), konsulent Hanna Strand Gullaksen. 
 
Diverse merknader: 
Møtet startet med en felles introduksjonsrunde med representantene. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 10.11.2019 
 
Einride Berg     Zara Berg 
leder      nestleder 
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Orientering  

1/19 Orientering fra administrasjonen om organisasjonen, kommunalområdet 
m.m. 

 
Det ble orientert fra kommunalsjef Nils Erik Pedersen om organisasjonen generelt. 
Virksomhetsleder Ellen Grepperud orienterte om plansystemet i kommunen og 
virksomhet samfunnsutvikling. 

 

Delegerte vedtak  

1/19 19/03401-1 Delegerte vedtak byggesak 24.09.2019 - 29.10.2019 

 
Saken ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

HTP-1/19 
R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl. 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og plan 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-312 Solbergveien 1 m.fl., 
som vist på kart datert 18.10.2019 og bestemmelser datert 25.10.2019. 
 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse 
med følgende endringer: 

- Plankartet oppdateres slik at internveien rundt BKS1, som vist på 
illustrasjonsplan datert 21.08.2019, inngår i kartet som veiformål. 

- Utnyttelsesgrad for BKS1 reduseres til 30% BYA 
- Før det gis igangsettingstillatelse skal tilstrekkelig kapasitet på 

vannledningsnettet mellom vanntårnet på Bollerudåsen og Solbergveien være 
sikret opparbeidet. 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 07.11.2019: 
Zara Berg (H) fremmet følgende forslag: 

1. Rekkehus C tas ut av reguleringsplanen og erstattes med grøntstruktur. 
2. Blokk 1 økes til 6 etasjer. 
3. Blokk 2 økes til 5 etasjer. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet punkt 5 og 6 i HNMs innstilling: 

1. Endringer til reguleringsbestemmelsene punkt 5.3: 
Blågrønn faktor endres fra 0.7 til 0,8 i tråd med Ås kommunes veileder for 
Blågrønn faktor. 

2. Endringer til reguleringsbestemmelsene punkt 5.4 
a. Parkeringsnorm reduseres til: 

 1 roms leilighet: maks. 0,3 

 2 roms leilighet: maks 0,7 

 3 roms leilighet: maks 0,9 

 Rekkehus leilighet: maks 1,2 
b. All bilparkering samles i ett eller to anlegg (gjerne under bakken). 10% 

av p-plassene skal være merket som gjesteplasser. 
c. Sykkel-p skal være under tak. Hvis det er sykkel-p i kjeller, bør noen 

frittstående stativ finnes i dagen på blokkområdet. 
d. For rekkehus/småhus: sykkel-p skal være under tak ved hver boenhet. 

 
Ane Gyri Sjøvik (MDG) fremmet følgende forslag: 

5.6 Uteoppholdsareal: 

 Bærekraftig materialbruk og plantevalg 
5.9.2 Utomhusplan 

 Vise materialbruk – bærekraftig 
6.1.1: 

 Bærekraftig materialvalg 
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Grete Grindal Patil (KrF) fremmet følgende forslag: 

Formålet med BLK utvides til å omfatte aktivitet for beboere i alle aldre. 
 
Einride Berg (Ap) fremmet følgende tilbakesendingsforslag: Tilsvarer hovedutvalgets 
vedtak. 
 
Votering: 
Aps tilbakesendingsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 07.11.2019: 
Saken sendes tilbake for bearbeiding/vurdering av de innspill som kom fram i møtet. 
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HTP-2/19 
R-330  Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - 
førstegangsbehandling 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og plan å 
legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for 
vanninfrastruktursenter, som vist på kart datert 22.10.2019 og bestemmelser datert 
24.10.2019. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse 
med følgende tillegg:   

1) Det utarbeides bedre illustrasjoner av foreslått bebyggelse.  
2) Det utarbeides et trafikknotat som redegjør for tiltakets trafikale virkninger. 

Dette inkluderer blant annet virkninger av parkering utenfor planområdet, og 

om trafikkbelastningen utløser behov for rekkefølgebestemmelser på tiltak 

utenfor planområdet. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 07.11.2019: 
Rådmannen la frem justert innstilling, punkt 2: 

Det utarbeides et trafikknotat som redegjør for tiltakets trafikale virkninger. 
Dette inkluderer blant annet virkninger av parkering i og utenfor planområdet, 
og om trafikkbelastningen utløser behov for rekkefølgebestemmelser på tiltak 
utenfor planområdet. Konsekvensen av redusert antall parkeringsplasser 
vurderes. 

 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag som tilleggspunkter til rådmannens 
innstilling: 

1. Arealet bør flyttes i retning av Biogassanlegget i vest (til å omfatte tuftene etter 

Pelsdyranlegget) for å redusere forbruket av dyrka mark, sikre større avstand 

mellom anlegget og Syverudveien og ytterligere å redusere bebyggelsens 

landskapsvirkninger. 

2. Med hensyn på parkering bør det søkes å få til felles funksjoner med 

nærliggende institusjoner samt allmenn parkering for besøkende til 

Nordskogen og Campus. 

3. Prosjektet må også over lang tid sikre effektiv utvikling av Campus så vel når 

det gjelder arealbruk som faglige synergier i miljøet. Arealene må kunne 

gjenbrukes dersom aktiviteten eller organisatoriske forhold ikke lenger tilsier 

en lokalisering på Campus Ås.  

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 
Nytt punkt i reguleringsbestemmelsene: 
Klimagassregnskap 
Ved søknad om rammetillatelse skal det utarbeides klimagassregnskap som 
inkluderer utslipp fra byggeplass, materialer, energi inkl. flytting av matjord, iht. 
NS 37:20:2018, metode for klimagassberegninger eller tilsvarende standarder. 
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Forslag fra Martin Løken (MDG): 
1. Endring av reguleringsbestemmelsene punkt 5.1: 

Det skal etableres to parkeringsplasser for handikappede. Ut over dette tillates 
det etablert maksimum fem parkeringsplasser forbeholdt nødvendig kjøring av 
utstyr. 

2. Tillegg til reguleringsbestemmelsene punkt 5.2: 
Dersom takareal ikke benyttes til solenergi, skal minimum 70% av takarealene 
være grønne tak. 

 
Votering: 
Hs forslag ble vedtatt 5-4 (2Ap, Sp, SV) 
 
SVs forslag: 

1. ble nedstemt 7-2 (H, SV) 
2. ble enstemmig vedtatt 
3. ble vedtatt 7-2 (Ap) 

 
MDGs forslag: 

1. ble nedstemt 5-4 (2H, 2MDG) 
2. ble vedtatt 6-3 (2Ap, SV) 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 07.11.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og plan å 
legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for 
vanninfrastruktursenter, som vist på kart datert 22.10.2019 og bestemmelser datert 
24.10.2019. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse 
med følgende tillegg:   

1) Det utarbeides bedre illustrasjoner av foreslått bebyggelse.  
2) Det utarbeides et trafikknotat som redegjør for tiltakets trafikale virkninger. 

Dette inkluderer blant annet virkninger av parkering i og utenfor planområdet, 
og om trafikkbelastningen utløser behov for rekkefølgebestemmelser på tiltak 
utenfor planområdet. Konsekvensen av redusert antall parkeringsplasser 
vurderes. 

3) Med hensyn på parkering bør det søkes å få til felles funksjoner med 

nærliggende institusjoner samt allmenn parkering for besøkende til 

Nordskogen og Campus. 

4) Prosjektet må også over lang tid sikre effektiv utvikling av Campus så vel når 

det gjelder arealbruk som faglige synergier i miljøet. Arealene må kunne 

gjenbrukes dersom aktiviteten eller organisatoriske forhold ikke lenger tilsier 

en lokalisering på Campus Ås.  

5) Tillegg til reguleringsbestemmelsene: 
a. Nytt punkt: 

Klimagassregnskap 
Ved søknad om rammetillatelse skal det utarbeides klimagassregnskap 
som inkluderer utslipp fra byggeplass, materialer, energi inkl. flytting av 
matjord, iht. NS 37:20:2018, metode for klimagassberegninger eller 
tilsvarende standarder. 

b. Tillegg til reguleringsbestemmelsene punkt 5.2: 
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Dersom takareal ikke benyttes til solenergi, skal minimum 70% av 
takarealene være grønne tak. 
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HTP-3/19 
Gnr 107 bnr 334 - Veidemannsvei 40 - Klage på tilbygg 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 07.11.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 8-1 (SV) 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 07.11.2019: 
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 29.08.2019.  
 
Vedtak av 29.08.2019 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
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HTP-4/19 
Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 - Ås 
kommune 
 
Rådmannens innstilling: 

- Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 vedtas. 
- Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomisk konsekvens 

skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 
og budsjett 2020. 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 07.11.2019: 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Hinderløyper, gapahuker og bålplasser skal ikke anlegges på området rett 
nord for gårdstunet. 

2. Følgende punkt inkluderes i Forvaltningsplanens del 3 (prioritering av tiltak) 
etter planens nåværende prioritering nr. 4: 29 (sykkelparkering) 

 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

Planen følges opp med en skjøtselsplan der hovedprinsipp for utviklingen av 
Breivoll utdypes. Denne må foreligge i løpet av første halvår 2020. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
MDGs forslag: 

1. ble nedstemt 7-2 (MDG) 
2. ble enstemmig tiltrådt  

 
SVs forslag ble tiltrådt 5-4 (2H, 2Ap) 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 07.11.2019: 
1. Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 vedtas med 

følgende endring: 

 Følgende punkt inkluderes i Forvaltningsplanens del 3 (prioritering av tiltak) 
etter planens nåværende prioritering nr. 4: 29 (sykkelparkering) 

2. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomisk konsekvens skal 
vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og 
budsjett 2020. 

3. Planen følges opp med en skjøtselsplan der hovedprinsipp for utviklingen av 
Breivoll utdypes. Denne må foreligge i løpet av første halvår 2020. 
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HTP-5/19 
Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Handlingsprogram 2020-2023 
Forslag til Handlingsprogram 2020-2023 vedtas, med de føringer og premisser for 
kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet. 
 
2. Økonomiske handlingsregler 
Følgende finansielle handlingsregler for Ås kommune vedtas:  
 

a. Netto driftsresultat årlig skal være minst 1 % av driftsinntektene. 
b. Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene. 
c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 106 %. 

 
3. Driftsrammer 
 

a. Driftsbudsjett 2020 - Forslag til driftsbudsjett for 2020 vedtas i samsvar med 
rådmannens forslag i «1A Bevilgningsoversikt – drift». 

b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til tjenesteområdene 
vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «1B Bevilgninger – drift». 

 
4. Investeringsrammer 
 
Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «2A 
Økonomisk oversikt – investering» og «2B Bevilgningsoversikt – 
investering». Oversikt over de enkelte investeringsprosjektene fremgår av kapitlene 
for tjenesteområdene. 
 
5. Lån 
For 2020 gis fullmakt til følgende låneopptak: 
 

a. Lån til finansiering av egne investeringer, inntil 163,557 mill. kr i 2020. ( 
Samlet bruk av lån til investeringer i 2020 er 276,557 mill. kr, men 104 mill. kr 
av dette er bruk av lån fra tidligere års låneopptak i henhold til reguleringssak i 
2. tertial 2019 K-sak 77/19) 

b. Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 40 mill. kr. 
c. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet 

på inntil 15 mill. kr. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer. 
 
6. Avkastning av e-verksmidler 
Det budsjetteres med 7,21 mill. kr i avkastning på kommunens e-verksmidler i 2020. 
Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. 
 
7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling 
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer.  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.350480.MD1I606151o8d9a.pts.html
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a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter 

og gebyrer for 2020. 
b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. 

 
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2020 
dersom ikke annet er fastsatt. 
 
8. Skatt 
 

1. Skatt på inntekt og formue for 2020 utskrives etter den maksimalsats 
Stortinget fastsetter. 

 
2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 

utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020: 
 

a. Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav d. 

b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

c. Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter. 
d. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: Ås kommune 18/03043-1 Side 2 av 5 - 
Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne 
kommunen, fylket eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. - Bygninger som 
har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b. 

e. Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 
fritak påfølgende år. Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f. Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jf. eiendomsskatteloven § 25. 

g. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
9. Saldering av budsjettet - alternativer for bedre økonomi 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er ikke i tråd med de finansielle 
handlingsreglene jf. innstillingens  pkt 2. Budsjettforslaget innebærer et underskudd 
finansiert med disposisjonsfond. Det må innarbeides endringer i budsjettet som 
bidrar til at foreslåtte handlingsregler ivaretas på sikt. Rådmannens alternativer til 
innsparinger framgår av  kapittelet "Alternativer for bedre økonomi". Udekket årlig 
innsparingsbehov er 33-35 mill. kr. 
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Det nedsette et adhoc-utvalg bestående av politikere og administrasjonen med 
formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene fra 2021. Følgende 4 
politiske deltagere velges:..................... 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 07.11.2019: 
Einride Berg (Ap) fremmet forslag om å ta saken til orientering. 
 
Votering: 
Aps forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 07.11.2019: 
Saken ble tatt til orientering. 
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HTP-6/19 
Møteplan 1. halvår 2020 - Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Rådmannens innstilling: 
Møteplan 1. halvår 2020 for hovedutvalg for teknikk og plan vedtas iht. 
kommunestyrets møtestruktur. 
 
Møtested:  Ås kulturhus, Lille sal 
Møtetid:  kl. 18.00 
 
Uke  Dag/dato 

4 torsdag 23. januar 
10 torsdag 5. mars 
17 torsdag 23. april 
22 torsdag 28. mai 
25 torsdag 18. juni 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 07.11.2019: 
Einride Berg (Ap) fremmet følgende forslag: 

Møtedag endres fra torsdag til onsdag. 
 
Votering: 
Aps forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 07.11.2019: 
Møteplan 1. halvår 2020 for hovedutvalg for teknikk og plan vedtas iht. 
kommunestyrets møtestruktur. 
 
Møtested:  Ås kulturhus, Lille sal 
Møtetid:  kl. 18.00 
 
Uke  Dag/dato 

4 onsdag 22. januar 
10 onsdag 4. mars 
17 onsdag 22. april 
22 onsdag 27. mai 
25 onsdag 17. juni 
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