
 

 

  

  

 

22/00118 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Møtetid: 09.11.2022 kl. 18.00 – 21.40 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  

Else Jorunn Vestby (Ap), Martin Østtveit-Moe (Ap), Odd Rønningen (Sp), Martin 
Løken (MDG), Jorunn Nakken (V), Grete Patil (KrF), Zara Berg (H), Bengt Nøst-

Klemmetsen (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 

Ane Gyri Sjøvik (MDG)  
 

Forfall:  
Håvard Steinsholt (SV) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Virksomhetsleder Ellen Grepperud, enhetsleder Arve Bekkevard, planrådgiver 

Magnus Ohren, enhetsleder for kommunalteknikk Trygve Sørbø Kvarme, 
møtesekretær Stine Stenmark 
 

Diverse merknader: 
Det ble vedtatt å sette referatsak 44/22 samt delegerte vedtak til slutt på 

dagsorden. Orienteringer kom mellom behandlingene av sak 47/22 og 48/22. 
Trygve Sørbø Kvarme svarte på spørsmål i sak 47/22. Utvalget drøftet dessuten 
følgende saker: Avvisning av reguleringsplan Solberg Øst, oppfølging av 5 meter 

byggegrense i reguleringsplan for Langbakken (B1), hogst i Sagaskogen i 
tilknytning til Maxbotomta (Brekkeveien 19), og ulovlighetsoppfølging 

vedrørende massedeponi ved Nordre Haug gård. Protokollen ble oppdatert med 
orienteringssak 11/22 Solberg Øst, 11.11.2022. 
  

 
 

Møteprotokoll godkjent 11.11.2022 
 
 

 
 

Martin Løken 
Leder 

Zara Berg 
Nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Orientering  

Informasjon fra leder og eventuelt 

Informasjon fra kommunedirektør 

Delegerte vedtak 

Saker til behandling 

44/22 22/02638-3 Referatsaker HTP 09.11.2022 4 

45/22 22/01520-6 Handlingsprogram med budsjett 2023 og 

økonomiplan 2023 - 2026. 

4 

46/22 22/03117-1 Forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer i 

Ås kommune 

7 

47/22 22/00600-2 Høringsutkast - Vei- og gatenormal 7 

48/22 21/04067-11 R-345 - Detaljregulering for Langbakken (B3) - 

Førstegangsbehandling 

8 

49/22 22/02104-6 Gnr 42 bnr 174 - Kirkeveien 15 - Klage på avslag 

på søknad om ny enebolig 

10 

50/22 22/02077-10 Gnr 79 bnr 9 - Garderveien 310 - Klage på avslag 
på søknad om ny driftsbygning 

11 

51/22 22/02210-18 Gnr 113 bnr 304 - Siriusveien 17 B - Klage på 
tillatelse til tiltak i ett-trinn for ny enebolig 

12 

    

Orientering  

8/22 Budsjettorientering 
 
Økonomisjef Emil Schmidt orienterte og svarte på spørsmål før 

det formelle møtet ble satt. 
 

9/22 Reguleringsplan for Fredheimkvartalet, Moerveien 7-9 
 
Utviklerne i Lund+Slaatto arkitekter orienterte om planene og 

svarte på spørsmål.  
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10/22 Reguleringsplan for Solbakken / Idrettsveien 

 
Tom Juul-Gam fra Dark Arkitekter orienterte om plan for 
næringsbebyggelsen i vest, sammen med en representant fra 

utviklingsselskapet.  
 

Harald Schytz og Falko Müller-Tyl fra Schytz AS orienterte om 
plan for boligbebyggelsen i øst. 
 

11/22 Solberg Øst – Avvisning av planinitiativ 
 

Virksomhetsleder Ellen Grepperud orienterte. 

 

Delegerte vedtak  

7/22 19/03401-29 Delegerte vedtak 17.09.2022 - 25.10.2022 

 
Saken tas til orientering.  
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Saker til behandling  

HTP-45/22 
Handlingsprogram med budsjett 2023 og økonomiplan 
2023 - 2026. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Forslag til Handlingsprogram 2023-2026 med budsjett 2023 og økonomiplan  

    2023-2026 vedtas, med de føringer og premisser for kommunens tjeneste- 
    produksjon som kommer frem av dokumentet.  

 
2. Driftsrammer:  

a. Driftsbudsjett 2023 – Forslag til driftsbudsjett for 2023 vedtas i samsvar   

    med kommunedirektørens forslag «1A Bevilgningsoversikt drift»,  
    jamfør vedlegg 1 til Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026. 

b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til 
    tjenesteområdene vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag i 
    «1B Bevilgninger drift», jamfør vedlegg 1 til Handlingsprogram og 

    økonomiplan 2023-2026. 
 

3. Investeringsrammer:  
Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas i samsvar med 
kommunedirektørens forslag i «2A Økonomisk oversikt – investering» og 

«2B Bevilgningsoversikt – investering». Oversikt over de enkelte 
investeringsprosjektene kommer frem av kapitlene for tjenesteområdene.  

 
4. For 2023 gis fullmakt til følgende låneopptak:  

a. Lån til finansiering av investeringer 173,268 mill. kr.  
b. I tillegg kommer startlån fra Husbanken til videre utlån på 40 mill. kr.  
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form 

    av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr. Kommunedirektøren gis fullmakt til  
    å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.  

 
5. Avkastning av e-verksmidler:  

Det budsjetteres med 9,8 mill. kr i avkastning på kommunens e- 

verksmidler i 2023. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond. 

 
6. Det budsjettertes med bruk av 10,5 mill. kr fra disposisjonsfond for å saldere 
    budsjettet.  

 
7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling, ref. vedlegg 2 og 3:  

    Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid 
    gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  

a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 

   avgifter og gebyrer for 2023.  
b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. Nye  

       gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01.01.2023 
       dersom ikke annet er fastsatt. 
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8. Skatt  
1.1  Skatt på inntekt og formue for 2022 utskrives etter den  

maksimalsats Stortinget fastsetter.  
2.1  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende  

utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2022:  

a. faste eiendommer i hele kommunen 
b. den generelle eiendomsskattesatsen er 7 ‰ (7 promille)  

c. eiendomsskattesatsen for næringseiendom, kraftverk, 
vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene 
for petroleum skal utgjøre 7 ‰ (7 promille), jamfør 

eiendomsskatteloven § 3 bokstav d.  Det skrives ut skatt på det 
særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2022 

(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 
d. skattesatsen for boliger og fritidseiendommer settes til 2 ‰ 

(2promille). 
e. Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på  

kr 500 000 kr, jamfør eiendomsskatteloven § 11.   

2.2 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer 
fritas helt eller delvis for eiendomsskatt:  

a. Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte 
på å gagne kommunen, fylket eller staten, jf. 
eiendomsskatteloven § 7 a. 

b. Bygninger som har historisk verdi, jamfør eiendomsskatteloven  
§ 7 b.  

c. Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2022 
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 2023 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på 
de som innvilges fritak for skatteåret 2022. For eventuelle nye 

søkere om fritak settes fristen for å søke fritak etter 
eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før skatteåret.  

2.3 Eiendomsskatten skal betales 4 ganger pr. år, med samme 
terminforfall som for kommunale avgifter, jamfør eiendoms-
skatteloven § 25.  

2.4 For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen 
Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er 

beregnet jamfør eiendomsskatteloven § 8C-1. For øvrige 
eiendommer vil det blir foretatt en kommunal taksering, jamfør 
Eiendomsskatteloven § 8A-1. 

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

 
9. Arealeffektivisering. 

a. Overordnede prinsipper, samt prinsipper for lokalisering av tjenester og 

prinsipper for kontorplasser legges til grunn for en bærekraftig og 

arealeffektiv bruk av kommunens bygningsarealer.  

b. Leieavtalene i Moerveien 10 og 12 samt Rådhusplassen 29 avvikles.  

c. For følgende bygg gjennomføres følgende midlertidige tiltak:    
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1. Det søkes dispensasjon for videre bruk av modulskolen. 

2. Det legges til rette for barnehage på Åsgård skole, og Sagalund 

barnehage flyttes dit fra barnehageåret 2023/24.  

3. Ledig kapasitet på Moer helsehus benyttes til forebyggende 

helsetjenester inkl. helsestasjon.  

4. Skoleveien 3 brukes til administrative tjenester fram til Åsgård skole 

har behov for utearealer. Framtidig lokalisering av enhet 

kommunalteknikk og enhet eiendom vurderes som følge av dette.  

d. Hvis det oppstår økonomiske eller praktiske konsekvenser som gjør at 

midlertidige tiltak ikke lar seg gjennomføre, bringes saken opp til 

formannskapet.   

e. I det videre arbeidet med arealeffektivisering skal følgende bygg og 

arealer vurderes: Ås kulturhus, Bankveien 1, Bankveien 3, Rustad skole, 

Kroer skole, Sagalund barnehage, Drøbakveien 6, Gamle Holstad skole, 

Bjørnebekk/Neijing-skolen, Hellinga 7 og «Hangartomta». 

f. Det settes i gang en egen prosess om lokalisering av berørte tjenester. 

Det skal skje i et samarbeid mellom ledere, ansatte, tillitsvalgte, 

vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten. Samhandlingsprinsipper og hva 

som er formålstjenlig for kommunen legges til grunn. Kommunedirektøren 

orienterer formannskapet om denne prosessen. 

 

10. Energitiltak: 

a. Strategier for energitiltak drift iverksettes i tråd med vedlagt notat for 
    energitiltak. 
b. Investeringsprosjekter vurderes og prioriteres der de gir høyest  
    besparelse pr investerte kr. 
 

11. Helsestasjonene i Nordby og Ås slås sammen. Frigjorte arealer på Nordby  
      skole disponeres til skoledrift. Samtidig styrkes skolehelsetjenesten med en 

      stilling som dekkes av ufordelt reservepott. 
 
12. HP 2023-2026 legges fram som et tjenestebasert budsjett. Kommune- 

      direktøren vil omdanne tjenestebaserte budsjettrammer til linjebaserte 
      budsjettrammer i tråd med ny organisering per 1.1.2023. 

 
13. Revidert planstrategi i kap «8 Planstrategi» legger grunnlaget for planer 
      kommunen skal ha fram til neste rullering av planstrategien.   

 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 09.11.2022: 
Utvalget fremmet følgende fellesforslag: 

Utvalget ser positivt på det arbeidet som gjøres innen arealeffektivisering. 

Vi er samtidig bekymret for at vi har et økende vedlikeholdsetterslep som 
kan medføre store kostnader for kommunen på sikt dersom vi ikke tar tak 

i dette.  
 
Votering: 

HTPs forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 09.11.2022: 
Utvalget ser positivt på det arbeidet som gjøres innen arealeffektivisering. Vi er 

samtidig bekymret for at vi har et økende vedlikeholdsetterslep som kan medføre 
store kostnader for kommunen på sikt dersom vi ikke tar tak i dette.  
 

[Lagre]  
 

HTP-46/22 
Forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer i Ås 
kommune 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 09.11.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 09.11.2022: 

Revidert «Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune», 
datert 05.10.2022, legges ut på høring til berørte offentlige og private parter. 
 

[Lagre]  
 

HTP-47/22 

Høringsutkast - Vei- og gatenormal 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Høringsutkast for Vei- og gatenormal, datert 20.10.2022, sendes ut på offentlig 
høring med kunngjøring på kommunens nettside. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 09.11.2022: 

Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet følgende forslag:  
Saken sendes tilbake for å synliggjøre de viktigste endringene ved å ta i 
bruk ny normal, samt hvilke spesialtilpasninger til Ås som er lagt inn. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet et forslag:  

HTP ber om å få vurdert følgende endringer til neste gangs behandling: 
1. Nedsenket kantsteinshøyde ved fortau skal være 1 cm. 
2. Tillegg til side 15 om turstier: Universell utforming skal 

etterstrebes på turstier/snarveier i bebygde områder, også 
med tanke på toppdekke. 

3. Side 22, under punkt 4.7: Kommunal vei skal ha minimum 
veibredde 3,5m. 

4. Bredde på avkjørsel ved eiendomsgrense skal ikke overstige 4 m. 

For industriavkjørsel kan bredden økes til 8 m.  
 

Votering: 
 Aps forslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot 

kommunedirektørens innstilling. 

 MDGs forslag, innledende setning, ble enstemmig vedtatt. 
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 MDGs forslag pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 MDGs forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 MDGs forslag pkt 3 ble vedtatt 5-4 (2H, 1Sp, 1KrF). 
 MDGs forslag pkt 4 ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1MDG, 1V).  

 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 09.11.2022: 
1. Saken sendes tilbake for å synliggjøre de viktigste endringene ved å ta i 

bruk ny normal, samt hvilke spesialtilpasninger til Ås som er lagt inn. 
2. Vei- og gatenormalen legges ut på høring med følgende endringer 

(uthevet skrift): 

a. Nedsenket kantsteinshøyde ved fortau skal være 1 cm. 
b. Tillegg til side 15 om turstier: Universell utforming skal 

etterstrebes på turstier/snarveier i bebygde områder, også 
med tanke på toppdekke. 

c. Side 22, under punkt 4.7: Kommunal vei skal ha minimum 
veibredde 3,5 meter  

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

[Lagre]  
 

 

HTP-48/22 
R-345 - Detaljregulering for Langbakken (B3) - 
Førstegangsbehandling 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-345 for 
Langbakken (B3), som vist på kart datert 19.10.2022, bestemmelser datert 

25.10.22 og planbeskrivelse datert 25.10.2022 med følgende endringer: 
 

1. Innenfor felt BBB1 tillates blokkbebyggelse eller rekkehus på 3-4 etasjer. 

2. Innenfor felt BBB3 skal det høyeste bygget i nord reduseres til 4 etasjer, 
som vist på figur 3 i saksframlegget. 

3. Innenfor felt BBB4 reduseres byggehøyder for bygg langs Langbakken til 
4-5 etasjer. 

4. Innenfor felt BKB reduseres byggehøyde til 6 etasjer. 

5. Det tillates ikke boliger under 36 m2 innenfor planområdet. 
 

Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 09.11.2022: 
Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet et forslag:  

1. Byggegrensene trekkes inn, så de samsvarer bedre med illustrasjonene. 
2. Det legges inn grenser 6 meter inn fra grensene mot grøntområdene (så 

ikke grøntområdene forringes på grunn av bebyggelse for tett på). 

3. Det legges inn veitraseer, jamfør illustrasjonsbildene mellom alle byggene.  
4. SGT2 utvides fra 4 til 6 meter. 

5. Alle 14 rekkehus i illustrasjonen skal samsvare med areal for konsentrert 
småhusbebyggelse. 
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Jorunn Nakken (V) fremmet innstillingen fra HNM, datert 08.11.2022, deretter 
fire tillegg: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for 
teknikk og plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering 
R-345 for Langbakken (B3), som vist på kart datert 19.10.2022, 

bestemmelser datert 25.10.22 og planbeskrivelse datert 25.10.2022 med 
følgende endringer: 

1. Innenfor felt BBB1 tillates blokkbebyggelse eller rekkehus på 3-4 
etasjer. 

2. Innenfor felt BBB3 skal det høyeste bygget i nord reduseres til 4 

etasjer, som vist på figur 3 i saksframlegget. 
3. Innenfor felt BKB reduseres byggehøyde til 6 etasjer. 

4. Det tillates ikke boliger under 36 m2 innenfor planområdet. 
5. Tiltakshaver oppfordres til å legge seg minimum 25% under 

maksimal P-norm for biler.  
6. Tiltakshaver oppfordres til å sette av 20 bil-p-plasser til bildeling. 
7. Blågrønn faktor (BGF) settes til 0,8 for å sikre god 

overvannshåndtering og de grønne kvalitetene vist i prosjektet.  
8. Minst 10 % av sykkelparkeringsplassene skal dimensjoneres for 

lastesykler. 
9. Sykkelparkeringsplasser utendørs skal være fastmonterte. 
10.Vi ber om at tiltakshaver i størst mulig grad tar vare på 

eksisterende trær i planområdet, inkludert nevnte bjørketrær i 
saksfremlegget. 

Tillegg fremmet av Venstre:  
1. Byggene langs Langbakken i BBB2 og BBB4 kan økes til 6 

etasjer. 

2. Alternativ til HNMs punkt 5: Det skal ikke legges opp til mer enn 
75% av maksimal P-norm for biler. 

3. Ingen leiligheter eller bokollektiv skal være ensidig vendt mot 
nord eller øst. 

4. Balkonger skal være integrert i bygningskroppen og være delvis 

overbygde. 
 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag:  
1. Alternativ til HNMs innstilling punkt 9: Sykkelparkering utendørs skal 

ha mulighet for låsing til fastmontert sykkelstativ.  

2. Det innarbeides krav om passasjer til BUT1, 2 og 3 og o_BLK som 
tilsvarer illustrasjonsmaterialet. 

 
Votering: 

 Kommunedirektørens innstilling, innledende tekst, ble enstemmig vedtatt. 

 Kommunedirektørens innstilling pkt 1 ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1Sp, 1V). 
 Kommunedirektørens innstilling pkt 2 ble vedtatt 7-2 (2H). 

 Kommunedirektørens innstilling pkt 3 ble nedstemt 6-3 (2Ap, 1Sp). 
 Kommunedirektørens innstilling pkt 4 ble nedstemt 6-3 (2Ap, 1Sp). 
 Kommunedirektørens innstilling pkt 5 ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1Sp, 1V). 

 HNMs innstilling pkt 5 ble enstemmig nedstemt. 
 Vs forslag pkt 2 ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1V). 

 HNMs innstilling pkt 6 ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp). 
 HNMs innstilling pkt 7 ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp). 

 HNMs innstilling pkt 8 ble enstemmig vedtatt. 
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 HNMs innstilling pkt 9 ble enstemmig nedstemt. 
 MDGs forslag pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

 HNMs innstilling pkt 10 ble enstemmig nedstemt. 
 Aps forslag pkt 1 ble vedtatt 7-2 (2H). 
 Aps forslag pkt 2 ble vedtatt 7-2 (2H). 

 Aps forslag pkt 3 ble vedtatt 5-4 (2H, 2MDG). 
 Aps forslag pkt 4 ble vedtatt 5-4 (2H, 2MDG). 

 Aps forslag pkt 5 ble vedtatt 7-2 (2H). 
 MDGs forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 Vs forslag pkt 1 ble vedtatt 5-4 (2Ap, 1Sp, 1KrF). 

 Vs forslag pkt 3 ble vedtatt 7-2 (2H). 
 Vs forslag pkt 4 ble vedtatt 5-4 (2Ap, 2H).  

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 09.11.2022: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-345 for 
Langbakken (B3), som vist på kart datert 19.10.2022, bestemmelser datert 

25.10.22 og planbeskrivelse datert 25.10.2022 med følgende endringer: 
 

1. Innenfor felt BBB3 skal det høyeste bygget i nord reduseres til 4 etasjer, 
som vist på figur 3 i saksframlegget. 

2. Tiltakshaver oppfordres til å sette av 20 bil-p-plasser til bildeling. 

3. Blågrønn faktor (BGF) settes til 0,8 for å sikre god overvannshåndtering 
og de grønne kvalitetene vist i prosjektet.  

4. Minst 10 % av sykkelparkeringsplassene skal dimensjoneres for 
lastesykler. 

5. Sykkelparkering utendørs skal ha mulighet for låsing til fastmontert 

sykkelstativ. 
6. Byggegrensene trekkes inn, så de samsvarer bedre med illustrasjonene. 

7. Det legges inn grenser 6 meter inn fra grensene mot grøntområdene (så 
ikke grøntområdene forringes på grunn av bebyggelse for tett på). 

8. Det legges inn veitraseer, jamfør illustrasjonsbildene mellom alle byggene.  

9. SGT2 utvides fra 4 til 6 meter. 
10.Alle 14 rekkehus i illustrasjonen skal samsvare med areal for konsentrert 

småhusbebyggelse. 
11.Det innarbeides krav om passasjer til BUT1, 2 og 3 og o_BLK som tilsvarer 

illustrasjonsmaterialet. 

12.Byggene langs Langbakken i BBB2 og BBB4 kan økes til 6 etasjer. 
13.Ingen leiligheter skal være ensidig vendt mot nord eller øst. 

14.Balkonger skal være integrert i bygningskroppen og være delvis 
overbygde. 

[Lagre]  
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HTP-49/22 
Gnr 42 bnr 174 - Kirkeveien 15 - Klage på avslag på 
søknad om ny enebolig 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 09.11.2022: 
Zara Berg fremmet et forslag fra Høyre:  

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av  
forvaltningsloven § 33.  
 

HTP finner at klagernes anførsler utgjør nye momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 

07.09.2022. 
 
Vedtak av 07.09.2022 oppheves og saken tas til ny behandling. Klagen tas 

således til følge. 
 

Hovedutvalget vektlegger at området ikke er underlagt bevaring. 
Søknaden er ikke i strid med formålet i reguleringsplanen. 

 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 7-2 (2H) ved alternativ 
votering mot Hs forslag. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 09.11.2022: 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  
 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) finner at klagerens anførsler ikke utgjør 
nye momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som 

fremgår av vedtak av 07.09.2022.  
 
Vedtak av 07.09.2022 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  

 
Saken oversendes statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  

 
[Lagre]  
 

 
HTP-50/22 
Gnr 79 bnr 9 - Garderveien 310 - Klage på avslag på 
søknad om ny driftsbygning 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 09.11.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 09.11.2022: 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  
 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) finner at klagerens anførsler ikke utgjør 
nye momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som 

fremgår av vedtak av 24.06.2022.  
 
Vedtak av 24.06.2022 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  

 
Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 
[Lagre]  

 

HTP-51/22 
Gnr 113 bnr 304 - Siriusveien 17 B - Klage på tillatelse til 
tiltak i ett-trinn for ny enebolig 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 09.11.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 09.11.2022: 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  

 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) finner at klagerens anførsler ikke utgjør 

nye momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som 
fremgår av vedtak av 05.09.2022.  
 

Vedtak av 05.09.2022 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 

Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
[Lagre]  

 
 

HTP-44/22 
Referatsaker HTP 09.11.2022 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og plan tar følgende referatsaker til orientering: 
 

 Politisk møteplan 2023 – Kommunestyrets vedtak 
 Vedtak fra Statsforvalteren – Sørbråtan – Kommunens vedtak stadfestet 
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Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 09.11.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 09.11.2022: 
Hovedutvalg for teknikk og plan tar følgende referatsaker til orientering: 

 
 Politisk møteplan 2023 – Kommunestyrets vedtak 

 Vedtak fra Statsforvalteren – Sørbråtan – Kommunens vedtak stadfestet 
 
 

[Lagre]  
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