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MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Møtetid: 14.04.2021 kl. 18.00 – 22.00 
Sted: Fjernmøte i Teams. 

  
  

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

Else Jorunn Vestby (Ap), Martin Østtveit-Moe (Ap), Odd Rønningen (Sp), Martin 
Løken (MDG), Håvard Steinsholt (SV), Grete Grindal Patil* (KrF), Zara Berg (H), 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 

Ane Gyri Sjøvik (MDG), Morten Gultvedt* (Sp) 
 

Forfall:  
Trine Hvoslef-Eide (V) 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, virksomhetsleder 

samfunnsutvikling Ellen Grepperud, virksomhetsleder teknikk Anette Bjerke, 
enhetsleder byggesak og geodata Arve Bekkevard, planrådgiver Magnus Ohren, 
rådgiver Lene H. Lilleheier – møtesekretær. 

 
Diverse merknader: 

*Grete Grindal Patil (KrF) fratrådte som inhabil i sak 22/21. Morten Gultvedt 
(Sp) tiltrådte. Behandlingsrekkefølge: Saker til behandling, referatsaker, 
delegerte vedtak og drøfting. 

 
 

 
Møteprotokoll godkjent 16.04.2021 
 

 
Martin Løken 

leder 

Else Jorunn Vestby 

nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Referatsaker 

Drøfting 

Delegerte vedtak 

Saker til behandling 

18/21 21/00590-1 Vedlikeholdsplan 2021 - 2024 4 

19/21 14/03460-76 Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo 
Renseanlegg 

4 

20/21 21/00163-10 R-286 Endring av R-286 Detaljregulering for 
E18-Retvet-Vinterbro 

5 

21/21 15/03821-29 R-302 Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33 - 
Annengangsbehandling 

5 

22/21 20/00593-8 Gnr 61 bnr 27 - Langbakken 2 - Enebolig - 

Søknad om dispensasjon fra plankrav 

7 

23/21 21/01023-1 Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås 

kommune 

7 
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Referatsaker  

2/21 20/02261-38 Gnr 102 bnr 21 - Haugenveien 13 - Vedtak i 

klagesak 

 
Saken ble tatt til orientering.  

 

Delegerte vedtak  

3/21 19/03401-14 Delegerte vedtak byggesak 11.02.2021 - 
26.03.2021 

 
Saken ble tatt til orientering.  

 
 

 
Drøfting 
 

Avklaring om antall boliger på eiendommer i Kjærnesområdet 
Hovedutvalget ber om en sak som belyser problematikken rundt hvor mange 

flere boliger som kan bygges etter reguleringsplaner som har lik ordlyd i 
bestemmelsene som gnr. 109 gnr. 90. Detaljer er omtalt i HTP-sakene 13/21 og 
14/21 til utvalgsmøtet den 03.03.2021.  
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Saker til behandling  

HTP-18/21 
Vedlikeholdsplan 2021 - 2024 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Vedlikeholdsplanen for 2021-2024 godkjennes.  
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 14.04.2021: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 14.04.2021: 
Vedlikeholdsplanen for 2021-2024 godkjennes. 
 

 
 

 
 

HTP-19/21 
Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo Renseanlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer hovedutvalgets innstilling.  
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 14.04.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 14.04.2021: 

1. Nordre Follo Renseanlegg gjennomfører en trinnvis utvidelse av dagens 

renseanlegg på Vinterbro (alternativ 3), for å sikre regionens behov for 
avløpsrensing frem mot 2080, i overensstemmelse med krav satt i 

utslippstillatelsen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
2. Selskapsavtalens pkt. 11.1 endres til: Selskapets låneramme settes til kr. 

300 millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til 

konvertering av gammel gjeld. 
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HTP-20/21 
R-286 Endring av R-286 Detaljregulering for E18-Retvet-
Vinterbro 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 
av R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro og R-319 Detaljregulering for 

gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad, som vist på plankart datert 17.12.2020 
og 25.08.2020.  

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 14.04.2021: 
Odd Rønningen (Sp) foreslo: 

Beslag av dyrka mark tas inn i regnskapet over beslag av dyrka mark og 
erstatningsarealer, jf bestemmelse i Kommunedelplan for ny E18 gjennom 

Ås og Ski (Retvet - Vinterbro) om 100 % erstatning av dyrka mark som 
bygges ned. 

 

Martin Løken (MDG) foreslo: 
Kommunestyret oppfordrer Statens Vegvesen til å skjerme gang- og 

sykkelstien mot motorveien på egnet måte, gjerne ved bruk av 
vegetasjon.  

 

Håvard Steinsholt (SV) foreslo: 
HTP fortolker reguleringsplan for E18 punkt 5-1 i bestemmelsene slik at 

denne veien vil være åpen for allmenn ikke-motorisert ferdsel.  
 

Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 MDGs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 Sps forslag ble enstemmig vedtatt. 
 SVs forslag ble enstemmig vedtatt.  

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 14.04.2021: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 

av R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro og R-319 Detaljregulering for 
gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad, som vist på plankart datert 17.12.2020 

og 25.08.2020, med følgende tillegg: 
 
1. Beslag av dyrka mark tas inn i regnskapet over beslag av dyrka mark og 

erstatningsarealer, jf bestemmelse i Kommunedelplan for ny E18 gjennom Ås 
og Ski (Retvet - Vinterbro) om 100 % erstatning av dyrka mark som bygges 

ned. 
 

2. Kommunestyret oppfordrer Statens Vegvesen til å skjerme gang- og 

sykkelstien mot motorveien på egnet måte, gjerne ved bruk av vegetasjon. 
 

3. HTP fortolker reguleringsplan for E18 punkt 5-1 i bestemmelsene slik at 
denne veien vil være åpen for allmenn ikke-motorisert ferdsel.  
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HTP-21/21 
R-302 Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33 - 
Annengangsbehandling 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-302 
Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33, med kart datert 09.02.2021, 

bestemmelser revidert 18.03.2021 og planbeskrivelse revidert 18.03.2021. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 14.04.2021: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) foreslo: 

Det anmodes om etablering av fibernettverk til samtlige husstander og 

bygninger for distribusjon av TV og internett, og som overdras til sameiet 
ved overtagelse. 

 
Martin Løken (MDG) foreslo: 

1. Administrasjonen bes rette særlig fokus mot bekjempelse av fremmedarter 

i miljøoppfølgingsplanen.  
2. Til 8.1 legges det til ved slutten av avsnittet: «Utearealet tillates ikke 

inngjerdet»  
3. De delene av bestemmelsene som sier at eksisterende vegetasjon skal 

bevares, tas ut. 

 
Votering: 

 Kommunedirektørens innstiling ble enstemmig vedtatt. 
 MDGs forslag punkt: 

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

 Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 14.04.2021: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-302 
Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33, med kart datert 09.02.2021, 

bestemmelser revidert 18.03.2021 og planbeskrivelse revidert 18.03.2021, med 
følgende tillegg: 
 
1. Administrasjonen bes rette særlig fokus mot bekjempelse av fremmedarter i 

miljøoppfølgingsplanen.  

 
2. Til 8.1 legges det til ved slutten av avsnittet: «Utearealet tillates ikke 

inngjerdet»  
 
3. Det anmodes om etablering av fibernettverk til samtlige husstander og 

bygninger for distribusjon av TV og internett, og som overdras til sameiet ved 
overtagelse. 
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HTP-22/21 
Gnr 61 bnr 27 - Langbakken 2 - Enebolig - Søknad om 
dispensasjon fra plankrav 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 14.04.2021: 
Grete Grindal Patil (KrF) fratrådte som inhabil jf. forvaltningsloven § 6 første ledd 

bokstav a) etter enstemmig vedtak. Morten Gultvedt (Sp) tiltrådte som vara.  
 
Håvard Steinsholt (SV) ba om habilitetsvurdering. Utvalget vedtok enstemmig (8 

stemmer) at Steinsholt ikke er inhabil etter forvaltingsloven § 6 annet ledd. 
 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 14.04.2021: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Hovedutvalget for 
teknikk og plan (HTP) dispensasjon fra Områdereguleringsplan for Ås 

Sentralområde (R-287) bestemmelse nr. 2.1 vedrørende krav om 
detaljreguleringsplan på gnr. 61 bnr. 27. Begrunnelsen fremkommer av 
saksutredningen. 

  
 

 
 

HTP-23/21 
Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 14.04.2021: 
Kommunalsjefen opplyste om enkelte endringer i årsmeldingen etter møtet med 

revisor 13.04.2021, og at justert versjon er oppdatert på kommunens nettsider. 
 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 14.04.2021: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 
 

 
 


	MØTEPROTOKOLL
	Hovedutvalg for teknikk og plan

