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MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Møtetid: 29.09.2021 kl. 18:00 – 21:00 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 

  
  

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

Martin Østtveit-Moe (Ap) 
Odd Rønningen (Sp) 

Martin Løken (MDG)  
Håvard Steinsholt (SV)  
Bengt Arild Nøst-Klemmetsen (H) 

 
Møtende varamedlemmer: 

Morten Gultvedt (Sp) for Else Jorunn Vestby (Ap), Ane Gyri Sjøvik (MDG) for 
Grete Grindal Patil (KrF), Kjetil Barfelt (FrP) for Zara Berg (H) og Edvin Søvik 
(Ap) for Trine Hvoslef-Eide (V). 

 
Fra administrasjonene møtte: 

Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, virksomhetsleder 
samfunnsutvikling Ellen Grepperud, enhetsleder byggesak og geodata Arve 
Bekkevard og rådgiver Carina Engen – møtesekretær.  

 
Diverse merknader: 

Odd Rønningen ble enstemmig valgt til å godkjenne protokollen. 
Behandlingsrekkefølge: Orientering, sak 44-49, orienteringer fra Nils Erik 
Pedersen og Ellen Grepperud, delegerte vedtak.  

 
Møteprotokoll godkjent 29.09.2021 

 
 
 

Martin Løken                                              Odd Rønningen 
leder                                                          utvalgsmedlem 
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Saksliste 

  

Orientering 

Delegerte vedtak 

Saker til behandling 

44/21 18/01397-31 R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 
- søknad om dispensasjon - klage på vedtak 

4 

45/21 21/00539-39 R-272 Reguleringsplan for Nygård Næringspark - 

Endring av plan 

5 

46/21 20/03096-14 Gnr 55 bnr 84 - Liaveien 1 - Klage på avslag for 

søknad om dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad 

6 

47/21 21/00170-22 Gnr 103 bnr 53 - Nygårdsveien 49 - Klage på 
rammetillatelse og dispensasjon 

7 

48/21 21/02938-1 2. tertialrapport 2021 - Ås kommune 8 

49/21 21/02940-1 Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås 

kommune 

9 

    

 

 
 

  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for teknikk og plan 29.09.2021 Side 3 av 9 

  

Orientering  

Orientering fra Solbakken. 

 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen orienterte om: 
 Fellesmøte med HNM og HTP den 15. november 2021 om forholdet 

administrasjon/politikk og hjemmelsgrunnlaget for forslag til 
reguleringsplaner v/dosent Fredrik Holth fra NMBU. 

 Den nyeste kartleggingen av kvikkleire i Ås kommune.  
 
Virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud orienterte om status og 

videre utarbeiding av reguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse.  
 

 
Sakene ble tatt til orientering. 

 

Delegerte vedtak  

7/21 19/03401-18 Delegerte vedtak byggesak 19.08.2021 - 17.09.2021 

 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  
 

 

HTP-44/21 
R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 - 
søknad om dispensasjon - klage på vedtak 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer HTPs vedtak. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 29.09.2021: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende alternative forslag:  

Alternativ innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 
innvilger Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) søknad om dispensasjon 

fra reguleringsplan R-288 §4.1 Parkering for etablering av inntil 45 
parkeringsplasser. 

 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 5-4 (2Sp, 1H, 1FrP) ved alternativ 

votering mot Hs forslag. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 29.09.2021: 

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

framkommer av kommunens vedtak av 07.07.2021, sak 18/01397 dokument nr. 
27. 

 
HTP opprettholder vedtak av 07.07.2021, sak 18/01397 dokument nr. 27 og 
klagen tas derfor ikke til følge. 

 
Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken til endelig avgjørelse. 
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HTP-45/21 
R-272 Reguleringsplan for Nygård Næringspark - Endring 
av plan 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer HTPs vedtak. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 29.09.2021: 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag:  
Forslag til endring av Reguleringsplan R-272 for Nygård Næringspark 
avvises. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet forslag om kommunedirektørens alternative 

innstilling med tillegg: 
Forslag til endring av reguleringsplan R-272 for Nygård næringspark er 
ikke tilstrekkelig opplyst, og det bes om følgende tillegg til 

kunnskapsgrunnlaget: 

 Handelsanalyse som tar for seg tiltakets påvirkning på eksisterende 
kjøpesentra, herunder på Vinterbro og i Ski. Handelsanalysen må ta 
høyde for best-case og worst-case prognoser for fremtidig utvikling i 

senterhandel. Spørsmålet om dette prosjektet vil bidra til 
kjøpesenterdød ved Ski storsenter og Vinterbrosenteret skal 

behandles grundig og med solide referanser. 
 Handelsanalysen må kvalitetssikres av kommunedirektør, eventuelt 

ekstern konsulent. 

 Planspørsmålet skal avklares videre gjennom 
kommuneplanprosessen, og det etterspurte kunnskapsgrunnlaget 

bes legges ved til 2. gangsbehandling av kommuneplanen. 
 

Martin Løken (MDG), Ane Gyri Sjøvik (MDG) og Håvard Steinsholt (SV) 
mindretallsanket saken til kommunestyret.  
 

Votering: 
 SVs forslag ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1SV) 

 Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 6-3 (2MDG, 1SV) ved alternativ 
votering mot MDGs forslag. 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 29.09.2021: 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å sende til offentlig ettersyn forslag om endring av reguleringsplan R-272 
for Nygård næringspark til offentlig ettersyn, med bestemmelser datert 
03.09.2021 og supplerende planbeskrivelse (følgeskriv) datert 03.09.2021. 

 
Mindretallsanke, jf. Ås kommunes reglementer punkt 10.2.2.3: 

Vedtaket ble mindretallsanket i møtet av Martin Løken (MDG), Ane Gyri Sjøvik 
(MDG) og Håvard Steinsholt (SV).  
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HTP-46/21 
Gnr 55 bnr 84 - Liaveien 1 - Klage på avslag for søknad 
om dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer HTPs vedtak. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 29.09.2021: 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 29.09.2021: 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33.    
 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) finner at klagernes anførsler ikke utgjør 

nye momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som 
fremgår av vedtak av 25.06.2020.    

 
Vedtak av 25.06.2020 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
 

Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.   
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HTP-47/21 
Gnr 103 bnr 53 - Nygårdsveien 49 - Klage på 
rammetillatelse og dispensasjon 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer HTPs vedtak. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 29.09.2021: 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 29.09.2021: 
Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33.   
 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har ikke funnet at klagen utgjør nye 

momenter som fører til en annen vurdering enn det som fremgår av vedtak av 
07.07.2021.   

 
Vedtak av 07.07.2021 opprettholdes og klagen tas ikke til følge. 
 

Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.   
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HTP-48/21 
2. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer HTPs innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 29.09.2021: 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 29.09.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 
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HTP-49/21 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 29.09.2021: 

Utvalget fremmet i fellesskap følgende tilleggsforslag: 
1. HTP ser med bekymring på at rekruttering til eiendom/kommunalteknikk 

synes vanskelig. Den lave kapasiteten vanskeliggjør god saksgang innen 
VA/samferdsel. Dette bremser prosjekter som skal gi kommunen vekst og 
nye inntekter. Dette er krevende utfordring som har pågått over lengre 

tid. HTP anmoder formannskapet om å se på rekrutteringsutfordringen for 
eiendom og kommunalteknikk.   

2. HTP ser også med bekymring på det store etterslepet innen 
verdibevarende vedlikehold og drift som dette skaper, og etterspør satsing 
for å minske dette. 

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling med utvalgets tilleggsforslag ble enstemmig 
tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 29.09.2021: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  

 
2. HTP ser med bekymring på at rekruttering til eiendom/kommunalteknikk 

synes vanskelig. Den lave kapasiteten vanskeliggjør god saksgang innen 
VA/samferdsel. Dette bremser prosjekter som skal gi kommunen vekst og 
nye inntekter. Dette er krevende utfordring som har pågått over lengre 

tid. HTP anmoder formannskapet om å se på rekrutteringsutfordringen for 
eiendom og kommunalteknikk.   

3. HTP ser også med bekymring på det store etterslepet innen 
verdibevarende vedlikehold og drift som dette skaper, og etterspør satsing 
for å minske dette. 
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