
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2036-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal i Ås rådhus 30.08.2012 

 
Fra HTM-sak: 71/12  Fra kl.: 18.00 
Til HTM-sak: 76/12 Til kl.: 21.04 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
 

Møtende medlemmer:  
Ola Stedje Hanserud (MDG) 
Jan Ove Rikheim (H) 
Inger Skjervold Rosenfeld (V) 
Kjetil Barfelt (FrP) 
Kristin Ohnstad (A) 
Ola Nordal (A) 
Odd Rønningen (Sp) 
Monica Langfeldt Fjeld (H) 
Jan Sjølli (SV) 
 

Møtende varamedlemmer:  
 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Teknisk sjef Arnt Øybekk, bygnings- og reguleringssjef Ivar Gudmundsen, konsulent 
Rita Stensrud - sekretær 
 

Diverse merknader:  
Utvalget hadde befaring før møtet, i forbindelse med sak 71/12 - Åstorget. 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 76/12, 71/12, drøftingssak, 72- 75/ 12. 
 

 
Godkjent 31.08.2012 av leder Ola Nordal og nestleder Odd Rønningen. 
 
Underskrifter:  
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

HTM-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
71/12 10/3659 REG R-267  
R-267  -  ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SENTRUM NORD - 
ÅSTORGET 
 
72/12 11/2118 GB 107/2  
GNR 107 BNR 2 - TUSENFRYD - BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON  
 
73/12 12/1018 GB 62/9  
GNR 62 BNR 9 - ÅSVEIEN 200 - MIDLERTIDIG BOLIGRIGG  
 
74/12 08/2411 GB 111/18  
GNR 111 BNR 18 - NEBBAVEIEN 130 - UTHUS/TEKNISK ROM  
 
75/12 12/658 GB 114/9  
GNR 114 BNR 9 - BØLSTAD FELTET - ENEBOLIG M/EKSTRA BOENHET - KLAGE 
PÅ VEDTAK  
 
76/12 11/3097 GB 73/336  
GNR 73 BNR 335  HELLEKROKEN 13 - TILBYGG - KLAGE  
 
 
 
 

ORIENTERINGSSAK I HTM 30.08.2012 

 
Ås skytterlag orienterte om pågående arbeid og planer for skytterbanen i Kroer. 

 
 
 

REFERATSAKER I HTM 30.08.2012 

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

 

DELEGERTE VEDTAK I HTM 30.08.2012 

 
Delegerte vedtak for mai, juni og juli 2012 ble tatt til orientering. 
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DRØFTINGSSAK I HTM 30.08.2012 

 
HTMs innspill til Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 er som følger: 
 

 

Behandling: 
Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende tillegg til formannskapets vedtak for 
tekniske tjenester:  
 

 Tiltak for å etablere et sammenhengende, trygt sykkelveinett i kommunen. 
Dette punktet settes øverst. 

 Tiltak for å redusere forurensing av vassdragene. Dette punktet settes til slutt. 
 
Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende tilleggsavsnitt: 
HTM ser med bekymring på kostnadsutviklingen i de Interkommunale selskapene 
generelt, og på brannvesenet i Søndre Follo spesielt, med grunnlag i 
budsjettutviklingen fra 2010 til 2011. HTM ønsker at representantskapet i 
brannvesenet fokuserer på dette. 
  
 

Votering: 
Tilleggspunktene og den øvrige listen over tekniske tjenester, ble enstemmig vedtatt. 
 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak/ innspill 30.08.2012: 

 
Tekniske tjenester 

 Tiltak for å etablere et sammenhengende, trygt sykkelveinett i kommunen. 

 Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter. 

 Redusere forfallet i bygningsmassen. 

 Redusere forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier) 

 Oppgradere lysarmatur på kommunale veier og i lysløypene og installere 
pålagte målere (Kvikksølvlamper blir ulovlig å omsette fra 2015). 

 Tiltak for å redusere forurensing av vassdragene. 
 
 
HTM ser med bekymring på kostnadsutviklingen i de Interkommunale selskapene 
generelt, og på brannvesenet i Søndre Follo spesielt, med grunnlag i 
budsjettutviklingen fra 2010 til 2011. HTM ønsker at representantskapet i 
brannvesenet fokuserer på dette. 
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EVENTUELT I HTM 30.08.2012 
 

 Parkeringsplasser langs Rustadtorget – trafikksikkerhetstiltak 
Spørsmål fra bygnings- og reguleringssjef Ivar Gudmundsen om HTMs 
synspunkter på å anlegge parkeringsplasser langs Rustadtorget, som et 
trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med «Aksjon skolevei». HTM var positive til 
dette, men foreslo å redusere antall parkeringsplasser fra 24 til 20, for å øke 
avstanden til nabotomten.  
 

 Teknisk sjef Arnt Øybekk ønsket HTMs synspunkter på en henvendelse fra 
Årungen ro- og padlesenter om økonomisk støtte til renovering av senterets 
lokale. HTM konkluderte med at ettersom dette ikke er et kommunalt bygg, er det 
ikke riktig å prioritere dette fremfor andre kommunale oppgaver. 
 

 Kjetil Barfelt (FrP) ba om en orientering om gjenstående eventueltpunkter fra 
tidligere møter. Orientering ble gitt av teknisk sjef. 
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HTM-sak 71/12  

R-267  -  ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SENTRUM NORD - 

ÅSTORGET 

 
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 30.08.2012: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune endret 
reguleringsplan for del av Sentrum Nord - Åstorget, som vist på kart datert 
02.09.2011, sist revidert 28.06.2012, med reguleringsbestemmelser datert 
02.09.2011, sist revidert 20.08.2012. 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 30.08.2012: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

 Området merket «parkering» nordøst i reguleringsplankartet tas ut av 
reguleringsplanen. 

 I pkt. 1.2 legges det inn trinnvis i siste setning: Utenomhusanlegget, 
opparbeidelse av parkeringsplasser, gang- og sykkelvei og fortau skal være 
trinnvis ferdig opparbeidet før boligene kan tas i bruk. 

 Tillegg til pkt. 3.4: Adkomst skal være til Brekkeveien. Det gis ikke midlertidig 
brukstillatelse for byggetrinn 3 før adkomst til Brekkeveien er etablert. Adkomst 
via Rådhusplassen kan benyttes inntil adkomst til Brekkeveien er opparbeidet.  

 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

 Pkt. 2.8 endres til: Nye bygninger som oppføres innenfor området skal 
tilknyttes fjernvarmeanlegget.  
 

Kristin Ohnstad (A) fremmet følgende forslag: 

 Stikkvei til Raveien tas ut av planen. 

 

Votering: 
Innstillingen med FrPs, Sps og Aps endringer ble enstemmig tiltrådt, ved punktvis 
votering. 

 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 30.08.2012: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune endret 
reguleringsplan for del av Sentrum Nord - Åstorget, som vist på kart datert 
02.09.2011, sist revidert 28.06.2012, med reguleringsbestemmelser datert 
02.09.2011, sist revidert 20.08.2012, med følgende endringer: 
 

 Området merket «parkering» nordøst i reguleringsplankartet tas ut av 
reguleringsplanen. 

 Stikkvei til Raveien tas ut av planen. 

 I pkt. 1.2 legges det inn trinnvis i siste setning: Utenomhusanlegget, 
opparbeidelse av parkeringsplasser, gang- og sykkelvei og fortau skal være 
trinnvis ferdig opparbeidet før boligene kan tas i bruk. 
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 Pkt. 2.8 endres til: Nye bygninger som oppføres innenfor området skal 
tilknyttes fjernvarmeanlegget.  

 Tillegg til pkt. 3.4: Adkomst skal være til Brekkeveien. Det gis ikke midlertidig 
brukstillatelse for byggetrinn 3 før adkomst til Brekkeveien er etablert. Adkomst 
via Rådhusplassen kan benyttes inntil adkomst til Brekkeveien er opparbeidet.  

 
 
  

HTM-sak 72/12  

GNR 107 BNR 2 - TUSENFRYD - BASESTASJON FOR MOBIL 

KOMMUNIKASJON  
 

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 30.08.2012: 
1. Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og gir i medhold av 

plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra kommuneplan 2011-2023 for å 
bygge i LNF-område og gir i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse 
til oppføring av basestasjon på gnr 107 bnr 2.  

2. Mobile Norway As skal foreta målinger av feltstyrke etter at basestasjonen er 
oppført. Overskrider målingene statlige fastsatte grenseverdier, må 
antenneplassering endres. Dersom dette ikke er mulig, eller målingene fortsatt 
viser for høye verdier, må basestasjonen fjernes. 

3. Strømtilførselen skal legges skånsomt i terrenget, og ikke i rett linje som vist på 
kart, vedlegg 11. Stedlige masser/vegetasjon skal tas vare på og legges tilbake. 

4. Masten skal være maksimalt 24 meter høy. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 30.08.2012: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 30.08.2012: 
1. Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og gir i medhold av 

plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra kommuneplan 2011-2023 for å 
bygge i LNF-område og gir i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse 
til oppføring av basestasjon på gnr 107 bnr 2.  

2. Mobile Norway As skal foreta målinger av feltstyrke etter at basestasjonen er 
oppført. Overskrider målingene statlige fastsatte grenseverdier, må 
antenneplassering endres. Dersom dette ikke er mulig, eller målingene fortsatt 
viser for høye verdier, må basestasjonen fjernes. 

3. Strømtilførselen skal legges skånsomt i terrenget, og ikke i rett linje som vist på 
kart, vedlegg 11. Stedlige masser/vegetasjon skal tas vare på og legges tilbake. 

4. Masten skal være maksimalt 24 meter høy. 
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HTM-sak 73/12  

GNR 62 BNR 9 - ÅSVEIEN 200 - MIDLERTIDIG BOLIGRIGG  
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 30.08.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og avslår i medhold av 
Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav j, søknaden om å oppsette midlertidige 
boligbrakker ved Holstad. 
Tiltaket er ikke knyttet til et konkret prosjekt. 
 
Hovedutvalget for teknikk og miljø stiller seg i utgangspunktet positiv til at det settes 
opp boligrigg når det er i forbindelse med et konkrete bygge- og anleggsprosjekt for 
en kortere periode, og man således er sikret at brakkeriggen fjernes omgående når 
bygge- og anleggsprosjektet er avsluttet. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 30.08.2012: 
Ola Nordal (A) fremmet forslag om å stryke avsnitt 2 i innstillingen. 
 

Votering:  
Aps endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingen for øvrig ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 30.08.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og avslår i medhold av 
Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav j, søknaden om å oppsette midlertidige 
boligbrakker ved Holstad. 
Tiltaket er ikke knyttet til et konkret prosjekt. 
 
 
  

HTM-sak 74/12  

GNR 111 BNR 18 - NEBBAVEIEN 130 - UTHUS/TEKNISK ROM  
 

Innstilling til hovedutvalg for teknikk og miljø 30.08.2012: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjenner endret uthus/teknisk som etteranmeldt. 
 
Det ilegges et gebyr til den som har utført tiltak uten at det foreligger nødvendig 
tillatelse i henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 på 10.000,- da tiltaket for øvrig i 
det vesentlige er i overenstemmelse med krav gitt i rammetillatelse 27.09.2010.  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 30.08.2012: 
Ola Nordal (A) foreslo å utsette saken. 
 

Votering: 
Aps utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 30.08.2012: 
Saken utsettes. 
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HTM-sak 75/12  

GNR 114 BNR 9 - BØLSTAD FELTET - ENEBOLIG M/EKSTRA BOENHET - 

KLAGE PÅ VEDTAK  

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 30.08.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og opprettholder 
bygningssjefens vedtak om rammetillatelse D 172/12 av 11.05.2012 og 
igangsettingstillatelse D 211/12 av 26.06.2012 for enebolig med ekstra boenhet på 
Bølstadfeltet.  
 
Klagen tas ikke til følge. 
 
Klagen gis ikke utsatt iverksettelse av tiltaket. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 30.08.2012: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 30.08.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og opprettholder 
bygningssjefens vedtak om rammetillatelse D 172/12 av 11.05.2012 og 
igangsettingstillatelse D 211/12 av 26.06.2012 for enebolig med ekstra boenhet på 
Bølstadfeltet.  
 
Klagen tas ikke til følge. 
 
Klagen gis ikke utsatt iverksettelse av tiltaket. 
 
 
  

HTM-sak 76/12  

GNR 73 BNR 335  HELLEKROKEN 13 - TILBYGG - KLAGE  
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 30.08.2012: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen og opprettholder bygnings- 
og reguleringssjefens vedtak av 29.05.2012, sak D 191/12.  
 
Klagen fra Christian F. Kierulf tas ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 30.08.2012: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 30.08.2012: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen og opprettholder bygnings- 
og reguleringssjefens vedtak av 29.05.2012, sak D 191/12.  
 
Klagen fra Christian F. Kierulf tas ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. 


