
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2558-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal i Ås rådhus 08.11.2012 

 
Fra HTM-sak: 92/12  Fra kl.: 18.00 
Til HTM-sak: 103/12 Til kl.: 22.00 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
 

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

Møtende varamedlemmer:  
 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Teknisk sjef Arnt Øybekk, bygnings- og reguleringssjef Ivar Gudmundsen, 
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv Olaug Talleraas og konsulent Rita 
Stensrud – sekretær. 
 

Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 95, 96, 99, 103, 94, 93, 92, 102, 98, 
100, 101/12. Sak 97/12 utsettes til neste møte for å ha tid nok til å behandle den. 
 

 
Godkjent 09.11.2012 av leder Ola Nordal og nestleder Odd Rønningen. 
 
Underskrifter: 

 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

HTM-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
92/12 12/1441 145  
RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN  
2013 - 2016  
 
93/12 12/1123 D11  
TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2013 - 2016  
 
94/12 12/1122 Q80  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2013 - 2016  
 
95/12 11/1699 M60 &00  
FOLLO REN - NY RENOVASJONSFORSKRIFT  
 
96/12 08/2937 REG R-257  
R-257 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅLERUDMYRA SKYTEBANE  
 
97/12 11/807 REG R-270  
R-270 - REGULERINGSPLAN FOR NESSETVEIEN 69  
 
98/12 12/262 GB 111/18  
GNR 111 BNR 18 - NEBBAVEIEN 130 - BADETRAPP OG BØLGEBRYTER  
 
99/12 12/756 GB 107/231  
GNR 107 BNR 231 - EIKELIA 30 C - TOMANNSBOLIG, TILBYGG - KLAGE PÅ 
VEDTAK 
 
100/12 11/2118 GB 107/2  
GNR 107 BNR 2 - TUSENFRYD - BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON 
KLAGE 
 
101/12 12/87 GB 93/3 og 82/6  
GNR 93 BNR 3 OG GNR 82 BNR 6 - ENG - SØKNAD OM DELING/MAKESKIFTE - 
KLAGE PÅ VEDTAK 
 
102/12 12/2543 231  
FORSKRIFT - GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 33 - 1  
FOR ÅR 2013 
 
103/12 11/3369 GB 102/79  
GNR 102 BNR 79 - SKOVLYVEIEN 11 - SØKNAD OM DELING  - NY BEHANDLING 
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ORIENTERINGSSAK I HTM 08.11.12 
Presentasjon vedrørende trafikkforhold på Sjøskogen v/ Vidar Diebels-Larsen fra 
styret i Sjøskogen Vel og Bengt Nøst-Klemetsen fra FAU Vinterbro barnehage. 
Orienteringen ble fulgt av spørsmål fra utvalget.  
 

 

 

 

DRØFTINGSSAKER I HTM 08.11.12 

 

1. Nylundkvartalet – næringsarealer og parkering  
Leder Ola Nordal tok opp saken og delte ut notat fra Aase Byggeadministrasjon 
AS: «Nylundkvartalet – næringsarealer og parkering». 

 
Temaet ble drøftet og HTM vedtok følgende uttalelse: 
HTM er positive til å finne en løsning uten parkering på gateplan i bygningen og 
oppfordrer formannskapet til å vurdere de økonomiske aspektene ved en evt. 
løsning med frikjøp av parkeringsplasser. 

 
 

2. Parkeringssituasjonen i Ås sentrum  
Teknisk sjef Arnt Øybekk tok opp parkeringssituasjonen i sentrum og delte ut: 
«Notat til HTM 08.11.12 vedrørende parkeringssituasjonen i Ås sentrum».  

 
Med referanse til notatet, konkluderte HTM med å innføre prøveordning med 
håndhevelse av parkering forbudt utover tre timer i sentrale deler av Ås sentrum. 
 

 
 
 

REFERATSAK I HTM 08.11.12 
Referatsaken ble tatt til orientering. 

 

 

 

DELEGERTE VEDTAK I HTM 08.11.12 
Delegerte vedtak fra september ble tatt til orientering. 
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HTM-sak 92/12  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 

2013 - 2016  
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 vedtas. 

a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2013. 

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9. 
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 82.900.000 kr vedtas. Rådmannen gis fullmakt 

til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000. 
e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 

av takstverdien. 
f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kr eller 4 % avkastning på kommunens e-

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

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht. reglene for selvkost. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 12. november til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen 
gruppemøtene mandag 19. november. Svar sendes alle partiene. 
 
HTM drøftet seg frem til følgende tillegg: 

 HTM etterlyser kolonner for sammenligning med tidligere budsjetter og 
regnskap i tabellene, som i tertialrapporten. 

 HTM ber om at kostnader knyttet til boligutleie for framtiden posteres på 
ansvarlig for forholdet. 
  

Votering: 
Innstillingen med tilleggsforslagene ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering, med 
følgende tillegg: 

 HTM etterlyser kolonner for sammenligning med tidligere budsjetter og 
regnskap i tabellene, som i tertialrapporten. 

 HTM ber om at kostnader knyttet til boligutleie for framtiden posteres på 
ansvarlig for forholdet. 

 

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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HTM-sak 93/12  

TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2013 - 2016  
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2013-2016”, datert 
29.10.2012. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Det legges til et punkt om å komplettere kyststien gjennom Ås.   
 

Votering: 
Innstillingen, supplert med FrPs forslag, ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2013-2016”, datert 
29.10.2012, med følgende supplement: 

 Det legges til et punkt om å komplettere kyststien gjennom Ås.   
 
 
  

HTM-sak 94/12  

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2013 - 2016  
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 08.11.2012: 
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016» vedtas som foreslått. Tiltaksplanen 

rulleres neste gang høsten 2013. 
2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- av de «frie» midlene på driftsbudsjettet for vei avsettes til 

trafikksikkerhetstiltak for utførelse av tiltak i henhold til «Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet 2013-2016». 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
 
Hovedutvalget drøftet en rekke tiltak som bør tas inn i tiltaksplanen for 
trafikksikkerhet. Disse omfattet: 

 Vurdere å skilte fylkesveier som forkjørsvei. 

 Gang- og sykkelvei fra krysset Kjærnesveien/Nebbaveien opp til 
Sommerveien. 

 Gang- og sykkelvei fra Brekkeveien til Raveien ved Europris/Gamle Texas. 

 Separat sykkelvei fra Ås sentrum til UMB. 

 
Utvalget var bedt om å prioritere mellom ulike gang- og sykkelveitiltak i planen. 
Utvalget drøftet seg fram til å prioritere gang- og sykkelvei langs 
Grimsrudveien/Veidemannsveien og gang- og sykkelvei langs Søråsveien. 
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Utvalget drøftet seg fram til følgende innstilling: 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016 vedtas med mindre justeringer som 
innarbeides i tiltaksplanen.  
 
Utvalget prioriterer gang- og sykkelvei langs Grimsrudveien/Veidemannsveien og 
gang- og sykkelvei langs Søråsveien. 
 
 

Votering: 
Innstillingen med fellesforslagene ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
1.  «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016» vedtas som foreslått med mindre 

justeringer.  
Tiltaksplanen rulleres neste gang høsten 2013. 

2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- av de «frie» midlene på driftsbudsjettet for vei avsettes til 

trafikksikkerhetstiltak for utførelse av tiltak i henhold til «Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet 2013-2016» 

 
I tabell 1, kommunale veier, store tiltak, bør følgende prioriteres: 
Gang- og sykkelvei langs Grimsrudveien/Veidemannsveien og gang- og sykkelvei 
langs Søråsveien. 
 
Mindre justeringer som innarbeides i tiltaksplanen: 

 Vurdere å skilte fylkesveier som forkjørsvei. 

 Gang- og sykkelvei fra krysset Kjærnesveien/Nebbaveien opp til 
Sommerveien. 

 Gang- og sykkelvei fra Brekkeveien til Raveien ved Europris/Gamle Texas. 

 Separat sykkelvei fra Ås sentrum til UMB. 
 
 
  

HTM-sak 95/12  

FOLLO REN - NY RENOVASJONSFORSKRIFT  
 

Innstilling til hovedutvalget for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Ås kommune vedtar vedlagte forslag til ny renovasjonsforskrift med følgende 
endringer: 

1. I § 4: Definisjoner. Her strykes alle eksempler på type farlig avfall. 
2. I § 8: Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard. Legger til et 

punkt 4 med ordlyd: 4. Plassering av oppsamlingsenheter skal ikke bidra til 
eventuell spredning av brann.  

3. I § 8 skal følgende ordlyd inn til slutt: ”Abonnenter med dokumentert behov gis 
rett til å søke fritak fra gangtillegget etter gitte kriterier utarbeidet i samarbeid 
mellom Follo Ren og kommunen.” 

4. Det legges til en ny paragraf: ”§ 18: Ikrafttredelse. Forskriften trer i kraft 
01.12.2012.” 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Ola Nordal (A) fremmet følgende endringsforslag:  

1. § 1: Det legges til: «samt å bidra til avfallsminimering, gjenbruk og ombruk av 
ressurser».  

2. § 7: Setningen, «Det er også adgang for husholdningene til å kompostere 
matavfall i egnet kompostbinge» erstattes med: «Det stimuleres til at 
husholdningene komposterer matavfall i egnet binge. Dette stimuleres via 
muligheten for redusert størrelse på avfallsbeholder.» 

3. § 14: Siste setning, «Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges fram 
for en særskilt klagenemd» erstattes med: «klager vedrørende 
forvaltningsvedtak behandles på vanlig måte jf. forvaltningsloven.»  

4. § 15 B: «Innkjøring» byttes med «henting» 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende endringsforslag:  
«kommunen» erstattes med «Follo Ren» i de paragrafer det er Follo Ren som 
menes, og der ansvaret er delegert til Follo Ren. 

 

Votering: 
FrPs endringsforslag ble tiltrådt 5-4 (2A, 1Sp, 1SV). 
 
Innstillingen med Aps endringsforslag ble for øvrig enstemmig tiltrådt. 

 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Ås kommune vedtar vedlagte forslag til ny renovasjonsforskrift med følgende 
endringer: 

1. I § 4: Definisjoner. Her strykes alle eksempler på type farlig avfall. 
2. I § 8: Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard. Legger til et 

punkt 4 med ordlyd: 4. Plassering av oppsamlingsenheter skal ikke bidra til 
eventuell spredning av brann.  

3. I § 8 skal følgende ordlyd inn til slutt: ”Abonnenter med dokumentert behov gis 
rett til å søke fritak fra gangtillegget etter gitte kriterier utarbeidet i samarbeid 
mellom Follo Ren og kommunen.” 

4. Det legges til en ny paragraf: ”§ 18: Ikrafttredelse. Forskriften trer i kraft 
01.12.2012.” 

5. § 1: Det legges til: «samt å bidra til avfallsminimering, gjenbruk og ombruk av 
ressurser».  

6. § 7: Setningen, «Det er også adgang for husholdningene til å kompostere 
matavfall i egnet kompostbinge» erstattes med: «Det stimuleres til at 
husholdningene komposterer matavfall i egnet binge. Dette stimuleres via 
muligheten for redusert størrelse på avfallsbeholder.» 

7. § 14: Siste setning, «Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges fram 
for en særskilt klagenemd», erstattes med: «klager vedrørende 
forvaltningsvedtak behandles på vanlig måte jf. forvaltningsloven.»  

8. § 15 B: «Innkjøring» byttes med «henting». 
9. «kommunen» erstattes med «Follo Ren» i de paragrafer det er Follo Ren som 

menes, og der ansvaret er delegert til Follo Ren. 
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HTM-sak 96/12  

R-257 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅLERUDMYRA SKYTEBANE  
 

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Ås kommune godkjenner i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 
forslag til endret reguleringsplan for Ålerudmyra Skytebane, som vist på kart datert 
20.04.2009, med reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.10.2012. 
  

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Bygnings- og reguleringssjefen delte ut et dokument med e-postkorrespondanse fra 
2008/2009 mellom Aas skytterlag og tidligere rådmann vedrørende intensjonsavtale 
mellom Ås kommune og Aas skytterlag om Ålerudmyra skytebane.  
Aas skytterlag viser i e-post av 05.11.12 til den tidligere korrespondansen som 
forklaring for hvorfor forholdet om fordeling av rettigheter og plikter for de 
støyreduserende tiltak, ikke er avklart mellom skytterlaget og kommunen. Det er 
avtalt et møte om dette mellom Aas skytterlag og nåværende rådmann, 19.11.12. 
 
Ola Nordal (A) fremmet følgende endringsforslag:  
Reguleringsbestemmelse 5d endres til: «Det skal gjennomføres en etappevis 
avslutning av anleggsarbeidene, inkludert tilplantning av vollene».    
 

Votering: 
Innstillingen med Aps endringsforslag ble enstemmig tiltrådt.  

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Ås kommune godkjenner i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 
forslag til endret reguleringsplan for Ålerudmyra Skytebane, som vist på kart datert 
20.04.2009, med reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.10.2012, 
med følgende endring: 

 Reguleringsbestemmelse 5d endres til: Det skal gjennomføres en etappevis 
avslutning av anleggsarbeidene, inkludert tilplantning av vollene.      

 
 
  

HTM-sak 97/12  

R-270 - REGULERINGSPLAN FOR NESSETVEIEN 69  

 

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 08.11.2012: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan – detaljregulering - for 
Nessetveien 69, som vist på kart datert 30.08.2012, sist revidert 25.10.2012. 
 
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse.  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Ola Nordal (A) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte for å ha tid nok til å behandle den. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 08.11.2012: 
Saken utsettes. 
 
  

HTM-sak 98/12  

GNR 111 BNR 18 - NEBBAVEIEN 130 - BADETRAPP OG BØLGEBRYTER  
 

Innstilling til hovedutvalg for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om byggeforbud i 100- metersonen 
til Bunnefjorden og godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 anlegg 
av bølgebryter og badetrapp på gnr 111 bnr 18 – Nebbaveien 130. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Ola Stedje Hanserud (MDG) fremmet følgende forslag: 
Det gis ikke dispensasjon for bølgebryteren.  

 

Votering: 
Utvalget foretok en todelt votering: 

1) Bølgebryteren ble godkjent 8-1 (1MDG). 
2) Badetrappa ble enstemmig godkjent.  

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 08.11.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om byggeforbud i 100- metersonen 
til Bunnefjorden og godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 anlegg 
av bølgebryter og badetrapp på gnr 111 bnr 18 – Nebbaveien 130. 
 
 

HTM-sak 99/12  

GNR 107 BNR 231 - EIKELIA 30 C - TOMANNSBOLIG, TILBYGG - KLAGE PÅ 

VEDTAK 

 

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø opprettholder bygnings- og reguleringssjefens 
vedtak i sak nr. D 368/12, datert 18.09.2012.  
 
Klagen tas ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Ola Nordal fremmet forslag om å utsette saken. Hovedutvalget uttrykte en positiv 
holdning til å godkjenne tilbygget, men valgte å utsette saken for å få et omarbeidet 
saksframlegg og innstilling.  
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble vedtatt 8-1 (1FrP) 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 08.11.2012: 
Saken utsettes.  
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HTM-sak 100/12  

GNR 107 BNR 2 - TUSENFRYD - BASESTASJON FOR MOBIL 

KOMMUNIKASJON KLAGE 

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø opprettholder sitt vedtak av 30.08.2012, sak 72/12.  
 
Klagen fra Arild og Mona Reierskog tas ikke til følge 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 08.11.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø opprettholder sitt vedtak av 30.08.2012, sak 72/12.  
 
Klagen fra Arild og Mona Reierskog tas ikke til følge 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. 
 
  

HTM-sak 101/12  

GNR 93 BNR 3 OG GNR 82 BNR 6 - ENG - SØKNAD OM DELING/MAKESKIFTE - 

KLAGE PÅ VEDTAK 

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 08.11.2012: 
 

Alternativ 1: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø opprettholder sitt vedtak av 10.05.2012, sak 47/12 
med noen konkretiseringer: 
Utbygging av tomt 3 kan gjøres i god avstand fra Kroerveien, og med ny felles 
utkjørsel med eksisterende eiendom. HTM gir derfor tillatelse til makeskifte og 
fradeling av tomt 3 fra eiendom gnr 93 bnr 3 og gnr 82 bnr 6, og dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser om avkjørsel i § 14-2, som vist på vedlagte 
kartskisse i målestokk 1:1000 datert 10.05.2012. 
 
Utbygging av tomt 1 og 2 vil ligge nær sentrale funksjoner som barneskole og 
barnehage, og ny avkjørsel kan etableres på en oversiktlig vegstrekning. 
Eksisterende bebyggelse ligger nær Kroerveien, og nye boliger på tomt 1 og 2 kan 
legges lenger unna veien. HTM gir derfor tillatelse til makeskifte og fradeling av tomt 
1 og 2 fra eiendom gnr 93 bnr 3 og bnr 82 bnr 6, og dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser om avkjørsel i § 14-2, som vist på vedlagte 
kartskisse i målestokk 1:1000 datert 10.05.2012. 
 
Klagen fra Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus tas ikke til 
følge. 
 
Klagen oversendes Juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus til 
avgjørelse. 
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Alternativ 2: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår i medhold av plan- og bygningslovens  
§§ 19-1, 19-2 og 26-1, samt kommuneplanens bestemmelse § 14 pkt. 1 og 2 søknad 
om fradeling/makeskifte fra eiendom gnr 93 bnr 3 og gnr 82 bnr 6, som vist på 
vedlagte kartskisse i målestokk 1:1000 datert 09.03.2012. 
 
Klagen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus tas til følge. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende alternative innstilling: 
 
HTM legger til grunn at: 

 Eiendommen Eng gnr 82 bnr 6 er en boligeiendom som i Kommuneplanen er 
disponert til LNF underformål b 

 Kommuneplanen tillater bygging av et begrenset antall nye boliger i LNFb 
områder i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse 

 Det er avtalt et makeskifte som opprettholder fordelingen mellom LNFa og 
LNFb området, som betyr at potensialet for matproduksjon i praksis 
opprettholdes. 

 
Klagen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus tas ikke til følge.  
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse. 
 

Votering: 
Sps alternative innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 08.11.2012: 
HTM legger til grunn at: 

 Eiendommen Eng gnr 82 bnr 6 er en boligeiendom som i Kommuneplanen er 
disponert til LNF underformål b 

 Kommuneplanen tillater bygging av et begrenset antall nye boliger i LNFb 
områder i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse 

 Det er avtalt et makeskifte som opprettholder fordelingen mellom LNFa og 
LNFb området, som betyr at potensialet for matproduksjon i praksis 
opprettholdes. 

 
Klagen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus tas ikke til følge.  
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse. 
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HTM-sak 102/12  

FORSKRIFT - GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS  

§ 33 - 1  FOR ÅR 2013 

 

 

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 08.11.2012: 
I henhold til forvaltningslovens bestemmelser vedtar hovedutvalget for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til revidert gebyrregulativ for byggesaker, 
delesaker og reguleringssaker etter plan- og bygningslovens § 33-1. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Ola Nordal (A) fremmet følgende endringsforslag: 

 Det rettes opp en trykkfeil/ strykes en null angående gebyret på  
deponier (tiltakstype 8 C, massedeponi). 

 

 Gebyr for behandling av massedeponier skal fortsatt gjelde m
3
.
 

 

Votering: 
Innstillingen med Aps endringsforslag ble enstemmig vedtatt.   

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 08.11.2012: 
I henhold til forvaltningslovens bestemmelser vedtar hovedutvalget for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til revidert gebyrregulativ for byggesaker, 
delesaker og reguleringssaker etter plan- og bygningslovens § 33-1, med følgende 
endringer: 

 Det rettes opp en trykkfeil/ strykes en null angående gebyret på  
deponier (tiltakstype 8 C, massedeponi). 

 

 Gebyr for behandling av massedeponier skal fortsatt gjelde m
3
.
 

 
 
  

HTM-sak 103/12  

GNR 102 BNR 79 - SKOVLYVEIEN 11 - SØKNAD OM DELING  - NY 

BEHANDLING 

 

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø opprettholder sitt vedtak av 16.02.2012, sak 14/12, 
idet utvalget avslår søknad fra Frode Hammer om deling av gnr 102 bnr 79 i to 
boligparseller. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø drøftet seg frem til følgende alternative innstilling: 

 Hovedutvalget for teknikk og miljø omgjør sitt vedtak av 16.02.2012, sak 14/12 
og godkjenner deling av gnr. 102 bnr. 79, Skovlyveien 11, som vist på kart 
datert 25.10.12. 

 

Votering:  
HTM vedtok enstemmig den alternative innstillingen. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 08.11.2012: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø omgjør sitt vedtak av 16.02.2012, sak 14/12 og 
godkjenner deling av gnr. 102 bnr. 79, Skovlyveien 11, som vist på kart datert 
25.10.12. 
 
 
  


