
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 31.05.2007 
 
FRA SAKSNR:  49/07 FRA KL: 18.00 
TIL SAKSNR: 67/07 TIL KL: 21.45 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Sv: Håvard Steinsholt,  SP: Ann-Karin Sneis 
 
 
Møtende medlemmer:   
SV: Ingunn Taksdal, H: Egil Ørbeck A: Nils Marås, Gerd Berntsen, Joar Solberg, V: Ivar 
Sæveraas og Frp: Arne Hillestad 
 
Møtende varamedlemmer:  
SV: Inger Torild Hågensen, SP: John Morken 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ivar Gudmundsen, Gunnar Larsen, Svein Hougen; Greta Elin Løkhaug og Arnt Øybekk 
 
Diverse merknader:  
Før møtet ble det avholt befaring av veigrøfter på Søråsteigen. Hovedutvalget var fornøyd med 
det utførte arbeidet og måten veigrøftene var avsluttet på. 
 
Først i møtet ble det gitt en orientering om det utførte ENØK-arbeidet og om besparelser som 
var foretatt og fortsatt potensial. Hovedutvalget var meget fornøyd med orienteringen. 
 
 
Godkjent                            av:  
 
Underskrifter: _____________________________        _____________________________ 
 Ingunn Taksdal  
 Leder  
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
49/07 03/627  
R-138 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LURENGA  
 
50/07 04/2238  
R-232 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET 
OMRÅDE  VED KJÆRNESSTRANDA - SØKNADER OM MINDRE VESENTLIGE 
ENDRINGER 
 
51/07 07/86  
GNR 110 BNR 2 - KJÆRNESVEIEN 83 C -  SØKNAD OM DELING 
 
52/07 05/2530  
R-237 - REGULERINGSPLAN FOR DEL AV RIKSVEI 154 - NORDBYVEIEN  
 
53/07 05/2615  
GNR 111 BNR 195 - NEBBAVN. 116 - RIVING/NYBYGG - SJØBODER KLAGE PÅ 
VEDTAK I HTM - SAK 50/06  
 
54/07 07/815  
GNR 102 BNR 391 - GRANHEIMTUNET- NYBYGG - 9 BOLIGBLOKKER KLAGE PÅ 
BYGNINGSGEBYR 
 
55/07 07/1199  
BØLSTAD AVFALLSDEPONI- SIGEVANN - ÅRSRAPPORT 2006  
 
56/07 07/1034  
FORSLAG OM UTSETTELSE AV TVANGSMULKT -  FORURENSNING - 
FRITIDSBEBYGGELSE 
 
57/07 07/1194  
SØNDRE MOER - HOVEDANLEGG VVA - NYTT BREV VEDR. GODKJENNING AV 
REFUSJONSKRAV 
 
58/07 07/1193  
SØNDRE MOER - SAMTYKKE TIL PRIVAT EKSPROPRIASJON  
 
59/07 07/1195  
VANN-OG AVLØPSNORM  
 
63/07 07/1200  
TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2007  
 
64/07 06/2264  
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK  
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65/07 07/709  
PLAN FOR UTEAREALENE I ÅS SENTRUM  
 
66/07 07/1010  
ÅS FJERNVARME AS - SØKNAD OM FJERNVARMEKONSESJON I ÅS KOMMUNE  
 
67/07 07/1214  
UTGIFTER TIL NYTT UTSTSTYR FOR FRIIDRETT VED ÅS STADION  
 
Saker for lukkede dører: 
60/07 07/1117 Ofl §5a jf fvl § 13 
SØKNAD OM BOLIGTILSKUDD - KLAGE PÅ VEDTAK  
 
61/07 07/1116 Ofl §5a jf fvl § 13 
SØKNAD OM STARTLÅN  
 
62/07 07/1179 Ofl §5a jf fvl § 13 
SØKNAD OM STARTLÅN  
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Utv.sak nr. 49/07  
R-138 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 
LURENGA  
 
Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker 31.05.2007: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, pkt. 1, godkjenner Ås kommune forslag til 
reguleringsplan for Lurenga, som vist på kart, sist revidert 22.03.2007 med 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 22.03.2007.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, pkt. 1, godkjenner Ås kommune forslag til 
reguleringsplan for Lurenga, som vist på kart, sist revidert 22.03.2007 med 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 22.03.2007.  
  
 
Utv.sak nr. 50/07  
R-232 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET 
OMRÅDE  VED KJÆRNESSTRANDA - SØKNADER OM MINDRE VESENTLIGE 
ENDRINGER 
 
Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 31. mai 2007: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 28-1, pkt. 2, 
vedtar det faste utvalget for plansaker følgende mindre vesentlige endringer av reguleringsplan 
for et område ved Kjærnesstranda:  

 
1. Grensen mellom eiendommene gnr 111/178 og 111/154 som er vedtatt opphevet, skal ikke 

oppheves slik det er vist på reguleringskart, sist revidert 15.05.07. 
2. Grensen mellom område regulert til boligformål (gult) og spesialområde/friluftsområde 

(grønt) på eiendommen gnr 111/24,201 skal justeres slik det er vist på reguleringskart sist 
revidert 15.05.07. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 28-1, pkt. 2, 
vedtar det faste utvalget for plansaker følgende mindre vesentlige endringer av reguleringsplan 
for et område ved Kjærnesstranda:  
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1. Grensen mellom eiendommene gnr 111/178 og 111/154 som er vedtatt opphevet, skal ikke 
oppheves slik det er vist på reguleringskart, sist revidert 15.05.07. 

2. Grensen mellom område regulert til boligformål (gult) og spesialområde/friluftsområde 
(grønt) på eiendommen gnr 111/24,201 skal justeres slik det er vist på reguleringskart sist 
revidert 15.05.07. 

  
 
Utv.sak nr. 51/07  
GNR 110 BNR 2 - KJÆRNESVEIEN 83 C -  SØKNAD OM DELING 
 
Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 31.05.2007: 
1. Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 95, jfr. 

§§ 63 og 66, samt § 5 i bestemmelsene til arealdelen til kommuneplanen for Ås, vedtatt 
11.12.2002, avslår det faste utvalget for plansaker søknad om fradeling av to boligtomter 
fra gnr 110 bnr 2.  

2. Det faste utvalget for plansaker vil kunne godkjenne fradeling når det er opparbeidet 
gangvei langs Kjærnesveien i henhold til vedtatt reguleringsplan, og den sørlige 
avkjørselen fra gnr 110 bnr 2 er stengt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
 
Egil Ørbeck og Arne Hillestad fremmet følgende forslag: 
Det faste utvalget for plansaker vil godkjenne fradeling hvis det ikke foreligger innsigelse fra 
Statens Vegvesen. Den sørlige avkjørsel skal stenges. 
 
Votering: 
Forslaget fikk 4 stemmer (FRP, H, SP, V) 
Innstillingen fikk 5 stemmer (AP3, SV2) og var vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 
1. Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 95, jfr. 

§§ 63 og 66, samt § 5 i bestemmelsene til arealdelen til kommuneplanen for Ås, vedtatt 
11.12.2002, avslår det faste utvalget for plansaker søknad om fradeling av to boligtomter 
fra gnr 110 bnr 2.  

2. Det faste utvalget for plansaker vil kunne godkjenne fradeling når det er opparbeidet 
gangvei langs Kjærnesveien i henhold til vedtatt reguleringsplan, og den sørlige 
avkjørselen fra gnr 110 bnr 2 er stengt. 

  
 
Utv.sak nr. 52/07  
R-237 - REGULERINGSPLAN FOR DEL AV RIKSVEI 154 - NORDBYVEIEN  
 
Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 31.05.2007: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, vedtar 
det faste utvalget for plansaker å legge ut til offentlig ettersyn forslag til endret reguleringsplan 
for del av riksvei 154 – Nordbyveien, som vist på kart datert 01.11.2006,  
med reguleringsbestemmelser, datert 21.05.2007. 
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Planforslaget sendes dessuten berørte parter til uttalelse.  
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, vedtar 
det faste utvalget for plansaker å legge ut til offentlig ettersyn forslag til endret reguleringsplan 
for del av riksvei 154 – Nordbyveien, som vist på kart datert 01.11.2006,  
med reguleringsbestemmelser, datert 21.05.2007. 
 
Planforslaget sendes dessuten berørte parter til uttalelse.  
 
  
Utv.sak nr. 53/07  
GNR 111 BNR 195 - NEBBAVN. 116 - RIVING/NYBYGG - SJØBODER KLAGE PÅ 
VEDTAK I HTM - SAK 50/06  
 
 
Innstilling til møte den 31.05.07 i det faste utvalg for plansaker HTM: 
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og 
begrunnelse, og opprettholder sitt vedtak av 01.06.06, sak nr. 50/06. 
 
Klagen fra Norges Fiskarlag på vegne av Yngve og Torgeir Nicolaysen tas ikke til følge. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og 
begrunnelse, og opprettholder sitt vedtak av 01.06.06, sak nr. 50/06. 
 
Klagen fra Norges Fiskarlag på vegne av Yngve og Torgeir Nicolaysen tas ikke til følge. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. 
 
  
Utv.sak nr. 54/07  
GNR 102 BNR 391 - GRANHEIMTUNET- NYBYGG - 9 BOLIGBLOKKER KLAGE 
PÅ BYGNINGSGEBYR 
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Innstilling til møte den 31.05.07 i det faste utvalg for plansaker HTM: 
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og teknisk sjefs vurdering med 
konklusjon og begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 109 benytter det faste 
utvalg for plansaker seg av adgangen i gjeldende gebyrregulativ når det gjelder 
betalingsbetingelsenes pkt. 4, fjerde ledd ved at gebyret kan avvikes når det er åpenbart 
urimelig.  
 
Totalt gebyr nedsettes med kr.540.650,- , ved at det faste gebyr samt gebyr for dispensasjon 
fastsettes ut fra tiltaksklasse 2. Totalt gebyr for utbyggingen vil da utgjøre kr. 1.991.125,-. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og teknisk sjefs vurdering med 
konklusjon og begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 109 benytter det faste 
utvalg for plansaker seg av adgangen i gjeldende gebyrregulativ når det gjelder 
betalingsbetingelsenes pkt. 4, fjerde ledd ved at gebyret kan avvikes når det er åpenbart 
urimelig.  
 
Totalt gebyr nedsettes med kr.540.650,- , ved at det faste gebyr samt gebyr for dispensasjon 
fastsettes ut fra tiltaksklasse 2. Totalt gebyr for utbyggingen vil da utgjøre kr. 1.991.125,-. 
  
 
Utv.sak nr. 55/07  
BØLSTAD AVFALLSDEPONI- SIGEVANN - ÅRSRAPPORT 2006  
 
Innstilling: 
Årsrapport for 2006 ad miljøovervåking av sigevannet fra Bølstad avfallsdeponi tas til 
orientering. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 
Årsrapport for 2006 ad miljøovervåking av sigevannet fra Bølstad avfallsdeponi tas til 
orientering. 
  
 
Utv.sak nr. 56/07  
FORSLAG OM UTSETTELSE AV TVANGSMULKT -  FORURENSNING - 
FRITIDSBEBYGGELSE 
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Innstilling: 
Eiere/festere av fritidseiendommer, som fremgår av vedlagt oversiktsliste, datert 03.05.2007, 
gis utsettelse frem til 01.08.2007 for opprydning av avløpsforholdene.  Dersom opprydning 
ikke er gjennomført innen denne datoen ilegges tvangsmulkt på kr 200,- per dag. Gebyret løper 
alle dager etter denne dato, også helgedager, inntil kommunen mottar ferdigmelding for nytt 
avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges i medhold av forurensningslovens § 73. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 
Eiere/festere av fritidseiendommer, som fremgår av vedlagt oversiktsliste, datert 03.05.2007, 
gis utsettelse frem til 01.08.2007 for opprydning av avløpsforholdene.  Dersom opprydning 
ikke er gjennomført innen denne datoen ilegges tvangsmulkt på kr 200,- per dag. Gebyret løper 
alle dager etter denne dato, også helgedager, inntil kommunen mottar ferdigmelding for nytt 
avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges i medhold av forurensningslovens § 73. 
 
  
Utv.sak nr. 57/07  
SØNDRE MOER - HOVEDANLEGG VVA - NYTT BREV VEDR. GODKJENNING 
AV REFUSJONSKRAV 
 
Innstilling: 
I forbindelse med opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg for boligutbygging på Søndre 
Moer, gjøres følgende vedtak: 
 
1. Refusjonsenheten fastsettes til reguleringsplanområdet for Moer Nordre; felt B1,B2 og  
    NB1, samt del av reguleringsplan for søndre Moer; felt B4,B7,B8,B5,B6 og N1; jfr plan- 
    og bygningslovens §47. 
    Refusjonspliktig areal innen refusjonsenheten utgjør 124 321 m2. 
2. Foreløpig refusjonsberegning gitt som vedlegg i brev fra Skanska Bolig AS datert  
    10.05.2007 godkjennes; jfr plan-og bygningslovens §53.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 
I forbindelse med opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg for boligutbygging på Søndre 
Moer, gjøres følgende vedtak: 
 
1. Refusjonsenheten fastsettes til reguleringsplanområdet for Moer Nordre; felt B1,B2 og  
    NB1, samt del av reguleringsplan for søndre Moer; felt B4,B7,B8,B5,B6 og N1; jfr plan- 
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    og bygningslovens §47. 
    Refusjonspliktig areal innen refusjonsenheten utgjør 124 321 m2. 
2. Foreløpig refusjonsberegning gitt som vedlegg i brev fra Skanska Bolig AS datert  
    10.05.2007 godkjennes; jfr plan-og bygningslovens §53.  
  
 
Utv.sak nr. 58/07  
SØNDRE MOER - SAMTYKKE TIL PRIVAT EKSPROPRIASJON  
 
Innstilling: 
1. I medhold av plan-og bygningslovens § 38, 1.ledd gir kommunestyret samtykke til 

• privat ekspropriasjon til erverv av regulert areal av eiendommen gnr 54 bnr 3 til 
opparbeidelse av ny adkomstvei til Søndre Moer. 

• privat ekspropriasjon til midlertidig erverv av rett til å benytte nødvendig areal langs ny 
adkomstvei til Søndre Moer som anleggsbelte. 

 
2. Kommunestyret anbefaler at fylkesmannen i Oslo og Akershus gir forhåndstiltredelse til  
    arealene nevnt under punkt 1;jfr oreigningslovens § 25. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 
1. I medhold av plan-og bygningslovens § 38, 1.ledd gir kommunestyret samtykke til 

• privat ekspropriasjon til erverv av regulert areal av eiendommen gnr 54 bnr 3 til 
opparbeidelse av ny adkomstvei til Søndre Moer. 

• privat ekspropriasjon til midlertidig erverv av rett til å benytte nødvendig areal langs ny 
adkomstvei til Søndre Moer som anleggsbelte. 

 
2. Kommunestyret anbefaler at fylkesmannen i Oslo og Akershus gir forhåndstiltredelse til  
    arealene nevnt under punkt 1;jfr oreigningslovens § 25. 
  
 
Utv.sak nr. 59/07  
VANN-OG AVLØPSNORM  
 
Innstilling: 
1. VA-norm for Ås kommune utarbeidet den 20.05.2007 godkjennes, og gjøres gjeldende fra   
    det tidspunkt kommunetyrets vedtak foreligger. 
2. Rådmannen sørger oppdatering av VA-normen 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 
1. VA-norm for Ås kommune utarbeidet den 20.05.2007 godkjennes, og gjøres gjeldende fra   
    det tidspunkt kommunetyrets vedtak foreligger. 
2. Rådmannen sørger oppdatereing av VA-normen 
  
  
Utv.sak nr. 63/07  
TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2007  
 
Rådmannens innstilling: 
1.tertialrapport 2007 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 
1.tertialrapport 2007 tas til orientering. 
 
  
Utv.sak nr. 64/07  
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK  
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til kommuneplan for Ås kommune bestående av samfunnsdel med mål for kommunens 
utvikling datert 10.05.07 og arealdel med tilhørende planbestemmelser datert 8.05.07, vedtas 
som kommuneplan for Ås kommune for perioden 2007 - 2019. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
Hovedutvalget samlet seg om følgende forslag: 
HTM tar rådmannens forslag til orientering. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 
Forslag til kommuneplan for Ås kommune bestående av samfunnsdel med mål for kommunens 
utvikling datert 10.05.07 og arealdel med tilhørende planbestemmelser datert 8.05.07, vedtas 
som kommuneplan for Ås kommune for perioden 2007 - 2019. 
  
 
Utv.sak nr. 65/07  
PLAN FOR UTEAREALENE I ÅS SENTRUM  
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Innstilling: 

1. Det utarbeides et planforslag med en rapport for utearealene i Ås sentrum, som vist på 
vedlagte oversiktskart, datert 19.03.2007. Planforslaget skal være et grunnlag for en 
arkitektkonkurranse for utforming av utearealene i Ås sentrum. 

2. Hovedutvalg for teknikk og miljø er styringsgruppen for prosjektet. 
3. Nødvendige midler til planlegging og anleggsgjennomføring søkes innarbeidet i 

økonomiplanen for 2008-2011. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
 
Hovedutvalget diskuterte seg fram til følgende fellesforslag: 
 

1. Det utarbeides et planforslag med en rapport for utearealene i Ås sentrum, som vist på 
vedlagte oversiktskart, datert 31.05.2007.   

2. Som innstillingen 
3. Som innstillingen 

 
Votering: 
Innstillingens punkter 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 

1. Det utarbeides et planforslag med en rapport for utearealene i Ås sentrum, som vist på 
vedlagte oversiktskart, datert 31.05.2007.   

2. Hovedutvalg for teknikk og miljø er styringsgruppen for prosjektet. 
3. Nødvendige midler til planlegging og anleggsgjennomføring søkes innarbeidet i 

økonomiplanen for 2008-2011. 
 
  
Utv.sak nr. 66/07  
ÅS FJERNVARME AS - SØKNAD OM FJERNVARMEKONSESJON I ÅS 
KOMMUNE  
 
Innstilling: 
Ås kommune ber NVE utsette behandlingen av konsesjonssøknad fra Ås Fjenvarme AS til en 
tilsvarende søknad fra UMB/Ås kommune foreligger slik at disse søknadene kan behandles 
parallelt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
 
Teknisk sjef endret innstillingen slik: 
 
Ås kommune ber NVE utsette behandlingen av konsesjonssøknad fra Ås Fjernvarme AS til 
UMB/Ås kommune har klargjort sin rolle i et eventuelt fjernvarmeprosjekt i Ås. Dette kan skje 
i løpet av august, etter at en utredning om saken vil være klar før sommerferien. 
 
Votering: 
Teknisk sjefs endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 
Ås kommune ber NVE utsette behandlingen av konsesjonssøknad fra Ås Fjernvarme AS til 
UMB/Ås kommune har klargjort sin rolle i et eventuelt fjernvarmeprosjekt i Ås. Dette kan skje 
i løpet av august, etter at en utredning om saken vil være klar før sommerferien. 
  
 
Utv.sak nr. 67/07  
UTGIFTER TIL NYTT UTSTSTYR FOR FRIIDRETT VED ÅS STADION  
 
Innstilling: 
1. Kjøp av friidrettsutstyr på Ås stadion - etter prioritert liste som fremgår av     
    saksutredningen - finansieres med inntil kr 70 000 ved bruk av fondsmidler – 
    kto nr 251 50 604 – måleutstyr. 
2. Midler til finansiering av innkjøp av ytterligere ustyr innen en kostnadsramme 
    på kr 150 000 søkes innpasset i investeringsbudsjettet for 2007. 
3. Friidrettsutstyr foreslås tatt med i tiltaksplanen for idrett for 2008, slik at det etableres    
    mulighet til å søke om spillemidler til formålet. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 31.05.2007: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2007: 
 
1. Kjøp av friidrettsutstyr på Ås stadion - etter prioritert liste som fremgår av     
    saksutredningen - finansieres med inntil kr 70 000 ved bruk av fondsmidler – 
    kto nr 251 50 604 – måleutstyr. 
2. Midler til finansiering av innkjøp av ytterligere ustyr innen en kostnadsramme 
    på kr 150 000 søkes innpasset i investeringsbudsjettet for 2007. 
3. Friidrettsutstyr foreslås tatt med i tiltaksplanen for idrett for 2008, slik at det etableres    
    mulighet til å søke om spillemidler til formålet. 
  
 
 


