
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/2284-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 26.09.2013 

 
Fra HTM-sak: 70/13  Fra kl.: 18:00 
Til HTM-sak: 83/13 og 95/13 Til kl.: 22:00 

 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 

MDG: Ola Stedje Hanserud 

Møtende medlemmer:  

A: Ola Nordal og Kristin Ohnstad 

H: Mimi Guttormsen og Jan Ove Rikheim 

FrP: Kjetil Barfelt 

V: Inger Skjervold Rosenfeld 

Sp: Odd Rønningen 

SV: Anton Sofus Bachke  

Møtende varamedlemmer:  

H: Bjørn Leivestad 

Sp: Elin Marie Haga Stabbetorp i sak 73/13 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Teknisk sjef Arnt Øybekk, rådmann Trine Christensen, plan- og utviklingssjef Cornelia 

Solheim, seksjonssjef for vei, idrett og park Olaug Talleraas, plan- og 

miljøvernrådgiver Greta Løkhaug og møtesekretær Rita Stensrud. 

 

Diverse merknader:  

Sak 84/13 – 94/13 ble utsatt. Det holdes et ekstra HTM-møte 10. oktober kl. 18.00, 

for å behandle de utsatte sakene.  
 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  

orientering, 73/13, 70-72/13, 74-83/13, 95/13.  
 

Ola Nordal fratrådte i sak 73/13 og Elin Marie Haga Stabbetorp tiltrådte. Fast medlem 

Jan Ove Rikheim godkjenner derfor protokollen i nevnte sak.  
 

Godkjent 30.09.2013 av leder Ola Nordal og nestleder Odd Rønningen. 
Sak 73/13 godkjent 30.09 av medlem Jan Ove Rikheim 
 

 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 

  

 __________________________  
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SAKSLISTE 
 

HTM-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
70/13 12/1414 145 &14  
TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013  
 
71/13 12/1409 153   
BUDSJETTREGULERINGER 2.TERTIAL 2013  
 
72/13 13/2213 REG R-151  
R-151 - VARSEL OM OPPSTART REGULERINGSPLAN FOR  
DYSTER-ELDOR DEL II  
 
73/13 08/2937 REG R-257  
R-257 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅLERUDMYRA SKYTEBANE –  
KLAGE PÅ REGULERINGSPLAN 
 
74/13 05/3318 REG R-239  
R-239 - REG.PLAN FOR OMRÅDET NEBBA BRYGGE - OPPEGÅRD GRENSE   -  
NY BEHANDLING 
 
75/13 12/524 REG R - 273  
R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29 - 51  
 
76/13 12/151 REG R-275  
R-275 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MYRVEIEN16 MED MER  
 
77/13 13/922 REG  R-254  
KLAGE PÅ VEDTAK - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR  
SENTRUM NORD - ÅSTORGET, FELT 3  
 
78/13 13/1866 144   
SYKKELPLAN FOR ÅS TETTSTED  
 
79/13 10/2020 Q50   
PARKERING I ÅS SENTRUM - SKILTPLAN  
 
80/13 13/2189 L12   
FORESPØRSEL OM ENDRET REGULERINGSPLAN FOR KJØYABUKTA  
 
81/13 13/2196 M70   
ORGANISERINGEN AV BRANN-OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO-OG 
MOSSEREGIONEN (FMBR)  
 
82/13 13/2283 M50   
VURDERING AV RENOVASJONSLØSNING UTENFOR FOLLO REN IKS  
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83/13 13/1454 GB 61/61  
GNR 61 BNR 61 - FJELLVEIEN 8 - BYGGETRINN 2 - DISPENSASJONSSØKNAD 
 
84/13 12/2870 GB 99/9  
GNR 99 BNR 9 - SUNDBYVEIEN 52 - SØKNAD OM DELING I LNF-OMRÅDE  
 
85/13 12/2791 GB 36/1  
GNR 36 BNR 1 - VOLLVEIEN 16 - SØKNAD OM FRADELING I LNF-OMRÅDE  
 
86/13 13/1427 203 &02  
KLAGE PÅ KOMMUNALE AVGIFTER - GNR 115  BNR 49 
 
87/13 10/249 GB 53/1  
GNR 53 BNR 1 - BREKKEVEIEN 50 - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 
88/13 12/123 GB 3/6  
GNR 3 BNR 6 - DRØBAKVEIEN 431 - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 
89/13 11/3317 GB 14/4  
GNR 14 BNR 4 - MYRERVEIEN 29 - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 
90/13 11/787 GB 12/ 1 og 7  
GNR 12 BNR 1/7 - MYRERVEIEN 149 - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 
91/13 11/3316 GB 13/2  
GNR 13 BNR 2 - MYRERVEIEN 214/215 - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 
92/13 11/3308 GB 9/8  
GNR 9 BNR 8 - RISPA - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 
93/13 11/3309 GB 10/1  
GNR 10 BNR 1 - KLOMMESTENVEIEN 1/3 - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 
94/13 11/3324 GB 31/2  
GNR 31 BNR 2 - STØKKEN - VEDTAK OM TVANGMULKT  
 
95/13 13/1185 Unntatt offentlighet jf. offl. §13/ fvl. §13  
KLAGE PÅ BEREGNING AV AVLØPSGEBYR  
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REFERATSAK I HTM 26.09.2013 
 
Utskrift av møtebok fra kommunestyrets behandling og vedtak 04.09.2013 i sak 55/13: 
«Søknad om fritak fra kommunale verv – Jan Sjølli (SV). Vedtak: Sjølli fritas fra sine 
verv. Som nytt medlem i HTM på plass nr. 5 ble Anton Bachke valgt. 
 
 

 

DELEGERTE VEDTAK I HTM 26.09.2013 
 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering. 
 
 

 

EVENTUELT I HTM 26.09.2013 
 
Sakene 84-94/13 var i forkant av møtet avklart at skulle utsettes grunnet lang saksliste. 
Det ble avtalt å holde et ekstra HTM-møte 10. oktober kl. 18.00, for å behandle sakene 
fra og med 84/13 til og med 94/13.  
 
 

 

ORIENTERINGSSAK I HTM 26.09.2013 
 

Statsbygg ved senioringeniør Kristin Dale Selvig, prosjektdirektør Erik Antonsen, 
arkitekt Rolf-Erik Wahlstrøm og disiplinleder trafikk Dag Johnsen fra prosjektgruppen 
Campus Ås, orienterte om alternative plasseringer av busslommer ved Campus Ås og 
om alternative tiltak i Meierikrysset.  
 
Presentasjonen tok utgangspunkt i HTMs tidligere uttalelser i behandlingen av 
reguleringsplanen for Campus Ås.  

 

Meierikrysset: Et av tiltakene er å utvide rundkjøringen mot sørøst, og lage en 
avbøyning av trafikken før Meierikrysset, slik at farten reduseres. Et annet alternativ 
som er vurdert er en undergang vest for Meierikrysset, som medfører bruk av 
landbruksareal i sørvest og parkareal i nordvest. Undergangen kan på grunn av krav 
om universell utforming maks ha en stigning på 5 prosent og innebærer derfor en 
flytting av eika i sørvest. Statens vegvesen mener at en undergang gir dårlig 
trafikksikkerhet for gående og syklende i selve undergangen.  

 

Busslommer: Ruter ønsker maks to busstopp på strekningen langs Campus. Statens 
vegvesen ønsker bussholdeplasser på hver side av rundkjøringene (Meierikrysset og 
den fremtidige rundkjøringen ved NVH-bygget). En annen variant er å bygge busstopp 
øst for rundkjøringene. 
 

HTM ga signal om at UMB, de øvrige instituttene og studentorganisasjonene bør få 
god anledning til å fremme synspunkter i vurderingen av de ulike alternativene. 
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HTM-sak 70/13  

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013  
 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2013 tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2013: 
Ola Nordal (A) fremmet følgende forslag:  
Tertialrapport 2/13 slår fast at det fortsatt er manglende framdrift i 
investeringsprosjekter. HTM ber rådmannen foreslå tiltak for å rette på dette i 
budsjettbehandlingen. For øvrig tas 2. tertialrapport til orientering. 
 

Votering: 
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.09.2013: 
Tertialrapport 2/13 slår fast at det fortsatt er manglende framdrift i 
investeringsprosjekter. HTM ber rådmannen foreslå tiltak for å rette på dette i 
budsjettbehandlingen. For øvrig tas 2. tertialrapport til orientering. 
 
 
  

HTM-sak 71/13  

BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2013  
 

Rådmannens innstilling 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.09.2013: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 
 
 

HTM-sak 72/13  

R-151 - VARSEL OM OPPSTART REGULERINGSPLAN FOR  

DYSTER-ELDOR DEL II  
 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Ås kommune oppstart av 
områderegulering for Dyster Eldor II. Med varsel om oppstart sendes forslag til 
planprogram for Dyster Eldor II på høring, i samsvar med plan- og bygningslovens  
§ 12-9. Frist for uttalelse er 6 uker etter varslet oppstart. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2013: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Under pkt. 4.3 «Biologisk mangfold og naturressurser» legges følgende punkt til under 
overskriften «Forhold som skal utredes og belyses i en konsekvensutredning»:  
- Mulighet for å flytte eventuell salamander fra området til f.eks. dammene som skal 

etableres ved Ålerudmyra skytebane.  
 

Votering: 
Rådmannens innstilling med Fremskrittspartiets tillegg, ble enstemmig vedtatt.  

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.09.2013: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Ås kommune oppstart av 
områderegulering for Dyster Eldor II. Med varsel om oppstart sendes forslag til 
planprogram for Dyster Eldor II på høring, i samsvar med plan- og bygningslovens  
§ 12-9, med følgende tillegg: 
 
Under pkt. 4.3 «Biologisk mangfold og naturressurser» legges følgende punkt til under 
overskriften «Forhold som skal utredes og belyses i en konsekvensutredning»:  
- Mulighet for å flytte eventuell salamander fra området til f.eks. dammene som skal 

etableres ved Ålerudmyra skytebane.  
 

Frist for uttalelse er 6 uker etter varslet oppstart. 
 
 

  

HTM-sak 73/13  

R-257 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅLERUDMYRA SKYTEBANE - 

KLAGE PÅ REGULERINGSPLAN 
 

Rådmannens innstilling: 
Klagene på vedtak av R-257 – Endret reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane tas 
ikke til følge. Kommunestyrets vedtak i sak 32/13, møtedato 29.05.2013, opprettholdes. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes 
klagene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2013: 
Ola Nordal (A) fratrådte som inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6.  
Elin Marie Haga Stabbetorp (Sp) tiltrådte. 
 
Naboer til Ålerudmyra skytebane delte ut et notat til utvalget. Dokumentet er registrert i 
arkivsak 13/00010 med dok.nr. 1 (fortsettelse av arkivsak 08/2937). 
 
Inger Skjervold Rosenfeld (V) fremmet følgende alternativ til innstillingen: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler at saken går tilbake til kommunestyret, for å 
ta klagene til følge.  

 

Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 8-1 (1V). 



 Side 7 av 14 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.09.2013: 
Klagene på vedtak av R-257 – Endret reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane tas 
ikke til følge. Kommunestyrets vedtak i sak 32/13, møtedato 29.05.2013, opprettholdes. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes 
klagene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
 
  

HTM-sak 74/13  

R-239 - REG.PLAN FOR OMRÅDET NEBBA BRYGGE - OPPEGÅRD GRENSE   - 

NY BEHANDLING 

 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 vedtas R-239 - Reguleringsplan 
for området Nebba brygge – Oppegård grense som vist på kart sist revidert 
07.02.2011, med reguleringsbestemmelser, sist revidert 29.08.2013. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2013: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om tre tilleggspunkter: 
1. § 7.3, overskriften (og benevningen på kart) endres til «Privat vei». 
2. Bomveien/Skogsbilveien benevnes/reguleres som privat vei og ikke som 

Friluftsområde.  
3. § 7.4 b, Bevaring bygninger fjernes i sin helhet. 
 

Votering: 
Utvalget voterte over FrPs forslag punkt for punkt:  
Pkt. 1 ble nedstemt 7-2 (1FrP, 1H) 
Pkt. 2 ble nedstemt 5-4 (1FrP, 3H) 
Pkt. 3 ble nedstemt 8-1 (1FrP) 
Deretter ble ved alternativ votering rådmannens innstilling tiltrådt 7-2 (1FrP, 1H)  
mot rådmannens innstilling med Fremskrittspartiets tre tilleggsforslag.  

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.09.2013: 
I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 vedtas R-239 - Reguleringsplan 
for området Nebba brygge – Oppegård grense som vist på kart sist revidert 
07.02.2011, med reguleringsbestemmelser, sist revidert 29.08.2013. 
 
 
 

HTM-sak 75/13  

R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29 - 51  

 

Rådmannens innstilling: 
R-273 Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51, som vist på kart datert 
16.04.2013, sist revidert 13.09.2013, med reguleringsbestemmelser datert 16.04.2013, 
sist revidert 13.09.2013, vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2013: 
Kristin Ohnstad (A) fremmet følgende forslag: 
I reguleringsbestemmelsene pkt. 2.1 e, endres «Det skal anordnes minst 1 bilplass pr. 
boenhet..» til «Det skal anordnes minst 1,25 bilplasser pr. boenhet...».  
 

Votering: 
Rådmannens innstiling med Arbeiderpartiets endringsforslag, ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.09.2013: 
R-273 Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51, som vist på kart datert 
16.04.2013, sist revidert 13.09.2013, med reguleringsbestemmelser datert 16.04.2013, 
sist revidert 13.09.2013, vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, med 
følgende endring: 
 

I reguleringsbestemmelsene pkt. 2.1 e, endres «Det skal anordnes minst 1 bilplass pr. 
boenhet..» til «Det skal anordnes minst 1,25 bilplasser pr. boenhet...».  
 
 
  

HTM-sak 76/13  

R-275 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MYRVEIEN16 MED MER  
 

Rådmannens innstilling: 
R- 275 Endret reguleringsplan for Myrveien 16 m.m. som vist på kart datert 22.03.2013, 
med reguleringsbestemmelser datert 22.03.2013, vedtas i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12.  
 
Med følgende endring i reguleringsbestemmelser, datert 22.03.2013: 
 

Nytt pkt 2.0 e): 
Ny bygning skal oppføres med avdempet material- og fargebruk på tak og vegger, og 
det skal tilstrebes å bruke materialer som virker støyisolerende. 
 

Nytt pkt 3.0 f): 
Sammen med byggesøknad for nybygg, til- og ombygginger skal det foreligge 
situasjonsplan for VE1 og TU1 i målestokk 1:200 som viser konkrete tiltak for 
ivaretakelse av eksisterende vegetasjon og tilplantning av ny vegetasjon som skal 
fungere som en visuell skjerm mellom industribebyggelsen og Grønnslett borettslag. 
Planen skal også angi tiltak for sikring av vegetasjon i bygge- og anleggsperioden. 
 

Nytt punkt 3.0 i) 
Det stilles krav om lokal overvannshåndtering. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2013: 
Administrasjonen gjorde HTM oppmerksom på at det var oppdaget at pkt. 2 g i 
reguleringsbestemmelsene er utformet med en uforholdsmessig streng ordlyd. 
 
Utvalget drøftet seg frem til å ta bort pkt. 2 g:  
«Utendørs lagring/oppstilling av materialer, maskiner, redskap og lignende tillates 
ikke.» 
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Votering: 
Rådmannens innstilling med følgende tillegg: Pkt. 2 g utgår, ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.09.2013: 
R- 275 Endret reguleringsplan for Myrveien 16 m.m. som vist på kart datert 22.03.2013, 
med reguleringsbestemmelser datert 22.03.2013, vedtas i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12.  
 
Med følgende endring i reguleringsbestemmelser, datert 22.03.2013: 
 
Nytt pkt 2.0 e): 
Ny bygning skal oppføres med avdempet material- og fargebruk på tak og vegger, og 
det skal tilstrebes å bruke materialer som virker støyisolerende. 
 
Pkt. 2.0 g) tas bort. 
 
Nytt pkt 3.0 f): 
Sammen med byggesøknad for nybygg, til- og ombygginger skal det foreligge 
situasjonsplan for VE1 og TU1 i målestokk 1:200 som viser konkrete tiltak for 
ivaretakelse av eksisterende vegetasjon og tilplantning av ny vegetasjon som skal 
fungere som en visuell skjerm mellom industribebyggelsen og Grønnslett borettslag. 
Planen skal også angi tiltak for sikring av vegetasjon i bygge- og anleggsperioden. 
 
Nytt punkt 3.0 i) 
Det stilles krav om lokal overvannshåndtering. 
 
 
  

HTM-sak 77/13  

KLAGE PÅ VEDTAK - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR SENTRUM NORD - 

ÅSTORGET, FELT 3  
 

Rådmannens innstilling: 
Klage på vedtak av R-254/1M – Endret reguleringsplan for Sentrum Nord – Åstorget, 
felt 3, tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak i sak 42/13, møtedato 19.06.2013, 
opprettholdes. I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 
oversendes klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.09.2013: 
Klage på vedtak av R-254/1M – Endret reguleringsplan for Sentrum Nord – Åstorget, 
felt 3, tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak i sak 42/13, møtedato 19.06.2013, 
opprettholdes. I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 
oversendes klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
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HTM-sak 78/13  

SYKKELPLAN FOR ÅS TETTSTED  
 

Rådmannens innstilling: 
Vedlagt sykkelplan for Ås tettsted vedtas. Innspill til planen tas med videre i rulleringen 
av kommuneplanen, der sykkelplanen vil inngå. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2013: 
Ola Nordal (A) fremmet følgende forslag: 

 Gang- og sykkelvei langs Søråsveien innarbeides i planen.  

 I sykkelplanen for Ås tettsted, kap. 6, endres prioritering fra lav til høy for 
Jernbaneverkets anleggsvei. 

  
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende endringsforslag: 

 I sykkelplanen for Ås tettsted, kap. 6, endres prioritering fra høy/middels til høy 
for kryssløsningen ved Rustad skole. 
 

Anton Bachke (SV) fremmet følgende forslag: 
HTM vedtar kun første setning i innstillingen. 
 

Votering: 
SVs forslag om å vedta kun innstillingens første setning ble enstemmig vedtatt.  
Ap og FrPs tilleggs- og endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.09.2013: 
Vedlagt sykkelplan for Ås tettsted vedtas, med følgende endringer: 
 

 Gang- og sykkelvei langs Søråsveien innarbeides i planen.  

 I sykkelplanen for Ås tettsted, kap. 6, endres prioritering fra lav til høy for 
Jernbaneverkets anleggsvei.  

 I sykkelplanen for Ås tettsted, kap. 6, endres prioritering fra høy/middels til høy 
for kryssløsningen ved Rustad skole. 

 
 

HTM-sak 79/13  

PARKERING I ÅS SENTRUM - SKILTPLAN  
 

Rådmannens innstilling: 
Skiltplanen for Ås sentrum vedtas. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2013: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende endringsforslag: 
1. Alle P-skilt kompletteres med angivelse av tid 8-16 (skilt 806) 
2. Plassene ved Hangaren skal være åpen for alle. Tas inn i planen og skiltes med 

skilt 552/831/806. 
3. Plassene i Sagaveien skal være åpne for alle. Skiltes med skilt 552/831/806. 
4. Plassene i Måltrostveien skal være åpen for alle. Skiltes med skilt 552/831/806.  
5. Plassene utenfor DNB gjøres tidsbegrenset med 30 minutter. Handicapplassen 

beholder 4 timer.  
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Votering: 
Utvalget voterte over FrPs forslag punkt for punkt:  
Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 2 ble vedtatt 8-1 (1SV) 
Pkt. 3 ble vedtatt 5-4 (2A, 1SV, 1H)  
Pkt. 4 ble vedtatt 5-4 (2A, 1SV, 1H) 
Pkt. 5 ble enstemmig vedtatt 
  
Innstillingen for øvrig ble enstemmig vedtatt. 

  

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.09.2013: 
1. Alle P-skilt kompletteres med angivelse av tid 8-16 (skilt 806) 
2. Plassene ved Hangaren skal være åpen for alle. Tas inn i planen og skiltes med 

skilt 552/831/806. 
3. Plassene i Sagaveien skal være åpne for alle. Skiltes med skilt 552/831/806. 
4. Plassene i Måltrostveien skal være åpen for alle. Skiltes med skilt 552/831/806.  
5. Plassene utenfor DNB gjøres tidsbegrenset med 30 minutter. Handicapplassen 

beholder 4 timer.  
 
For øvrig ble skiltplanen for Ås sentrum enstemmig vedtatt. 
 
 
  
HTM-sak 80/13  

FORESPØRSEL OM ENDRET REGULERINGSPLAN FOR KJØYABUKTA  
 

Rådmannens innstilling: 
R-166 – Reguleringsplan for del av Kjøya, Kjøyabukta m.m. opprettholdes, jfr. vedtak i 
kommunestyret 14.10.1998. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2013: 
Bjørn Leivestad (H) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes.  
 

Votering: 
Utsettelsesforslaget ble vedtatt 6-3 (1A, 1SV, 1H)   

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.09.2013: 
Saken utsettes. Utvalget ønsker at skjøtselsplanen vedlegges, at det kommer 
tydeligere frem hva forslagsstiller ønsker å gjøre med området, at det skisseres noen 
ulike alternativer og en vurdering i forbindelse med strandloven. 
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HTM-sak 81/13  

ORGANISERINGEN AV BRANN-OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG 

MOSSEREGIONEN (FMBR)  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Brann og redningstjenesten i Follo og Mosseregionen søkes samlet i ett 

interkommunalt selskap fra januar 2015. Det legges til grunn alternativ 1 i 
prosjektrapporten. Det forutsettes at: 
- Driften etableres innenfor de eksisterende økonomiske rammer. 
- Driften sikrer de vedtatte bemanningsnormer og responstid. 
 

2. Det utarbeides en analyse av utfordringene på kort og lengre sikt innen feltet, en 
risiko og sårbarhetsanalyse for tjenestene samt en vurdering av økonomiske 
konsekvenser av en sammenslåing som nevnt i punkt 1. Videre utarbeides det 
utkast til vedtekter. 
 

3. Arbeidet videreføres av det etablerte prosjektet. Styringsgruppen kompletteres med 
en rådmann fra Follokommunene og en fra Mosseregionen. Prosjektet fremmer 
rapport innen sommeren 2014. 
 

4. Arbeidet forutsettes å skje innenfor rammene av de allerede vedtatte bevilgninger. 
 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2013: 
Anton Bachke (SV) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens innstilling 
pkt. 1, første avsnitt:  
Brann- og redningstjenester i Follo og Mosseregionen utredes videre i alternativene 1-3 
i prosjektrapporten. Det forutsettes at: …  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

 I pkt. 3 og 4 endres «arbeidet» til «utredningsarbeidet». 

 Nytt pkt. 5: Mulige kostnadseffektiviseringer ved sammenslåingen påvises. 

 Nytt pkt. 6: Omorganiseringen skal ikke medføre lenger uttrykningstider for noen del 
av Ås kommune.  

 

Votering: 
Pkt. 1 i rådmannens innstilling ble tiltrådt 8-1 (1SV) i alternativ votering mot SVs forslag. 
Pkt. 2 i rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
I pkt. 3 og 4 ble det enstemmig tiltrådt å skrive om «arbeidet» til «utredningsarbeidet». 
FrPs forslag om et nytt pkt. 5 ble enstemmig tiltrådt.  
FrPs forslag om et nytt pkt. 6 ble tiltrådt 6-3 (2Ap, 1H). 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.09.2013: 
1. Brann og redningstjenesten i Follo og Mosseregionen søkes samlet i ett 

interkommunalt selskap fra januar 2015. Det legges til grunn alternativ 1 i 
prosjektrapporten. Det forutsettes at: 
- Driften etableres innenfor de eksisterende økonomiske rammer. 
- Driften sikrer de vedtatte bemanningsnormer og responstid. 

 
2. Det utarbeides en analyse av utfordringene på kort og lengre sikt innen feltet, en 

risiko og sårbarhetsanalyse for tjenestene samt en vurdering av økonomiske 
konsekvenser av en sammenslåing som nevnt i punkt 1. Videre utarbeides det 
utkast til vedtekter. 

 
3. Utredningsarbeidet videreføres av det etablerte prosjektet. Styringsgruppen 

kompletteres med en rådmann fra Follokommunene og en fra Mosseregionen. 
Prosjektet fremmer rapport innen sommeren 2014. 

 
4. Utredningsarbeidet forutsettes å skje innenfor rammene av de allerede vedtatte 

bevilgninger. 
 

5. Mulige kostnadseffektiviseringer ved sammenslåingen påvises. 
 

6. Omorganiseringen skal ikke medføre lenger uttrykningstider for noen del av Ås 
kommune. 

 
 
  

HTM-sak 82/13  

VURDERING AV RENOVASJONSLØSNING UTENFOR FOLLO REN IKS  
 

Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2013: 
Bjørn Leivestad (H) fremmet følgende forslag: 
Ås kommune kontakter Oslo kommune og Movar med sikte på å utrede alternativ 
renovasjonsordning.  
 

Votering: 
Høyres tilleggsforslag ble vedtatt 8-1 (1Sp). 
Innstillingen ble for øvrig enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.09.2013: 
Saken tas til orientering, med følgende merknad:  
Ås kommune kontakter Oslo kommune og Movar med sikte på å utrede alternativ 
renovasjonsordning.  
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HTM-sak 83/13  

GNR 61 BNR 61 - FJELLVEIEN 8 - BYGGETRINN 2  - 

DISPENSASJONSSØKNAD 

 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, 
dispensasjon fra reguleringsplanens krav om gesims- og mønehøyder, og gir i medhold 
av plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse til byggetrinn 2 - oppføring av nytt boligbygg 
på gnr. 61, bnr. 61 – Fjellveien 8. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2013: 
Ola Nordal (A) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes for å få en grundigere begrunnelse for bruk av pbl. § 19-2.  
 

Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.09.2013: 
Saken utsettes. 
 
 
 

HTM-sak 95/13  

KLAGE PÅ BEREGNING AV AVLØPSGEBYR  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Klage på beregning av avløpsgebyr og avslag på søknad om nedsettelse av 

avløpsgebyr, tas ikke til følge. 
2. Vedtaket oversendes Fylkesmannen for endelig behandling. 
      

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.09.2013: 
Saken ble behandlet for lukkede dører i henhold til kommuneloven § 31-2. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:  

 Klagen tas til følge.  

 HTM fastsetter forbruket til 100 m3 pr. år i perioden frem til måler er montert. 

 HTM frafallet krav om betaling av avløpsgebyr før 1/1-2012.  
 
Forslaget ble omgjort til et fellesforslag. 
 

Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.09.2013: 

 Klagen tas til følge.  

 HTM fastsetter forbruket til 100 m3 pr. år i perioden frem til måler er montert. 

 HTM frafallet krav om betaling av avløpsgebyr før 1/1-2012.  


