
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2255-5 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal i Ås rådhus 27.09.2012 

 
Fra HTM-sak: 77/12  Fra kl.: 18.00 
Til HTM-sak: 91/12 Til kl.: 22.05 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
 

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

Møtende varamedlemmer:  
 
 

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

Diverse merknader:  
Utvalget var på befaring fra kl. 16.00 i forbindelse med  
HTM-sak 79/12 Nebbaveien og 86/12 Ålerudmyra skyterbane.  
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 88, 82, 86, 77-81, 83-85, 87, 89-91 /12. 
 

 
Godkjent 28.09.2012 av leder Ola Nordal og nestleder Odd Rønningen. 
Endret protokoll, godkjent 03.10.2012. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

HTM-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
77/12 12/1412 145 &14  
TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012  
 
78/12 12/1407 153   
BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2012  
 
79/12 08/2411 GB 111/18  
GNR 111 BNR 18 - NEBBAVEIEN 130 - UTHUS/TEKNISK ROM  
 
80/12 10/3403 GB 93/6  
GNR 93 BNR 6 - HAUGLI KROER - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 
81/12 10/3402 GB 93/4  
GNR 93 BNR 4  - LØVLI KROER - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 
82/12 11/959 GB 95/4  
GNR 95 BNR 4 - KROER SAMFUNNSHUS - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 
83/12 10/3406 GB 94/2  
GNR 94 BNR 2 - HOLTVEIEN 44/48 - VEDTAK OM TVANGSMULKT 
AVLØPSANLEGG 
 
84/12 08/1604 GB 16/14  
GNR 16 BNR 14 - DRØBAKVEIEN 211 - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 
85/12 09/3651 GB 107/94,95  
GNR 107 BNR 94, 95 - VEDTAK OM TVANGSMULKT EIENDOMMEN 
 
86/12 08/2937 REG R-257  
R-257 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅLERUDMYRA SKYTEBANE  
 
87/12 12/55 REG R-272  
R-272 – REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD NÆRINGSPARK – 
DETALJREGULERING  
 
88/12 12/859 GB 57/3  
GNR 57 BNR 3 - SLØRSTAD NORDRE - SØKNAD OM DELING - KLAGE PÅ 
AVSLAG 
 
89/12 12/373 GB 105/3  
GNR 105 BNR 3 - NORDBY ØSTRE - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE 
JORDBRUKSOMRÅDE VED OPPFYLLING AV RENE MASSER 
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90/12 12/2249 033   
MØTEPLAN FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ 2013  
 
91/12 12/1527 M40   
FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL/TILSYN AV 
MINDRE AVLØPSANLEGG  
 
 
 
 

ORIENTERINGSSAKER I HTM 27.09.2012 

 

Orientering 1 – Planer om ishall på Nordby.  
Orientering av Dagfinn Lindberg fra Vinterbro AS, som selv er fra hockeymiljøet. 
Informerte om at det er sprengt kapasitet i ishallene. Selskapet foreslår å sette opp 
en ishall på tomt eid av Vinterbro AS i Vinterbro næringspark. Dette blir en trenings- 
og rekruteringshall, med andre ord blir det ikke så store tribuner. Godt egnet for 
foreninger og klubber. Interessert i å få høre om kommunens syn på dette. Et samlet 
HTM var positive til disse planene.  

 
 

Orientering 2 – Gamle eventueltpunkter 
HTM gikk ikke videre på punktene nå, men ønsket å ha det med i møteinnkallingen 
for videre oppfølging.  

 

 

Orientering 3 – Søknad om massedeponi 
Bygnings- og reguleringssjefen orienterte om en innkommet søknad fra Kjell Tirud om 
massedeponi på eiendom nordøst for Østensjøvannet på til sammen 70 dekar. 
Hovedproblemstillingen er om saken skal behandles som en byggesak eller en 
reguleringssak. Kjell Tirud var til stede og fikk anledning til å informere kort om 
planene. Hovedutvalget konkluderte med at det blir foretatt befaring på neste møte. 
 
 

Orientering 4 – Parkering i Ås sentrum 
Hovedutvalget ønsket en orientering om planer videre i forbindelse med parkering i 
Ås sentrum. Det er særlig blitt mangel på parkeringsplasser i forbindelse med 
anleggsarbeid i sentrum. Teknisk sjef redegjorde om at et mulig alternativ er å 
etablere et parkeringshus i samarbeid med Jernbaneverket, i tilknytning til Ås stasjon. 
Dette vil bli tatt opp i en større sammenheng i forbindelse med planer for Ås sentrum. 
Det søkes inngått avtale med de som driver hotellkvartalet om at besøkende i 
sentrum kan parkere på eiendommen der det ikke skal bygges i første omgang. Det 
er også et alternativ å innføre betaling i Ås sentrum, eventuelt at de første timene er 
gratis og deretter betaling. Hovedutvalget fremmet forslag om at det kan samarbeides 
med Ski kommune om eventuelle parkeringsvakter. Utvalget ønsker en sak om dette 
før årsskiftet.  
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REFERATSAKER I HTM 27.09.2012 
 

Svarbrevet fra Ås kommune til NAF  
Hovedutvalgets innspill:  
Det legges inn en setning om at «Ås kommune tar en rolle som pådriver overfor 
Ruter og Statens vegvesen» eller noe liknende. Ut over dette godkjenner HTM 
brevet.  
 
Referatsakene for øvrig ble tatt til orientering. 
 
 
 

DELEGERTE VEDTAK I HTM 27.09.2012 
Delegerte vedtak fra august ble tatt til orientering. 
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HTM-sak 77/12  

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012  
 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2012 tas til orientering. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012: 
Ola Nordal (A) fremmet følgende alternative innstilling: 

 
HTMs innstilling til 2. tertialrapport: 

 

Drift 
HTM tar driftsdelen av tertialrapporten til orientering.  

 

Investeringer 
HTM finner framdriften i vedtatte investeringer som urovekkende. Det gjenstår en 
vesentlig del av vedtatte investeringer. Store politisk vedtatte satsninger er knapt 
kommet i gang etter andre tertial. Det synes å være behov for tiltak for å bedre dette 
misforholdet mellom vedtatte planer og faktisk framdrift.  

 

Oppfølging av enkeltvedtak 
HTM finner at framdriften i forhold til oppfølging av HTMs vedtak er variabel. Det har 
vært gjort en god innsats på enkeltområder, og det er gjort et vesentlig arbeid for å 
«hente inn» restanselisten. Det er likevel fortsatt enkeltvedtak som ikke har blitt fulgt 
opp eller har blitt sent fulgt opp. Dette gjelder både små enkle forhold og større saker. 
Det synes å være behov for tiltak for å rette opp dette. 

 

Klagebehandling 
HTM har i perioden erfart flere enkeltsaker der Fylkesmannen har overprøvd HTM og 
administrasjonens vedtak på basis av formfeil og lovanvendelse. Dette oppleves som 
utilfredsstillende, og det synes å være behov for tiltak. 

 

Utbyggingsprosjekter 
Det er en rekke prosjekter som er avsluttet med resultat noe bedre enn budsjett. 
Dette vurderes som positivt. Men det er spesielt ett enkeltprosjekt (gangvei 
Kjærnesveien) som har endt med et svært høyt overforbruk. Det synes å være behov 
for tiltak for å følge opp dette forholdet. 

 

Konklusjon 
Samlet oppleves disse forholdene som hinder for å kunne gjennomføre de politiske 
oppgavene HTM har. HTM anbefaler kommunestyret å be rådmannen om en 
oppfølging for å rette på de påpekte manglene. 

 

 

Votering: 
Aps alternative innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2012: 
 

Drift 
HTM tar driftsdelen av tertialrapporten til orientering.  

 

Investeringer 
HTM finner framdriften i vedtatte investeringer som urovekkende. Det gjenstår en 
vesentlig del av vedtatte investeringer. Store politisk vedtatte satsninger er knapt 
kommet i gang etter andre tertial. Det synes å være behov for tiltak for å bedre dette 
misforholdet mellom vedtatte planer og faktisk framdrift.  

 

Oppfølging av enkeltvedtak 
HTM finner at framdriften i forhold til oppfølging av HTMs vedtak er variabel. Det har 
vært gjort en god innsats på enkeltområder, og det er gjort et vesentlig arbeid for å 
«hente inn» restanselisten. Det er likevel fortsatt enkeltvedtak som ikke har blitt fulgt 
opp eller har blitt sent fulgt opp. Dette gjelder både små enkle forhold og større saker. 
Det synes å være behov for tiltak for å rette opp dette. 

 

Klagebehandling 
HTM har i perioden erfart flere enkeltsaker der Fylkesmannen har overprøvd HTM og 
administrasjonens vedtak på basis av formfeil og lovanvendelse. Dette oppleves som 
utilfredsstillende, og det synes å være behov for tiltak. 

 

Utbyggingsprosjekter 
Det er en rekke prosjekter som er avsluttet med resultat noe bedre enn budsjett. 
Dette vurderes som positivt. Men det er spesielt ett enkeltprosjekt (gangvei 
Kjærnesveien) som har endt med et svært høyt overforbruk. Det synes å være behov 
for tiltak for å følge opp dette forholdet. 

 

Konklusjon 
Samlet oppleves disse forholdene som hinder for å kunne gjennomføre de politiske 
oppgavene HTM har. HTM anbefaler kommunestyret å be rådmannen om en 
oppfølging for å rette på de påpekte manglene. 
 
 

HTM-sak 78/12  

BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2012  
 

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

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012: 
Ola Nordal (A) fremmet følgende alternative innstilling:  
HTM tar budsjettreguleringen til orientering.  

 

Votering: 
Aps alternative innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2012: 
HTM tar budsjettreguleringen til orientering.   
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HTM-sak 79/12  

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

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2012:  
Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjenner endret uthus/teknisk rom 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 kr 10.000, da tiltaket for øvrig 
i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i rammetillatelse 27.09.2010. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012: 
Hovedutvalget var på befaring før møtet. 
 
Bygnings- og reguleringssjefen videreformidlet brev, mottatt mellom utsendelse av 
sakspapirer og HTM-møtet, fra Drøbak Arkitektkontor AS: «GNR 111 BNR 18 
Nebbaveien 130. Tilleggsinformasjon». 

  
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2012: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjenner endret uthus/teknisk rom 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 kr 10.000, da tiltaket for øvrig 
i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i rammetillatelse 27.09.2010. 
 
 
  
 

HTM-sak 80/12  

GNR 93 BNR 6 - HAUGLI KROER - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2012: 
Eier av eiendommen gnr 93 bnr 6, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, dersom 
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 

01.01.2013. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2013, også helligdager, inntil 
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges 
med hjemmel i Forurensningsloven § 73 og Forurensningsforskriften § 41-6. 
      

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012: 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 
Fristen endres til 01.07.2013.  

 

Votering:  
Innstillingen ble vedtatt 5-4 (1SV, 2H, 1FrP). 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2012: 
Eier av eiendommen gnr 93 bnr 6, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, dersom 
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 

01.01.2013. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2013, også helligdager, inntil 
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges 
med hjemmel i Forurensningsloven § 73 og Forurensningsforskriften § 41-6.  
 
 
 

HTM-sak 81/12  

GNR 93 BNR 4  - LØVLI KROER - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2012: 
Eier av eiendommen gnr 93 bnr 4, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, dersom 
tilknytning til kommunalt avløpsnett ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 

01.01.2013. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2013, også helligdager, inntil 
tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven § 32-5. 
    

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Fristen endres til 01.07.2013.  

 

Votering:  
Innstillingen ble vedtatt 6-3 (2H, 1FrP) 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2012: 
Eier av eiendommen gnr 93 bnr 4, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, dersom 
tilknytning til kommunalt avløpsnett ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 

01.01.2013. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2013, også helligdager, inntil 
tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven § 32-5.      
 
  

HTM-sak 82/12  

GNR 95 BNR 4 - KROER SAMFUNNSHUS - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2012: 
Kroer Vel ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag for eiendommen gnr 95 bnr 4 (Kroer 
Samfunnshus), dersom tilknytning til kommunalt avløpsnett ikke er gjennomført og 

ferdigmeldt innen 01.01.2013. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2013, også 
helligdager, inntil tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om 
ferdigattest fra utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i 
Plan- og bygningsloven § 32-5. 
    

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Fristen endres til 01.07.2013.  
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Votering:  
Innstillingen ble vedtatt 5-4 (2H, 1FrP, 1MDG) 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2012: 
Kroer Vel ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag for eiendommen gnr 95 bnr 4 (Kroer 
Samfunnshus), dersom tilknytning til kommunalt avløpsnett ikke er gjennomført og 

ferdigmeldt innen 01.01.2013. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2013, også 
helligdager, inntil tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om 
ferdigattest fra utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i 
Plan- og bygningsloven § 32-5.      
 
  

HTM-sak 83/12  

GNR 94 BNR 2 - HOLTVEIEN 44/48 - VEDTAK OM TVANGSMULKT 

AVLØPSANLEGG 

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2012: 
Eier av eiendommen gnr 94 bnr 2, ilegges tvangsmulkt på kr. 400 per dag, dersom 
tilknytning til kommunalt avløpsnett ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 

01.01.2013. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2013, også helligdager, inntil 
tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven § 32-5. 
      

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012: 
Jan Ove Rikheim (H) og Kjetil Barfelt fremmet følgende fellesforslag: 
Fristen endres til 01.07.2013.  

 

Votering:  
Innstillingen ble vedtatt 6-3 (2H, 1FrP). 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2012: 
Eier av eiendommen gnr 94 bnr 2, ilegges tvangsmulkt på kr. 400 per dag, dersom 
tilknytning til kommunalt avløpsnett ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 

01.01.2013. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2013, også helligdager, inntil 
tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven § 32-5.      
 
 

HTM-sak 84/12  

GNR 16 BNR 14 - DRØBAKVEIEN 211 - VEDTAK OM TVANGSMULKT  
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2012: 
Eier av eiendommen gnr 16 bnr 14, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, dersom 
tilknytning til kommunalt avløpsnett ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 

01.01.2013. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2013, også helligdager, inntil 
tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven § 32-5. 



 Side 10 av 14 

      

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012: 
Jan Ove Rikheim (H) og Kjetil Barfelt fremmet følgende fellesforslag: 
Fristen endres til 01.07.2013.  

 

Votering:  
Innstillingen ble vedtatt 6-3 (2H, 1FrP). 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2012: 
Eier av eiendommen gnr 16 bnr 14, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, dersom 
tilknytning til kommunalt avløpsnett ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 

01.01.2013. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2013, også helligdager, inntil 
tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven § 32-5.      
 
 
  

HTM-sak 85/12  

GNR 107 BNR 94, 95 - VEDTAK OM TVANGSMULKT EIENDOMMEN 

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2012: 
Eier av eiendommen gnr 107 bnr 94, 95, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, 
dersom pålegg om omlegging av stikkledningsnettet ikke er gjennomført og 

ferdigmeldt innen 01.01.2013. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2013, også 
helligdager, inntil tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om 
ferdigattest fra utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i 
Plan- og bygningsloven § 32-5. 
      

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012: 
Jan Ove Rikheim (H) og Kjetil Barfelt fremmet følgende fellesforslag: 
Fristen endres til 01.07.2013.  

 

Votering:  
Innstillingen ble vedtatt 6-3 (2H, 1FrP). 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2012: 
Eier av eiendommen gnr 107 bnr 94, 95, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, 
dersom pålegg om omlegging av stikkledningsnettet ikke er gjennomført og 

ferdigmeldt innen 01.01.2013. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2013, også 
helligdager, inntil tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om 
ferdigattest fra utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i 
Plan- og bygningsloven § 32-5.      
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HTM-sak 86/12  

R-257 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅLERUDMYRA SKYTEBANE  
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2012: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven 
av 1985 godkjenner Ås kommune forslag til endret reguleringsplan for Ålerudmyra 
Skytebane, som vist på kart datert 20.04.2009, med reguleringsbestemmelser, 
revidert 31.05.2011.  
  

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012: 
Hovedutvalget var på befaring før møtet. 
 
Ola Nordal (A) fremmet forslag om å utsette saken, fordi det er behov for å supplere 
flere av punktene i reguleringsbestemmelsene. 
 

Votering: 
Aps utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2012: 
Saken utsettes.   
 
 
  

HTM-sak 87/12  

R-272 – REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD NÆRINGSPARK – 

DETALJREGULERING  
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2012: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 12-12 i plan- og 
bygningsloven godkjenner Ås kommune forslag til reguleringsplan – detaljplan – for 
Nygård Næringspark, som vist på kart datert 08.05.2012, revidert 12.09.2012, med 
reguleringsbestemmelser, revidert 17.09.2012. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012: 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og sendes tilbake til forslagsstiller. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

 § 3.1 følgende strykes: «lager- og terminal-».  

 § 3.6 siste avsnitt, endres til: «Skilt og reklame kan tillates oppsatt etter 
godkjennelse av Ås kommune.».  

 § 5 første avsnitt, legges det til: «eller rundkjøring» slik at setningen blir som 
følger: «Avkjørselen skal kanaliseres med trafikkøy eller rundkjøring».  

 § 5 siste avsnitt, følgende strykes: «og overordnede vegmyndigheter». 
 

Votering: 
Sps utsettelsesforslag ble nedstemt 8-1 (Sp). 
Innstillingen med FrPs endringer ble enstemmig tiltrådt. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2012: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 12-12 i plan- og 
bygningsloven godkjenner Ås kommune forslag til reguleringsplan – detaljplan – for 
Nygård Næringspark, som vist på kart datert 08.05.2012, revidert 12.09.2012, med 
reguleringsbestemmelser, revidert 17.09.2012, med følgende endringer: 
 

 § 3.1 følgende strykes: «lager- og terminal-».  

 § 3.6 siste avsnitt, endres til: «Skilt og reklame kan tillates oppsatt etter 
godkjennelse av Ås kommune.».  

 § 5 første avsnitt, legges det til: «eller rundkjøring» slik at setningen blir som 
følger: «Avkjørselen skal kanaliseres med trafikkøy eller rundkjøring».  

 § 5 siste avsnitt, følgende strykes: «og overordnede vegmyndigheter». 
 
 
 

HTM-sak 88/12  

GNR 57 BNR 3 - SLØRSTAD NORDRE - SØKNAD OM DELING - KLAGE PÅ 

AVSLAG 

 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2012: 
Under henvisning til saksutredningen opprettholder hovedutvalget for teknikk og miljø 
bygnings- og reguleringssjefens vedtak datert 22.06.2012, sak D 245/12. Klage fra 
eier av gnr 57 bnr 3, Slørstad Nordre, tas ikke til følge.  
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse jfr. Plan- 
og bygningslovens § 26-1. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012: 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende alternative innstilling:  
Hovedutvalg for teknikk og miljø tar klagen til følge og godkjenner søknaden.  

 

Votering:  
Høyres alternative innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2012: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø tar klagen til følge og godkjenner søknaden.  
 
  

HTM-sak 89/12  

GNR 105 BNR 3 - NORDBY ØSTRE - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE 

JORDBRUKSOMRÅDE VED OPPFYLLING AV RENE MASSER 

 

Innstilling til møtet i hovedutvalget for teknikk og miljø 27.09.12: 
1. Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og vurdering med 

konklusjon og begrunnelse, og opphever vedtak om pålegg av stans av arbeider 
datert 24.04.12, sak nr. D 149/12. Under henvisning til saksutredningen 
godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 samt innsendt 
dokumentasjon endringer av tiltak som er godkjent i HTM-sak nr. 64/12, og tillater 
at arbeider nå igangsettes/gjenopptas på gnr 105 bnr 3, Nordby Østre.  



 Side 13 av 14 

 
2. Under henvisning til saksutredningen gir hovedutvalget for teknikk og miljø i 

medhold av plan- og bygningslovens §§ 22.3 og 23.1 lokal godkjenning av de 
omsøkte foretak og ansvarsrett i de oppgitte funksjoner. 

 
3. Hovedutvalget opprettholder sitt vedtak i møte 14.06.2012, sak 64/12, om  

kr 50 000 i overtredelsesgebyr.    
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2012: 
1. Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og vurdering med 

konklusjon og begrunnelse, og opphever vedtak om pålegg av stans av arbeider 
datert 24.04.12, sak nr. D 149/12. Under henvisning til saksutredningen 
godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 samt innsendt 
dokumentasjon endringer av tiltak som er godkjent i HTM-sak nr. 64/12, og tillater 
at arbeider nå igangsettes/gjenopptas på gnr 105 bnr 3, Nordby Østre.  
 

2. Under henvisning til saksutredningen gir hovedutvalget for teknikk og miljø i 
medhold av plan- og bygningslovens §§ 22.3 og 23.1 lokal godkjenning av de 
omsøkte foretak og ansvarsrett i de oppgitte funksjoner. 
 

3. Hovedutvalget opprettholder sitt vedtak i møte 14.06.2012, sak 64/12, om  
kr 50 000 i overtredelsesgebyr. 

 
 

HTM-sak 90/12  

MØTEPLAN FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ 2013  
 

Utvalgsleders innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2012: 
Møteplan for hovedutvalg for teknikk og miljø 2013 vedtas. 
 

Møteplan for hovedutvalg for teknikk og miljø 2013 

 

1. halvår 

Uke Møtedag Tid Sted 

3 Torsdag 17. januar Kl. 18.00 Ås kulturhus 2. etg. Lille sal 

7 Torsdag 14. februar Kl. 18.00 Ås kulturhus 2. etg. Lille sal 

11 Torsdag 14. mars Kl. 18.00 Ås kulturhus 2. etg. Lille sal 

16 Torsdag 18. april Kl. 18.00 Ås kulturhus 2. etg. Lille sal 

20 Torsdag 16. mai Kl. 18.00 Ås kulturhus 2. etg. Lille sal 

24 Torsdag 23. juni Kl. 18.00 Ås kulturhus 2. etg. Lille sal 
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2. halvår 

Uke Møtedag Tid Sted 

34 Torsdag 22. august Kl. 18.00 Ås kulturhus 2. etg. Lille sal 

39 Torsdag 26. september Kl. 18.00 Ås kulturhus 2. etg. Lille sal 

45 Torsdag 7. november Kl. 18.00 Ås kulturhus 2. etg. Lille sal 

50 Torsdag 12. desember Kl. 18.00 Ås kulturhus 2. etg. Lille sal 

 
 
 
 

HTM-sak 91/12  

FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL/TILSYN 

AV MINDRE AVLØPSANLEGG  
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2012: 
”Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg i 
Ås kommune”, vedtas. Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2013. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012: 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag:  

 I § 1 endres siste setning til «Gebyrene skal gi kommunen dekning for sine 
kostnader». 

 I §§ 2 og 3 endres personenheter til personekvivalenter. 
 
Ola Stedje Hanserud (MDG) fremmet følgende forslag: 

 I § 3 endres 1000 PE til 2000 pe, slik at antallet samsvarer med antallet i § 2. 

 Generelt endres PE til pe, da «pe» er den norske versjonen som har en noe 
annen definisjon enn den europeiske «PE».  

 

Votering: 
Innstillingen med Sps og MDGs endringer ble enstemmig tiltrådt.  

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 27.09.2012: 
”Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg i 
Ås kommune”, vedtas, med følgende redaksjonelle endringer: 
 

 I § 1 endres siste setning til «Gebyrene skal gi kommunen dekning for sine 
kostnader». 

 I §§ 2 og 3 endres personenheter til personekvivalenter. 

 I § 3 endres 1000 PE til 2000 pe, slik at antallet samsvarer med antallet i § 2. 

 Generelt endres PE til pe, da «pe» er den norske versjonen som har en noe 
annen definisjon enn den europeiske «PE».  

 
Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2013. 
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