
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 1. etg. 17.02.201  
 
Fra HTM-sak:  10/11 Fra kl.: 18.00 
Til HTM-sak: 20/11 Til kl.: 22:30 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H: Ole Fredrik Nordby 
 
Møtende medlemmer:  
A: Bjørn Bråte og Joar Solberg 
FrP: Kjetil Barfelt og Kristin H. Torgersen 
Sp: Ellen Løken 
SV:  Håvard Steinsholt 
V: Ivar Magne Sæveraas 
KrF: Grete Grindal Patil 
 
Møtende varamedlemmer:  
H: Bjørn Leivestad 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Teknisk sjef Arnt Øybekk, bygnings- og reguleringssjef Ivar Gudmundsen, leder av 
eiendomsavdelingen Terje Smestad og konsulent/sekretær Jeanette Karlsen. 
 
Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 10-13/11, 15/11, 14/11, 16-20/11. 
 
Hovedutvalget minner om tidligere forespørsel om en omvisning av teknisk etat,  
jf. hovedutvalgets protokoller av 15.10.2009, 23.09., 11.11., 09.12.2010 og 
20.01.2011.  
 
 
Godkjent 23.02.2011 av leder Håvard Steinsholt og nestleder Grete Grindal Patil. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
 
HTM-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
10/11 05/3318 REG R-239  
R-239 - REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET NEBBA BRYGGE - OPPEGÅRD 
GRENSE    
 
11/11 10/3659 GB R-267  
R-267  -  ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SENTRUM NORD 
ÅSTORGET - FORESPØRSEL 
 
12/11 07/2861 REG R-251  
R-251 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOLSTADKULEN  
 
13/11 10/3117 GB 55/533  
GNR 55 BNR 533 - BREKKEVEIEN 7 - RAMMESØKNAD FOR BOLIG OG 
FORRETNINGSBYGG  
 
14/11 10/3985 GB 61/61  
GNR 61 BNR 61 - FJELLVEIEN 6 - NYBYGG  
 
15/11 10/400 M41   
EGGET - KOMMUNALT BIDRAG TIL PUMPESTASJONER  
 
16/11 08/1635 GB 98/10  
GNR 98 BNR 10 - SUNDBYVEIEN 90 - TVANGSMULKT  
 
17/11 10/1699 GB 54/396  
GNR 54 BNR 396 - TUNVEIEN 12 - TVANGSMULKT  
 
18/11 10/1374 GB 39/50  
GNR 39 BNR 50 - SYVERUDVEIEN 163 - TVANGSMULKT  
 
19/11 10/1376 GB 39/1-2  
GNR 39 BNR 1 FNR 2 - SYVERUDVEIEN 167 - TVANGSMULKT  
 
20/11 11/921 614 &46  
VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG 2011  
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ORIENTERINGSSAKER: 
 

• R-257 - Reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane, jf. brev av 24.01.2011 l.nr. 
2210/11. Bygnings- og reguleringssjefen orienterte om status i saken. 
Hovedutvalget ber administrasjonen legge frem saken til behandling 24.03.2011. 

 
• Gnr 55 bnr 14 - Brekkeveien 5 - Bolig og forretningsbygg, jf. saksnr. 08/40. 

Bygnings- og reguleringssjef delte ut og orienterte om rammesøknad fra Follo 
Boligbyggelag, og sist fremlagte forslag til endrede parkeringsløsninger. 
Hovedutvalget stiller seg negativ til forslagene som vil bety problemer for avvikling 
av trafikk, spesielt i Brekkeveien og i forlengelse av Skoleveien. Ansvarlig søker 
bes utforme nytt forslag under hensyn til at gateparkering i sentrum skal være til 
allmenn bruk, forretninger m.m. bør legges mot Skoleveien og Moerveien og 
parkering for eiendommens beboere og næringsdrivende bør bygges i 
kjelleretasje og ikke oppta viktig areal i 1. etasje og i gata. 

 
• Oppdatert oversikt over status på reguleringsplaner i Ås kommune ble delt ut. 
 
 

REFERATSAKER: 
 

• Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

DELEGERTE VEDTAK: 
 

• Delegerte vedtak for perioden 01.-31.01.2011 ble tatt til orientering. 
 
 

EVENTUELT: 
 

• Det er observert at det er anlagt vei ved Vinterbro pukkverk. Hovedutvalget ber 
administrasjonen undersøke dette. 

• Hovedutvalget ønsker befaring av brannstasjon på Haug (i april/mai). 
• Hovedutvalgets leder gjentok fra forrige møte anmodning om at det ikke bør strøs 

på veier i en sone der det krysser opparbeidede skiløyper (Eldorveien, 
Søråsveien, Herumveien (ved Kjerringjordet og ved Rød), Børsumveien). 
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HTM-sak 10/11  
R-239 - REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET NEBBA BRYGGE - OPPEGÅRD 
GRENSE    
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 17.02.2011: 
a. Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 27-2 i plan- og 

bygningsloven av 1985 vedtar Ås kommune forslag til reguleringsplan for området 
Nebba brygge – Oppegård grense som vist på kart sist revidert 07.02.2011, med 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 07.02.2011. 

b. Alternativer: 
1. Ås kommune vedtar alternativ 1 (kjørevei mellom Nebba brygge i sør og gnr 

111 bnr 18 i nord) 
2. Ås kommune vedtar alternativ 2 (kjørevei mellom Nebba brygge i sør og gnr 

111 bnr 196 i nord) 
c. Ås kommune vedtar alternativ 3 (gangvei mellom Nebba brygge i sør og gnr 111 

bnr 18 i nord). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.02.2011: 
Uttalelser til saken av 12./14.02.2011 ble utdelt i møtet, jf. l.nr. 3421/11 og 3423/11.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag som endringer til 
reguleringsbestemmelsene alternativ 1:  
• § 2 a.: setningen tilføyes: (…), eller tilbakeføres til opprinnelig utseende. 
• § 7.1. b. første setning strykes. Siste setning tilføyes: (…), og legges frem for 

hovedutvalg for teknikk og miljø til godkjennelse. 
• § 7.3. endres til: 

Spesialområder – privat kjørevei/kyststi og privat gang- og sykkelvei 
Veiene skal være åpne for allmenn umotorisert ferdsel, og være stengt ved Nebba 
brygge med halvbom. Oppgradering av veiene skal skje på en skånsom måte, og 
det skal tas hensyn til eksisterende naturmiljø og terreng. Maksimal veibredde 
skal være 230 cm + totalt 70 cm veiskulder. Veibredden kan i svinger økes til 
maksimalt 280 cm. Forstøtningsmurer skal utføres/forblendes med naturstein. 
Ved strand i nord skal utvidelse av kjørevei/kyststi foregå på landsiden. 
Før arbeidet påbegynnes skal det fremlegges en byggeplan til godkjennelse i 
hovedutvalg for teknikk og miljø. Byggeplanen skal inneholde linjeføring 
(eksisterende og foreslått), høydeprofiler (eksisterende og foreslått), materialvalg i 
kantstein, forblending og kjørevei/kyststi, belysning og beplantning samt plan for 
fremføring av elektriske kabler. Målestokk maksimalt 1:200.    

 
Votering: 
Innstillingens pkt. a. ble enstemmig tiltrådt 
Innstillingens pkt. b. ble tiltrådt 5-4 (1Sp, 1SV, 1V, 1KrF) ved alternativ voterting mot 
innstillingens pkt. c. 
Innstillingens alt. 1 i pkt. b. ble tiltrådt 6-3 (1SV, 1V, 1KrF) ved alternativ votering mot 
innstillings alt. 2. i pkt. b. 
FrP’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 17.02.2011: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven 
av 1985 vedtar Ås kommune forslag til reguleringsplan for området Nebba brygge – 
Oppegård grense som vist på kart sist revidert 07.02.2011, med 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 07.02.2011.  
 
Ås kommune vedtar alternativ 1 (kjørevei mellom Nebba brygge i sør og gnr 111 bnr 
18 i nord), med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: 
• § 2 a.: setningen tilføyes: (…), eller tilbakeføres til opprinnelig utseende. 
• § 7.1. b. første setning strykes. Siste setning tilføyes: (…), og legges frem for 

hovedutvalg for teknikk og miljø til godkjennelse. 
• § 7.3. endres til: 

Spesialområder – privat kjørevei/kyststi og privat gang- og sykkelvei 
Veiene skal være åpne for allmenn umotorisert ferdsel, og være stengt ved Nebba 
brygge med halvbom. Oppgradering av veiene skal skje på en skånsom måte, og 
det skal tas hensyn til eksisterende naturmiljø og terreng. Maksimal veibredde 
skal være 230 cm + totalt 70 cm veiskulder. Veibredden kan i svinger økes til 
maksimalt 280 cm. Forstøtningsmurer skal utføres/forblendes med naturstein. 
Ved strand i nord skal utvidelse av kjørevei/kyststi foregå på landsiden. 
Før arbeidet påbegynnes skal det fremlegges en byggeplan til godkjennelse i 
hovedutvalg for teknikk og miljø. Byggeplanen skal inneholde linjeføring 
(eksisterende og foreslått), høydeprofiler (eksisterende og foreslått), materialvalg i 
kantstein, forblending og kjørevei/kyststi, belysning og beplantning samt plan for 
fremføring av elektriske kabler. Målestokk maksimalt 1:200.    

 
 
  
HTM-sak 11/11  
R-267 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SENTRUM NORD 
ÅSTORGET - FORESPØRSEL 
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 17.02.2011: 
Under henvisning til plan- og bygningslovens § 12-8 godkjenner Hovedutvalg for 
teknikk og miljø at det utarbeides endret reguleringsplan for del av Sentrum Nord - 
Åstorget, avgrenset som vist på vedlagte kartskisse datert 01.02.2011 fra BAS 
arkitekter AS, etter de retningslinjer som det er redegjort for i teknisk sjefs 
kommentarer og konklusjon. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.02.2011: 
Følgende bemerkninger ble gitt av hovedutvalget for videre behandling av saken: 
• Kjøretrafikk på gatetunet tillates ikke. 
• Unødig kjøretrafikk i Raveien bør unngås. 
• Veisystemet skal kunne tilpasses mulig forlengelse av Raveien i øst-vest-retning, 

fram til Brekkeveien, jf. kommunestyrevedtak av 17.06.2009. 
• Utbyggingsavtale bør vurderes. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Utvalgets uttalelse følger saken videre. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 17.02.2011: 
Under henvisning til plan- og bygningslovens § 12-8 godkjenner Hovedutvalg for 
teknikk og miljø at det utarbeides endret reguleringsplan for del av Sentrum Nord - 
Åstorget, avgrenset som vist på vedlagte kartskisse datert 01.02.2011 fra BAS 
arkitekter AS, etter de retningslinjer som det er redegjort for i teknisk sjefs 
kommentarer og konklusjon. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs uttalelse 17.02.2011: 
• Kjøretrafikk på gatetunet tillates ikke. 
• Unødig kjøretrafikk i Raveien bør unngås. 
• Veisystemet skal kunne tilpasses mulig forlengelse av Raveien i øst-vest-retning, 

fram til Brekkeveien, jf. kommunestyrevedtak av 17.06.2009. 
• Utbyggingsavtale bør vurderes. 
 
 
  
HTM-sak 12/11  
R-251 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOLSTADKULEN  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 17.02.2011:  
Med henvisning til saksutredningen og i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven 
av 2008 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø å legge ut til offentlig ettersyn, for 
andre gang, forslag til endret reguleringsplan for Holstadkulen som vist på 
reguleringskart datert 20.05.09, sist revidert 04.02.11, med reguleringsbestemmelser 
datert 22.05.09, sist revidert 04.02.11. 
            
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.02.2011: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
• F1 legges til boligformål. 
• Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.0.e. utgår. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
FrP’s forslag kulepkt. 1 ble vedtatt 5-4 (1Sp, 1SV, 1V, 1KrF). 
FrP’s forslag kulepkt. 2 ble vedtatt 6-3 (1Sp, 1SV, 1KrF). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 17.02.2011: 
Med henvisning til saksutredningen og i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven 
av 2008 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø å legge ut til offentlig ettersyn, for 
andre gang, forslag til endret reguleringsplan for Holstadkulen som vist på 
reguleringskart datert 20.05.09, sist revidert 04.02.11, med reguleringsbestemmelser 
datert 22.05.09, sist revidert 04.02.11, med følgende endringer: 
• F1 legges til boligformål. 
• Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.0.e. utgår. 
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HTM-sak 13/11  
GNR 55 BNR 533 - BREKKEVEIEN 7 - RAMMESØKNAD FOR BOLIG OG 
FORRETNINGSBYGG  
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø den 17.02.2011: 
Under henvisning til saksutredningen avslår teknisk sjef i medhold av plan- og 
bygningslovens § 2–1 de anmeldte byggeplaner for bolig- og forretningsbygg på 
gnr.55 bnr.533, da tiltaket er i strid med endret reguleringsplan for 
brannstasjonstomta (R-250).  
 
Under henvisning til saksutredningen avslår teknisk sjef i medhold av § 19-2 i plan og 
bygningsloven av 2008 søknad om dispensasjon fra gjeldende regulering vedrørende 
høyden, da det ikke foreligger tilstrekkelig overvekt av hensyn som taler for 
dispensasjon. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.02.2011: 
A, H, FrP, Sp og KrF fremmet følgende fellesforslag: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til rammesøknaden og gir dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene, med følgende begrunnelse: 
For å realisere de positive sider ved fremlagte prosjekt innenfor forutsatt utnytting 
finner utvalget en økt høyde på østre del av tomta som nødvendig i dette tilfellet. 

2. Det overlates til bygnings- og reguleringssjef å utforme nødvendige betingelser for 
rammetillatelsen. 

 
Votering: 
Fellesforslaget ble vedtatt 7-2 (1SV, 1V) ved alternativ voterting mot innstillingen. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 17.02.2011: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til rammesøknaden og gir dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene, med følgende begrunnelse: 
For å realisere de positive sider ved fremlagte prosjekt innenfor forutsatt utnytting 
finner utvalget en økt høyde på østre del av tomta som nødvendig i dette tilfellet. 

2. Det overlates til bygnings- og reguleringssjefen å utforme nødvendige betingelser 
for rammetillatelsen. 

 
 
  
HTM-sak 14/11  
GNR 61 BNR 61 - FJELLVEIEN 6 - NYBYGG  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 17.02.2011: 
1. Under henvisning til saksutredningen godkjenner hovedutvalg for teknikk og miljø i 

medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 de anmeldte byggeplaner av ny 
bygning med 6 boenheter samt 3 frittstående boder og en personalbase på gnr. 
61, bnr. 61, Fjellveien 6. 

2. Hovedutvalg for teknikk og miljø gir i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven 
av 2008 dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser for antall 
parkeringsplasser for Fjellveien 6. 

3. Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjenner utomhusplan for 1. byggetrinn, datert 
15.10.2010. 
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4. Det overlates til bygnings- og reguleringssjefen å utforme nødvendige betingelser 
for rammetillatelsen.  

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.02.2011: 
Grete Grindal Patil (KrF) og Joar Solberg (A) meldte seg inhabile og fratrådte møtet 
under behandling av saken, jf. kommuneloven § 40. 4. 
 
Ytterligere korrespondanse i saken ble utdelt i møtet, jf. l.nr. 3411/11 og 3486/11. 
 
Votering: (7 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 17.02.2011: 
1. Under henvisning til saksutredningen godkjenner hovedutvalg for teknikk og miljø i 

medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 de anmeldte byggeplaner av ny 
bygning med 6 boenheter samt 3 frittstående boder og en personalbase på gnr. 
61, bnr. 61, Fjellveien 6. 

2. Hovedutvalg for teknikk og miljø gir i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven 
av 2008 dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser for antall 
parkeringsplasser for Fjellveien 6. 

3. Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjenner utomhusplan for 1. byggetrinn, datert 
15.10.2010. 

4. Det overlates til bygnings- og reguleringssjefen å utforme nødvendige betingelser 
for rammetillatelsen.  

 
 
  
HTM-sak 15/11  
EGGET - KOMMUNALT BIDRAG TIL PUMPESTASJONER  
 
Endret innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 17.02.2011: 
1. Ås kommune bygger og bekoster kommunalt ledningsnett for vann og avløp fra 

punkt A og frem til punkt C på vedlagte kart. Det kommunale anlegget skal 
inkludere en avløpspumpestasjon med mottakskum og slamavskiller for overløpet, 
samt en brannkum. 

2. Arbeidet med byggingen av det kommunale anlegget startes opp så snart som 
mulig. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.02.2011: 
Teknisk sjef endret innstillingen i møtet, jf. utdelt notat av 17.02.2011. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 17.02.2011: 
1. Ås kommune bygger og bekoster kommunalt ledningsnett for vann og avløp fra 

punkt A og frem til punkt C på vedlagte kart. Det kommunale anlegget skal 
inkludere en avløpspumpestasjon med mottakskum og slamavskiller for overløpet, 
samt en brannkum. 

2. Arbeidet med byggingen av det kommunale anlegget startes opp så snart som 
mulig. 
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HTM-sak 16/11  
GNR 98 BNR 10 - SUNDBYVEIEN 90 - TVANGSMULKT  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 17.02.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.02.2011: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 17.02.2011: 
1. Eier av eiendommen gnr 98 bnr 10, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, 

dersom rapport fra tetthetskontroll av slamavskilleren i infiltrasjonsanlegget ikke er 
oversendt Ås kommune innen 01.05.2011.  

2. Dersom rapporten viser at slamavskilleren må skiftes ut, skal utskifting 
gjennomføres innen 01.07.2011. 

3. Dersom rapporten fra tetthetskontrollen viser at slamavskilleren må byttes, og 
dette ikke er gjennomført innen 01.07.2001, skal tvangsmulkt på kr. 200 per dag 
iverksettes fra og med 01.07.2011. 

4. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i Forurensningsloven § 73 og 
Forurensningsloven § 41-6. 

 
 
  
HTM-sak 17/11  
GNR 54 BNR 396 - TUNVEIEN 12 - TVANGSMULKT  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 17.02.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.02.2011: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 17.02.2011: 
Eier av eiendommen gnr 54 bnr 396 (Tunveien12), ilegges tvangsmulkt på kr. 200 
per dag, dersom tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett ikke er gjennomført og 
ferdigmeldt innen 01.05.2011. Gebyret løper alle dager fra og med 01.05.2011, 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 18/11  
GNR 39 BNR 50 - SYVERUDVEIEN 163 - TVANGSMULKT  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 17.02.2011: 
Eier av eiendommen gnr 39 bnr 50 (Syverudveien 163), ilegges tvangsmulkt på  
kr. 200 per dag, dersom tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett ikke er 
gjennomført og ferdigmeldt innen 01.05.2011. Gebyret løper alle dager fra og med 
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01.05.2011, 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 17.02.2011: 
Bjørn Leivestad (H) fremmet forslag om endret frist til 01.07.2011. 
 
Votering:  
H’s forslag ble vedtatt 6-3 (1A, 1Sp, 1SV) ved alternativ votering mot innstillingen. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 17.02.2011: 
Eier av eiendommen gnr 39 bnr 50 (Syverudveien 163), ilegges tvangsmulkt på  
kr. 200 per dag, dersom tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett ikke er 
gjennomført og ferdigmeldt innen 01.07.2011. Gebyret løper alle dager fra og med 
01.07.2011, 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 19/11  
GNR 39 BNR 1 FNR 2 - SYVERUDVEIEN 167 - TVANGSMULKT  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 17.02.2011: 
Eier av eiendommen gnr 39 bnr 1 fnr 2 (Syverudveien 167), ilegges tvangsmulkt på  
kr. 200 per dag, dersom tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett ikke er 
gjennomført og ferdigmeldt innen 01.05.2011. Gebyret løper alle dager fra og med 
01.05.2011, 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 17.02.2011: 
Bjørn Leivestad (H) fremmet forslag om endret frist til 01.07.2011. 
 
Votering: 
H’s forslag ble vedtatt 8-1 (1A) ved alternativ votering mot innstillingen. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 17.02.2011: 
Eier av eiendommen gnr 39 bnr 1 fnr 2 (Syverudveien 167), ilegges tvangsmulkt på  
kr. 200 per dag, dersom tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett ikke er 
gjennomført og ferdigmeldt innen 01.07.2011. Gebyret løper alle dager fra og med 
01.07.2011, 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 11 av 11 

 
HTM-sak 20/11  
VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG 2011  
 
Teknisk sjefs innstilling: 
Vedlikehold kommunale bygninger – tiltaksplan 2011, datert 4. februar 2011 vedtas. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.02.2011: 
Bjørn Bråte (A) fremmet følgende forslag: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø forutsettes at vask av yttervegg på de nyere deler av 
Kroer skole (”Rødskolen”) inngår i vedlikeholdet for 2011. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker en ytterligere redegjørelse for gulv i 
Nordbyhallen samt vedlikehold og utbygging ved Solberg skole før tiltakene 
iverksettes. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
A’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
FrP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 17.02.2011: 
Vedlikehold kommunale bygninger – tiltaksplan 2011, datert 4. februar 2011 vedtas. 
• Hovedutvalg for teknikk og miljø forutsettes at vask av yttervegg på de nyere deler 

av Kroer skole (”Rødskolen”) inngår i vedlikeholdet for 2011. 
• Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker en ytterligere redegjørelse for gulv i 

Nordbyhallen samt vedlikehold og utbygging ved Solberg skole før tiltakene 
iverksettes. 

 
 
  


