
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 11/3498-2 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås rådhus, Lille sal 10.11.2011 
 
Fra HTM-sak:  90/11 Fra kl.: 18.00 
Til HTM-sak: 101/11 Til kl.: 22.45 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
 
Møtende medlemmer:  
A: Ola Nordal, Kristin Ohnstad  
H: Monica Langfeldt Fjeld, Jan Ove Rikheim 
FrP: Kjetil Barfelt 
V: Inger Skjervold Rosenfeld 
Sp: Odd Rønningen  
SV: Jan Sjølli 
MDG: Ola Stedje Hanserud 
Møtende varamedlemmer:  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Teknisk sjef Arnt Øybekk, konsulent Rita Stensrud - sekretær, bygnings- og 
reguleringssjef Ivar Gudmundsen, leder av eiendomsavdelingen Terje Smestad, plan- 
og utviklingssjef Ellen Grepperud, prosjektkoordinator Cornelia Solheim og konsulent 
Jeanette Karlsen.  
 
Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 91, 92, 90, 93-101/11 
Teknisk sjef og leder for eiendomsavdelingen ga en presentasjon av teknisk etat og 
vedlikeholdsarbeidet. Ytterligere opplæring av hovedutvalget kommer på et senere 
tidspunkt. 
 
Godkjent 14.11.2011 av leder Ola Nordal, 16.11.2011 av nestleder Odd Rønningen 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
HTM-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
90/11 11/3471 145   
FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015  
 
91/11 11/3022 REG R - 255  
REGULERINGSPLAN FOR CAMPUS ÅS - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN  
 
92/11 11/3023 REG R - 263  
R-263 REGULERINGSPLAN FOR EINARSTUJORDET (NYTT SENTER FOR 
HUSDYRFORSØK) - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN  
 
93/11 10/3206 REG R-265  
R-265 - REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 152 VED 
KLOMMESTEIN  
 
94/11 09/2780 REG R-260  
R-260 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE DEL AV KAJAOMRÅDET  
 
95/11 08/1187 REG R-252  
R-252 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MOERVEIEN 10  
 
96/11 10/2044 GB 0/0  
GNR 113 BNR 1 - ASKEHAUG - OPPFØRING AV MAST SAMT TILHØRENDE 
BASESTASJONSHYTTE  
 
97/11 11/2118 GB 107/2  
GNR 107 BNR 2 - TUSENFRYD - BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON  
 
98/11 11/3455 231   
FORSKRIFT - GEBYRREGULATIV ETTER PLAN - OG BYGNINGSLOVEN § 33-1 
OG BYGNINGSLOVEN § 33-1 
 
99/11 11/3422 M00   
FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE; 
REVIDERING  
 
100/11 10/2091 C54   
BØLSTAD BRU - SØKNAD OM OVERTAKELSE TIL VEDLIKEHOLD  
 
101/11 11/2184 M41   
BULK FOSSEN 1 AS  - SØKNAD OM TILLATELSE TIL VANNTILKNYTNING I ÅS 
KOMMUNE GNR.41 BNR 1,6,7 I FROGN KOMMUNE 
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DELEGERTE VEDTAK: 

Delegerte vedtak fra september ble tatt til orientering. 
 
 
 

EVENTUELT: 
• Henvendelse om at det trengs gatebelysning langs gang- og sykkelveien på 

strekningen: Ås stasjon – UMB. Tilsvarende gjelder fra Parkgården langs fylkesvei 
152. Dette er langs fylkesveier og riksveier, og således ikke kommunens ansvar, 
men teknisk sjef videreformidler dette til Statens vegvesen. 

• Forslag om at det settes opp et skilt mot Drøbak fra kommunegrensa Ås/Frogn, i 
retning nordvest, langs veien som per dags dato brukes av gående og syklende. 

• Henvendelse fra grunneiere langs Holstadveien vedrørende ansvar for nye 
stikkveier. Teknisk sjef orienterte om bakgrunn for at veiene er regulert som privat 
felles atkomst, og at avtale om utbyggingen er inngått mellom grunneierne og 
Statens vegvesen.  

• Spørsmål til administrasjonen om hvor mye Ås kommune eier av et område i 
enden av Torsvei (sør for fotballbingen). Nå bare ugress, kunne blitt et fint 
friluftsareal. Dette blir besvart på neste møte. 

• Hovedutvalget har fått en henvendelse om behov for lys langs en skogsvei på 
Tandbergløkka. Veien brukes som snarvei. Ca. 30 m er i Ås kommune, ca. 60 m 
er i Ski. Ca. 20 000 per lyktestolpe – det trengs i tilfelle 3 stk. i Ås. Hovedutvalget 
diskuterte dette i lys av økonomiske forhold og tilsvarende behov på andre 
skogsveier. Det kom opp forslag om å oppfordre til samarbeid med lokal 
velforening for evt. å få til en etablering av lys. Teknisk sjef gir tilbakemelding på 
henvendelsen.
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HTM-sak 90/11  
FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2012 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2012.  

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

for 2012, jf. vedlegg 10.  
d) Opptak av ordinært lån på kr. 64.131.000 kr vedtas (serielån med avdragstid 

30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av 
trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.  

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.11.2011: 
Formannskapets behandling 09.11.2011 tilsier at spørsmål sendes skriftlig og samlet 
fra hvert parti innen mandag 14. november til rådmannen 
trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen gruppemøtene 
mandag 21. november. Partiene bes benytte et skjema som er sendt gruppelederne: 
”Forslag til handlingsprogram 2012-2015, svar på spørsmål fra partigruppene”. 
 
Hovedutvalget drøftet sitt ansvarsområde i handlingsprogram med økonomiplan. 
 
Votering: Det ble ikke votert. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak/uttalelse 10.11.2011: 
Hovedutvalget tar til orientering den delen av handlingsprogram med økonomiplan 
2012-2015 som omhandler teknikk og miljø. Videre innspill gis fra partiene. 
 
  
HTM-sak 91/11  
REGULERINGSPLAN FOR CAMPUS ÅS - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Endret innstilling til hovedutvalg for teknikk og miljø 10.11.2011: 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge forslag til reguleringsplan for Campus Ås ut til offentlig ettersyn, som vist 
på kart datert 24.10.11, med reguleringsbestemmelser datert 24.10.11, med følgende 
tilføyelser i reguleringsbestemmelsene: 
§ 11 Rekkefølge 

• Gang- og sykkelveien langs østsiden av Kirkeveien, fra Meierikrysset opp til 
Utveien 6, skal ferdigstilles før det gis igangsettingstillatelse til bygging av 
barnehage i Utveien 4 (OP17). 

§ 4 Fellesbestemmelser 
• Ved utbygging i OP12, 13 og 14 skal det tas særlige hensyn til kvaliteter i 

landskapsrommet rundt Ås kirke, inkludert atkomstveien med allé.  
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.11.2011: 
Brev fra Norges veterinærhøgskole datert 26.06.2011 ble delt ut i forkant av møtet.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) ga følgende uttalelse i saken: 
Se uttalelsen etter sakens vedtak. 
 
Odd Rønningen (Sp) ga følgende uttalelse i saken: 
Se uttalelsen etter sakens vedtak. 
 
Ola Stedje Hanserud (MDG) ga følgende uttalelse i saken: 
Se uttalelsen etter sakens vedtak. 
 
Jan Sjølli (SV) ga følgende uttalelse i saken: 
Se uttalelsen etter sakens vedtak. 
 
Ola Nordal (A) ga følgende uttalelse i saken: 
Se uttalelsen etter sakens vedtak. 
 
Inger Skjervold Rosenfeld (V) fremmet følgende forslag som tillegg til innstillingen: 
Før planen legges frem for endelig vedtak bør en trafikksikker løsning for fotgjengere 
og syklister i tilknytning til Meierkrysset utredes nærmere. 
 
Votering: 
Innstillingen med Vs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FrPs, Sps, MDGs, SVs og Aps uttalelser følger saken. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 10.11.2011: 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge forslag til reguleringsplan for Campus Ås ut til offentlig ettersyn, som vist 
på kart datert 24.10.11, med reguleringsbestemmelser datert 24.10.11, med følgende 
tilføyelser i reguleringsbestemmelsene: 
§ 11 Rekkefølge 

• Gang- og sykkelveien langs østsiden av Kirkeveien, fra Meierikrysset opp til 
Utveien 6, skal ferdigstilles før det gis igangsettingstillatelse til bygging av 
barnehage i Utveien 4 (OP17). 

§ 4 Fellesbestemmelser 
• Ved utbygging i OP12, 13 og 14 skal det tas særlige hensyn til kvaliteter i 

landskapsrommet rundt Ås kirke, inkludert atkomstveien med allé.  
 
Før planen legges frem for endelig vedtak bør en trafikksikker løsning for fotgjengere 
og syklister i tilknytning til Meierkrysset utredes nærmere. 
 
 
Uttalelser som følger saken: 
 
FrPs uttalelse: 
• Området Ås kirke:  

Reguleringsområdet endres til å inkludere Syverudveien forbi kirken og nordover 
til grense for reg.plan for Einarstujordet. Det tegnes inn sykkelsti/fortau på 
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strekningen. Sykkesti/fortau tas med i rekkefølgebestemmelsene, slik at før veien 
V8 tillates omlagt skal sykkelsti/fortau være bygget. 

• Mønehøyder: 
Det bestemmes mønehøyder i alle OP-områder på vanlig måte, dvs. angitt med 
meter over gjennomsnittlig planert terreng.  

• Trafikksikkerhet:  
Det bygges undergang under FV 152 i forbindelse med Meierikrysset. Denne 
knyttes til sykkelveinettet. Det innføres rekkefølgebestemmelse om at 
undergangen skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse i områdene OP18-
OP23. 

• Masser/Deponi:  
Redegjørelsen hvor og hvordan overskuddsmasser skal deponeres etterlyses. 
Punkt om deponering av overskuddsmasser inntas i reguleringsplanen. 
Bestemmelsen skal være konkret og ikke et ”synsepunkt”. 

• Vannforsyning: 
Dersom det er behov for nytt høydebasseng så kostes dette av utbygger. 

• Fjernvarmeverk: 
Anlegget legges så langt nord på felt E som mulig, og den 50 meter høye pipen 
legges så langt mot nord som mulig. Pipen vil ellers komme svært nær siktlinjene 
fra Brønnerud mot Ås kirke. 

• Boliger:  
Det innarbeides plass til 500 studentboliger i planene for campus. 

• Kollektivtrafikk: 
Busstopp langs FV 152 fjernes og busstraseen legges gjennom 
universitetsområdet på V2, V8 og V6 (eller tilsvarende) frem til Meierikrysset.  

• § 4.2 i reguleringsplanen – Materialbruk: 
Punktet om at ”Ny bebyggelses materialbruk skal tilpasses materialbruk i 
eksisterende bebyggelse” må spesifiseres, særskilt for OP1-OP23.  

• § 5.1 i reguleringsplanen: 
Punktet må spesifiseres vesentlig for å ha noen mening.  

• § 5.3 i reguleringsplanen – Møne- og gesimshøyder: 
Mønehøyden i OP5 er fastsatt til maks. kotehøyde 98 moh. Tomten varierer fra 
67-77 moh. hvilket gir lovlig mønehøyde på opp til 31 meter. 

• Det bestemmes møne- og gesimshøyder i alle OP-områder på vanlig måte, angitt 
med meter over gjennomsnittlig planert terreng.  

• §§ 10.3 og 10.4 i reguleringsplanen:  
Bestemmelsene tilpasses slik at kollektivtrasé kan trekkes gjennom 
universitetsområdet. 

 
Sps uttalelse: 
• ”Fjernvarmeanlegg” bør erstatte ”Biobrenselanlegg” i forslag til 

reguleringsbestemmelser. 
 
MDGs uttalelse: 
• Overvannsløsninger må planlegges slik at de ikke medfører merbelastning på 

resipient, og gjerne slik at de utgjør positive landskapselementer. 
 
SVs uttalelse:  
• Det bør komme undergang under FV 152 og Kongeveien i Meierikrysset. 
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• Det bør etableres gang- og sykkelvei fra området ved Ås kirke til Einarstujordet. 
 
Aps uttalelse: 
Før planen legges frem for endelig vedtak bør planen inneholde: 
• Ny plassering av skistadion 
• Konkretisering av hvilke begrensninger som gjelder for landbruksbygg i LNF 3. 
• Kotehøydebegrensning for bygg i E (varmeanlegg) 
• Konkretisering av hvilke begrensninger som gjelder for bygg i LNF 4. 
• En utredning av bysykkelordning knyttet til aksen Ås stasjon – Busstopp v/DNU – 

Einarstujordet, med forslag til plassering av fasiliteter for dette i 
reguleringsområdet. 

• I delområder med varierende terreng bør det i tillegg til byggehøyder i moh. 
legges inn makshøyder over gjennomsnitt planert terreng. 

 
 
  
HTM-sak 92/11  
R-263 REGULERINGSPLAN FOR EINARSTUJORDET (NYTT SENTER FOR 
HUSDYRFORSØK) - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Innstilling til hovedutvalg for teknikk og miljø, 10.11.2011: 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Einarstujordet (nytt Senter 
for husdyrforsøk), som vist på kart datert 26.10.2011, med reguleringsbestemmelser.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.11.2011: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til reguleringsbestemmelsene:  
Ny § 8 Rekkefølge 
V1 og V2 skal opparbeides før igangsettingstillatelse gis. 
 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Før planen legges frem for endelig vedtak må byggegrenser, parkering og 
beitearealer vises i planen. Beitearealer forutsettes tilbakeført til LNF-område.  
 
Votering: Innstillingen med FrPs og Sps forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 10.11.2011: 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Einarstujordet (nytt Senter 
for husdyrforsøk), som vist på kart datert 26.10.2011, med reguleringsbestemmelser 
med følgende tilføyelse:  
• Ny § 8 Rekkefølge 

V1 og V2 skal opparbeides før igangsettingstillatelse gis. 
 
Før planen legges frem for endelig vedtak må byggegrenser, parkering og 
beitearealer vises i planen. Beitearealer forutsettes tilbakeført til LNF-området.  
 
 



Saksnr. 11/3498-2 Side 8 av 12 

  
HTM-sak 93/11  
R-265 - REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 152 VED 
KLOMMESTEIN  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 10.11.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.11.2011: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.11.2011: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune forslag til 
reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 ved Klommestein, som vist 
på kart datert 23.09.2010, sist revidert 19.09.2011, med reguleringsbestemmelser 
datert 23.09.2010, sist revidert 20.09.2011. 
 
 
  
HTM-sak 94/11  
R-260 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE DEL AV KAJAOMRÅDET  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø HTM 10.11.2011: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommune forslag til endret 
reguleringsplan for østre del av Kajaområdet som vist på kart datert 24.05.2011, 
endret 27.10.2011 med reguleringsbestemmelser datert 24.05.2011, revidert 
27.10.2011. 
  
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.11.2011: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til endring i reguleringsbestemmelsene: 
3.0 e.: strykes. 
 
Jan Sjølli (SV) fremmet følgende forslag til endring i reguleringsbestemmelsene: 
2.0 b.: maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) endres til 30 %.  
2.0 c.: maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) endres til 25 %.  
 
Votering: 
FrPs forslag ble tiltrådt 7-2 (2A) 
SVs forslag ble enstemmig tiltrådt 
Innstillingen for øvrig ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.11.2011: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommune forslag til endret 
reguleringsplan for østre del av Kajaområdet som vist på kart datert 24.05.2011, 
endret 27.10.2011 med reguleringsbestemmelser datert 24.05.2011, revidert 
27.10.2011, med følgende endringer: 
• 2.0 b.: maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) endres til 30 %.  
• 2.0 c.: maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) endres til 25 %.  
• 3.0 e.: strykes. 
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HTM-sak 95/11  
R-252 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MOERVEIEN 10  
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 10.11.2011: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalget for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til endret reguleringsplan for Moerveien 
10, som vist på kart datert 28.09.2011, med reguleringsbestemmelser datert 
19.10.2011, revidert 27.10.2011. 
 
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.11.2011: 
Jan Sjølli (SV) ga følgende uttalelse i saken: 
• Tillatt byggehøyde økes med to etasjer. 
• 1. etasje skal inneholde forretning/butikk/café. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
SVs uttalelse følger saken. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 10.11.2011: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalget for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til endret reguleringsplan for Moerveien 
10, som vist på kart datert 28.09.2011, med reguleringsbestemmelser datert 
19.10.2011, revidert 27.10.2011. 
 
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
SVs uttalelse i saken av 10.11.2011: 
• Tillatt byggehøyde økes med to etasjer. 
• 1. etasje skal inneholde forretning/butikk/café. 
 
 
  
HTM-sak 96/11  
GNR 113 BNR 1 - ASKEHAUG - OPPFØRING AV MAST SAMT TILHØRENDE 
BASESTASJONSHYTTE  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø den 10.11.2011 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen og gir i medhold av § 

19-2 i plan- og bygningsloven dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 
for å bygge i LNF-område og gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven 
tillatelse til oppføring av basestasjon på gnr 113 bnr 1. 

2. Mobile Norway AS skal foreta målinger av feltstyrke etter at basestasjonen 
oppført. Overskrider målingene statlige fastsatte grenseverdier, må 
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antenneplassering endres. Dersom dette ikke mulig, eller målingene fortsatt viser 
for høye verdier, må basestasjonen fjernes. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.11.2011: 
Jan Sjølli (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag:  
Saken utsettes. Ansvarlig søker inviteres til neste møte i hovedutvalget, for å gjøre 
rede for saken. Hovedutvalget ber om:  
• Forslag til alternativ plassering legges frem, slik at masten kommer høyere i 

terrenget og mastehøyden reduseres tilsvarende. 
• Kart for oversikt over dekningsområde for mastene i de forskjellige høydene. 
 
Votering:  
SVs utsettelsesforslag ble vedtatt 7-2 (2A) ved alternativ votering mot innstillingen. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 10.11.2011: 
Saken utsettes. Ansvarlig søker inviteres til neste møte i hovedutvalget, for å gjøre 
rede for saken. Hovedutvalget ber om:  
• Forslag til alternativ plassering legges frem, slik at masten kommer høyere i 

terrenget og mastehøyden reduseres tilsvarende. 
• Kart for oversikt over dekningsområde for mastene i de forskjellige høydene. 
 
 
  
HTM-sak 97/11  
GNR 107 BNR 2 - TUSENFRYD - BASESTASJON FOR MOBIL 
KOMMUNIKASJON  
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø den 10.11.2011: 
1. Hovedutvalget for teknikk og miljø viser til saksutredningen og gir i medhold av § 

19-2 i plan- og bygningsloven dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 
for å bygge i LNF-område og gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven 
tillatelse til oppføring av basestasjon på gnr 107 bnr 2. 

2. Mobile Norway AS skal foreta målinger av feltstyrke etter at basestasjonen 
oppført. Overskrider målingene statlige fastsatte grenseverdier, må 
antenneplassering endres. Dersom dette ikke mulig, eller målingene fortsatt viser 
for høye verdier, må basestasjonen fjernes. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.11.2011: 
Jan Sjølli (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag:  
Saken utsettes. Ansvarlig søker inviteres til neste møte i hovedutvalget, for å gjøre 
rede for saken. Hovedutvalget ber om:  
• Forslag til alternativ plassering legges frem, slik at masten kommer høyere i 

terrenget og mastehøyden reduseres tilsvarende. 
• Kart for oversikt over dekningsområde for mastene i de forskjellige høydene. 
 
Votering:  
SVs utsettelsesforslag ble vedtatt 7-2 (2A) ved alternativ votering mot innstillingen. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 10.11.2011: 
Saken utsettes. Ansvarlig søker inviteres til neste møte i hovedutvalget, for å gjøre 
rede for saken. Hovedutvalget ber om:  
• Forslag til alternativ plassering legges frem, slik at masten kommer høyere i 

terrenget og mastehøyden reduseres tilsvarende. 
• Kart for oversikt over dekningsområde for mastene i de forskjellige høydene. 
 
 
  
HTM-sak 98/11  
FORSKRIFT - GEBYRREGULATIV ETTER PLAN - OG BYGNINGSLOVEN § 33-1 
OG BYGNINGSLOVEN § 33-1 
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 10.11.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.11.2011: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 10.11.2011: 
I henhold til forvaltningslovens bestemmelser vedtar hovedutvalget for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til revidert gebyrregulativ for byggesaker, 
delesaker og reguleringssaker etter plan- og bygningslovens § 33-1. 
 
 
  
HTM-sak 99/11  
FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE; 
REVIDERING  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 10.11.2011: 
Revidert ”Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune”, datert 
24.10.2011, vedtas. Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2012. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.11.2011: 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag til endring i forskriften: 
• § 8-2 flyttes under kapittel 7, som § 7-9.  
• §§ 9-2 og 9-3 gis egen overskrift: Sanksjoner 
• § 11-4: ”Ansvarlig rørlegger/entreprenør” byttes ut med ”autorisert foretak 

godkjent for prosjektering/utførelse av innvendige/utvendige 
sanitærinstallasjoner”. 

 
Votering:  
Innstillingen med Sps forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.11.2011: 
Revidert ”Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune”, datert 
24.10.2011, vedtas med følgende redaksjonelle endringer: 
• § 8-2 flyttes under kapittel 7, som § 7-9.  
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• §§ 9-2 og 9-3 gis egen overskrift: Sanksjoner 
• § 11-4: ”Ansvarlig rørlegger/entreprenør” byttes ut med ”autorisert foretak 

godkjent for prosjektering/utførelse av innvendige/utvendige 
sanitærinstallasjoner”. 

Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2012. 
 
 
  
HTM-sak 100/11  
BØLSTAD BRU - SØKNAD OM OVERTAKELSE TIL VEDLIKEHOLD  
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 10.11.2011: 
Ås kommune vil ikke overta Bølstad bru til drift og vedlikehold 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.11.2011: 
Ola Nordal (A) fremmet følgende forslag: 
Ås kommune vil overta Bølstad bru til drift og vedlikehold. 
 
Votering:  
Aps forslag ble vedtatt 5-4 (2H, 1SV, 1FrP) ved alternativ votering mot innstillingen.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 10.11.2011: 
Ås kommune vil overta Bølstad bru til drift og vedlikehold. 
 
 
  
HTM-sak 101/11  
BULK FOSSEN 1 AS  - SØKNAD OM TILLATELSE TIL VANNTILKNYTNING I ÅS 
KOMMUNE GNR.41 BNR 1,6,7 I FROGN KOMMUNE 
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 10.11.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.11.2011: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 10.11.2011: 
Eiendommen gnr. 41, bnr. 1,6,7 i Frogn kommune tillates tilknyttet kommunal 
vannforsyning i Ås kommune. 
 
 
  


