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ORIENTERINGSSAK 27.09.2012 

 
Hovedutvalget for teknikk og miljø ønsker en oversikt over videre oppfølging av 
følgende eventuelt-punkter fra tidligere protokoller: 
 
 
EVENTUELT FRA 19.01.12: 

 Spørsmål vedrørende ønske om lys langs skogsvei mot Ski.  
 Under oppfølging. 

 
EVENTUELT FRA 29.09.11: 

 Kryssløsningen ved Vinterbro storsenter i forbindelse med utvidelse av 
senteret. 

 Under oppfølging. 
 
EVENTUELT FRA 25.08.11: 

 Vedlikehold av sykkelsti på Kjærnes, samt veikryss ved Kjærnes - Bogen.  
 Nedre del av gangveien er ikke overtatt av kommunen. Dette følges opp 

videre av kommunen. 

 
 
EVENTUELT FRA 09.06.11 

 Vedrørende kommunestyrets vedtak av 09.06.2011 i K-sak 2011, Tiltaksplan 
for trafikksikkerhet 2011-2014 rullering 2010. Hovedutvalget ber 
administrasjonen om tilbakemelding på status/fremdrift i sakene som 
omhandler kommunale veier, herunder skilting mot tungtrafikk ved 
Solbergskogen. Ved rulling av planen høsten 2011 ønsker utvalget at det skal 
lages en større debatt i saken hvor flere parter involveres  

 Er dette punktet fortsatt aktuelt, eller var det Solbergskogen utvalget 
ville ha videre? I så fall dekkes det av punktet fra 05.05.11 

 Sykkelsti ved Kjærnesveien må utformes med tanke på reduksjon av hekk for 
å opprettholde frisiktsone. 

 Under oppfølging. 

 

 
EVENTUELT 05.05.11 

 Det må skiltes mot tungtrafikk i Solbergskogen. 
 Under oppfølging. 

 

 
EVENTUELT 20.01.11 

 Hovedutvalget viser til leiekontrakt for Breivoll mellom Den Kristelige Menighet 
og Ås kommune § 13 A og ønsker redegjørelse for hvilke arbeider som er 
godkjent av rådmannen.  

 HTM ønsker en orientering om dette. 

 Hovedutvalget etterspør en oppstart av reguleringsplan for gang- og sykkelvei 
fra Egget til Melby. 

 Under oppfølging. 
 



 
EVENTUELT 03.06.10   

 Hovedutvalget ber Ås kommune ta kontakt med Statens vegvesen vedrørende 
reguleringen av området ved det tidligere Nygårdskrysset. 

 Det bør sendes brev til eier av Krukkegården med krav om opprydding og med 
angitt frist for gjennomføring. 

 Hovedutvalget etterspør sak om industripreget bebyggelse på Vestbråte. 

 Hovedutvalget ber administrasjonen følge opp bilvrak/forsøplingen ved 
Nyveien/Rustad. 
 

EVENTUELT 27.08.09 

 Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker å få fremlagt et grunnlag for å vurdere 
å gi pålegg om tiltak for å redusere avrenningen fra landbruket i nærområdene 
til Årungen.  

 Hovedutvalget ønsker besøk av landbrukssjefen for å drøfte dette. 

 
FØLGENDE TIDLIGERE EVENTUELTPUNKTER BLE AVKLART I HTM-MØTET 
30.08.12: 
 

 Fra 19.01.12: Omlastningsterminal i Frogn kommune.  
 Teknisk sjef informerte om at dette er undersøkt. Tiltaket var varslet, og 

på tidspunktet dette ble tatt opp i HTM, var det ikke noe Ås kommune 
kunne gjøre noe med. 

 Fra 05.05.11: Hovedutvalget ber om at det ryddes opp rundt uønsket bruk av 
parkeringsplass ved Ås stadion. 

 Dette er ordnet med skilting. 

 Fra 20.01.11: Gnr 39 bnr 21 Syverudveien 118 - anmodning om innløsning av 
eiendom. Administrasjonen avventer tilbakemelding fra advokat i saken. 

 Tomta er nå innløst. HTM lar saken ligge foreløpig mtp. hva som gjøres 
med tomta videre. 

 

 

 

 

 

REFERATSAKER 27.09.2012 

 

Bygnings-, regulerings- og oppmålingsavdelingen: 
1. Fylkesmannen har i brev av 24.08.2012 gitt Ås kommune medhold i klage fra 

Thorvald Andresen på avslag om oppsetting av boligbrakker på gnr 102 bnr 389 
(341) – Haugenveien 33 (34). Se vedlegg. 

 

Kommunalteknisk avdeling: 
2. Brev fra Norges Automobil-forbund datert 27.08.2012, vedrørende økt satsing på 

innfartsparkering. Se vedlegg. 
3. Svar fra Ås kommune 14.09.2012 på ovennevnte brev. Se vedlegg.  

Merknader til svarbrevet kan meldes til seksjonsleder Olaug Talleraas, 
olaug.talleraas@as.kommune.no.  
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VEDLEGG – Referatsak 1 

 



 



 



VEDLEGG – Referatsak 2 

 



VEDLEGG – Referatsak 3 

 



DELEGERTE VEDTAK 27.09.2012 

 
Dato: 01.08.2012 - 31.08.2012   
Utvalg: DEL-BYG Delegert bygnings- og reguleringssjefen 

 
Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn   Resultat 

 Innhold    
 
12/1681 03.08.2012 DS  317/12 TEK/BYG/EML GB 55/75 

Gamil Mohamad Søknad innvilget 
GNR 55 BNR 75 - PARALLELLEN 22 - SØKNAD OM DELING  
 

12/1880 10.08.2012 DS  320/12 TEK/BYG/BSH GB 23/3 

Kåre Høyer Søknad innvilget 
TILTAK UTEN ANSVARSRETT, PBL. § 20-2 - GNR 23 BNR 3 - 
FOSTERUD - RIVING/BYGGING AV GARASJE  

 
12/1115 10.08.2012 DS  321/12 TEK/BYG/ACG GB 55/191 

Jan Fredrik Strandrud Søknad innvilget 
TILTAK UTEN ANSVARSRETT, PBL. § 20-2 - GNR 55 BNR 191 - 
LIAVEIEN 37 - OPPFØRING AV REDSKAPSBOD  

 
12/1813 10.08.2012 DS  322/12 TEK/BYG/BSH GB 112/256 

IEC-HUS Telemark AS Søknad innvilget 
TILLATELSE TIL TILTAK, PBL. § 20-1 - GNR 112 BNR 256 - NEDRE 
BEKK VEI 31 - TOMANNSBOLIG  

 
12/1584 14.08.2012 DS  323/12 TEK/BYG/ITH GB 39/29/1 

Cowi AS Søknad innvilget 
GNR 39 BNR 29 FNR 1 - SYVERUDVEIEN 109 - NYBYGG REVHALL 
RAMMETILLATELSE 

 
12/1881 14.08.2012 DS  324/12 TEK/BYG/JMO GB 108/39 og 69 

Else-Marie Ek Søknad innvilget 
GNR 108 BNR 39/69 - SJØSKOGENVEIEN 10/12 - SØKNAD OM 
DELING  
 

12/1584 14.08.2012 DS  325/12 TEK/BYG/ITH GB 39/29/1 

Cowi AS Søknad innvilget 
GNR 39 BNR 29 FNR 1 - SYVERUDVEIEN 109 - NYBYGG REVHALL 
IGANGSETTINGSTILLATELSE - GRUNNARBEID OG 
LANDSKAPSUTFORMING 

 
12/1045 15.08.2012 DS  327/12 TEK/BYG/ACG GB 95/27 

IEC-HUS Norge AS Søknad innvilget 
TILLATELSE TIL TILTAK, PBL. § 20-1 - GNR 95 BNR 27 –  
VOLLHOLEN 23 - TOMANNSBOLIG MED TILHØRENDE 
DOBBELTGARASJER -ENDRET TILLATELSE 

 



12/1884 16.08.2012 DS  329/12 TEK/BYG/ITH GB 73/309 

Igland Industrier AS Søknad innvilget 
GNR 73 BNR 309 - GAMLE KROER VEI 2 - GARASJE  

 
12/1673 17.08.2012 DS  330/12 TEK/BYG/BSH GB 55/332 

Bygghuset AS v/ Kvinstad Søknad innvilget 
SØKNAD OM RAMMETILLATELSE, PBL. § 20-1 - GNR 55 BNR 332 - 
PARALELLEN 16 B - STØYSKJERM  

 
11/2075 21.08.2012 DS  331/12 TEK/BYG/TJO GB 108/172 

ARCASA Arkitekter AS Søknad innvilget 
GNR 108 BNR 172 - SJØSKOGENVEIEN 7 - VINTERBRO 
KJØPESENTER - TILBYGG - TILTAK C IGANGSETTINGSTILLATELSE - 
TETT BYGG, FASADER OG TEKN. ANL. 

 
12/1981 21.08.2012 DS  332/12 TEK/BYG/BSH GB 99/4 

AF DECOM AS Søknad innvilget 
TILLATELSE TIL TILTAK, PBL. § 20-1 - GNR 99 BNR4 - SUNDBYVEIEN 
42 - RIVING AV DELER AV BYGGET  

 
12/1539 23.08.2012 DS  333/12 TEK/BYG/ACG GB 60/35 

Øyane Hilde Marie J / Øtane Lars Søknad innvilget 
TILTAK UTEN ANSVARSRETT, PBL. § 20-2 - GNR 60 BNR 35 - 
HAUGERUDVEIEN 66 - OVERBYGGET TERRASSE  

 
12/1575 24.08.2012 DS  334/12 TEK/BYG/BSH GB 35/14 

FJELD Søknad innvilget 
TILLATELSE TIL TILTAK, PBL. § 20-1 - GNR 35 BNR 14 - FJELLSENGA 
- SØKNAD OM GODKJENNING AV UTLEIEDEL  
 

12/1878 24.08.2012 DS  335/12 TEK/BYG/ITH GB 101/5 

Haakon Lund Søknad innvilget 
GNR 101 BNR 5 - KAKSRUDGATA 9 - NYBYGG - GARASJE 
TILLATELSE UTEN ANSVARSRETT 

 
12/1977 24.08.2012 DS  336/12 TEK/BYG/ITH GB 55/343 

Craftsmen Bygg AS Søknad innvilget 
GNR 55 BNR 343 - HOGSTVEDTVEIEN 22B - NYBYGG - ENEBOLIG 
MED HYBELLEILIGHET  

 
12/1507 28.08.2012 DS  337/12 TEK/BYG/TJO GB 42/1 

Bas arkitekter AS Søknad innvilget 
GNR 42 BNR 1 - NYE PENTAGON II - FELT B3 - NYBYGG - 
VEI,PARKERING OG TEKNISK INFRASTRUKTUR ENDRING AV 
TILLATELSE TIL TILTAK 

 
11/955 28.08.2012 DS  339/12 TEK/BYG/ACG GB 54/417 

Follo Entreprenørbygg A/S Søknad innvilget 
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - GNR 54 BNR 417 - HEGGVEIEN -  
GARASJER 17 - 23  



11/1474 29.08.2012 DS  340/12 TEK/BYG/ACG GB 54/417 

Follo Entreprenørbygg A/S Søknad innvilget 
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - GNR 54 BNR 417 - HEGGVEIEN -  
GARASJER 35 - 37  

 
12/1914 29.08.2012 DS  341/12 TEK/BYG/IGU GB 96/3 

Britt Jorunn Bjerve Søknad innvilget 
GNR 96 BNR 3 - KONGEVEIEN 119 - NYBYGG - GARASJE TILLATELSE 
UTEN ANSVARSRETT 

 
11/957 29.08.2012 DS  342/12 TEK/BYG/ACG GB 54/417 

Follo Entreprenørbygg A/S Søknad innvilget 
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - GNR 54 BNR 417 - HEGGVEIEN -  
GARASJER 32 - 34   

 
11/1476 29.08.2012 DS  343/12 TEK/BYG/ACG GB 54/417 

Follo Entreprenørbygg A/S Søknad innvilget 
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - GNR 54 BNR 417 - HEGGVEIEN -  
GARASJER 24 - 31  
 

11/937 29.08.2012 DS  344/12 TEK/BYG/ACG GB 54/417 

Follo Entreprenørbygg A/S Søknad innvilget 
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - GNR 54 BNR 417 - HEGGVEIEN 
21, 23 OG 25 - REKKEHUS  

 
11/945 29.08.2012 DS  345/12 TEK/BYG/ACG GB 54/417 

Follo Entreprenørbygg A/S Søknad innvilget 
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - GNR 54 BNR 417 - HEGGVEIEN 59 
OG 61 - BOLIG  

 
11/946 29.08.2012 DS  346/12 TEK/BYG/ACG GB 54/417 

Follo Entreprenørbygg A/S Søknad innvilget 
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - GNR 54 BNR 417 - HEGGVEIEN 55 
OG 57 - BOLIG  

 
11/944 29.08.2012 DS  347/12 TEK/BYG/ACG GB 54/417 

Follo Entreprenørbygg A/S Søknad innvilget 
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - GNR 54 BNR 417 - HEGGVEIEN 51 
OG 53 - BOLIG  

 
11/938 29.08.2012 DS  348/12 TEK/BYG/ACG GB 54/417 

Follo Entreprenørbygg A/S Søknad innvilget 
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - GNR 54 BNR 417 - HEGGVEIEN 
27, 29 OG 31 - REKKEHUS  

 
11/939 29.08.2012 DS  349/12 TEK/BYG/ACG GB 54/417 

Follo Entreprenørbygg A/S Søknad innvilget 
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - GNR 54 BNR 417 - HEGGVEIEN 
33, 35, 37 - BOLIG  
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TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 

 
Gå til saksliste   Neste sak>> 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 145 &14 Saksnr.:  12/1412 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Administrasjonsutvalget  26.09.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial  27.09.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  27.09.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 77/12 27.09.2012 
Formannskapet  26.09.2012 
Kommunestyret   

 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2012 tas til orientering. 
 
Rådmannen i Ås, 19.09.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kontrollutvalget (uttalelse) 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt alle utvalg 19.09.2012) 
2. tertialrapport 2012 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannens ledergruppe 
 
 



  HTM-sak 77/12 

SAKSUTREDNING: 
 
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2012 - 
2015. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:  

 Økonomi 

 Tiltak beskrevet i handlingsprogrammet 

 Oppfølging av vedtak 

 Planoversikt 
 
2. tertialrapport er en forenklet tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt 
handlingsprogram og økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende 
tiltak, gis det ikke en uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid 
er avvik mellom vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og 
tiltak der det har vært aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk 
fokus som er gjennomført fra mai til august, er også trukket frem.   
Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2. tertial.  
 

Økonomi 
Status per 2. tertial viser at det er behov for omdisponeringer innenfor etatene for å 
dekke nye behov. Innen skole og SFO har det vært en økning i antall elever med 
behov for ekstra oppfølging. Innen Helse- og sosial medfører samhandlingsreformen 
økte behov.  
 
Storebrand har varslet en kraftig økning i premien fra 2013. Det var i utgangspunktet 
planlagt å starte anbudsprosessen i 2013. På grunn av den varslede premieøkningen 
fra Storebrand, omprioriterer Rådmannen ressurser og gjennomfører anbudet høsten 
2012.  

 
Rådmannen har i 2012 startet et arbeid med å kartlegge potensialet for innsparinger 
med utgangspunkt i KOSTRA-tall. Målsettingen vil være å identifisere hvilke områder 
det bør være mulig å redusere enhetskostnadene, slik at netto driftsresultat kan 
styrkes.  
Ås kommune er i vekst, og en effektivisering innebærer dermed i stor grad å møte 
veksten uten tilsvarende vekst i tjenesteproduksjonen. En endelig KOSTRA-analyse 
er nå utarbeidet og sendt ut til utvalgene.  

 
Kommunen har gjennom 2. tertial hatt en god skatteinngang og en god avkastning på 
plasseringene. Endringer i rammetilskudd peker også i riktig retning. I sommer fikk 
kommunen også tilbakebetalt ytterligere 4,3 millioner fra staten for ressurskrevende 
brukere. Dette gir en økt inntekt som kan bidra til å kompensere for nødvendige 
merutgifter, i tilknytning til blant annet samhandlingsreformen og nye 
ressurskrevende brukere med økt behov for tjenester.  
 

Reguleringsplan for Campus og Einarstujordet  
Reguleringsplan for Campus og for Einarstujordet ble vedtatt av kommunestyret 
20.06.2012. Det gjenstår å avklare innsigelse fra fylkeskommunen knyttet til 
busslommer langs Fv 152 og Meierikrysset. 
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E18 
Kommunedelplan for E18 Akershus grense – Vinterbro ble fremmet for endelig 
vedtak. Kommunestyret fattet følgende vedtak 20.06.2012: 
 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, 
datert 24.05.2012 vedtas hva gjelder strekningen fra Ski grense til Holstad, med 
alternativ 3A-4 som fremtidig korridor.  
Kommunedelplanen vedtas ikke for strekningen Holstad til Nygårdskrysset. Dette bør 
skje etter avklaring av Fylkesutvalgets forslag om at fremtidig vei bør gå i strekningen 
Holstad – Vassum og tilsluttes ny 4-felts Oslofjordforbindelse. 
 
Kommunestyrets vedtak i E18-saken ble diskutert i møte mellom Ås kommune, 
Statens vegvesen og vegdirektøren 21.08.2012. Som et resultat av dette møtet har 
Ås kommune mottatt brev datert 24.08.2012 fra vegdirektøren. Det anmodes om at  
E18-saken behandles på nytt i kommunestyret snarest mulig. På bakgrunn av dette 
ble saken fremmet for formannskapet 29.08.2012, som ga følgende innstilling til 
kommunestyret: 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan 
med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, datert 24.05.2012, 
med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. 
Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for 
den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro. 
 
Kommunestyret fatter vedtak i 3. tertial, 12.09.2012. 
 
 

Kulturhuset 
Det ble besluttet i kommunestyremøtet 20.06.2012, at Ås kommune selv skal drifte 
alle kulturhusets deler, inkl. kinosal og vestibyle. Den scenetekniske oppgraderingen 
av kinosal og kinoteknisk utstyr, som det er bevilget investeringsmidler til, er i 
sluttfasen. Stillinger knyttet til driften er utlyst. Kjøkken/serveringsdriften skal legges 
ut på anbud med endret anbudsgrunnlaget i forhold til de erfaringer en fikk gjennom 
første anbudsrunde. 
 
Det er interesse blant lokale kulturarrangører for å bruke kulturhuset. Det satses på å 
få til en blanding av lokale og profesjonelle aktører i og utenfor kommunen. Det er 
også betydelig bruk og utleie av lokalene til møter, kurs og selskap til både interne og 
eksterne leietagere.  

 

Skolebehovsplanen 
Skolebehovsplanen beskriver ulike alternativer for fremtidig skolestruktur i Ås 
kommune. På bakgrunn av dette behandlet og fattet kommunestyret vedtak om 
skolestrukturen i mai. Et av tiltakene er utbygging av Solberg skole, og i 2. tertial er 
planleggingen igangsatt. 
 

Barnehagebehovsplan 
I 2. tertial er det jobbet frem en barnehagebehovsplan. Den skal opp til politisk 
behandling i 3. tertial. 
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Valgfag i ungdomsskolen 
Det er fra skolestart innført obligatorisk valgfag på 8. trinn. Det undervises i valgfag  
2 timer à 60 minutter. 
 

Fullelektronisk arkiv 
Det er gjennomført prekvalifisering av leverandører av sak- og arkivsystem. Anbud og 
kravspesifikasjon er sendt ut til leverandørene. Videre utvidelse av antall 
fullelektroniske saksområder vil vente til nytt sak- og arkivsystem er innført våren 
2013.  

 

Deltakelse i Europan 12  
Europan er verdens største arkitektkonkurranse for unge arkitekter, 
landskapsarkitekter og planleggere.  Ås kommune deltok i juni på Europans 
tomteseminar og ble blant de utvalgte kommunene som fikk invitasjon til å delta med 
et prosjekt i konkurransen. 

 

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at 2. tertialrapport 2012 tas til orientering.  
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SAKSUTREDNING: 
 
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 0,3 %. 
Budsjettreguleringer etter 1. tertial 2012 innebærer at netto driftsresultat på ca. 1 %.   
 
Status per 2. tertial viser at samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere 
skole og SFO innebærer behov for omprioriteringer. Rådmannen foreslår at nye 
behov dekkes inn gjennom omprioriteringer slik at prognose for netto driftsresultat på 
1 % holdes uendret.  
 
Skatt og rammetilskudd 
Pr. 2. tertial har Ås kommune en skatteinngang på 246 mill. kroner. Dette utgjør 64 % 
av budsjettert skatteinngang for hele året på 384 mill. kr. I samme periode i fjor var 
skatteinngangen på 63,25 % av regnskapsført skatt for hele 2011. Periodisert 
skatteinngangen hittil i år er dermed noe over nivået i fjor.  
 
Som følge av høy befolkningsvekst kan det se ut til å bli noe høyere skatteinngang 
enn budsjettert. Skatteanslaget økes med 1 mill. kr til 385 mill. kr. Det er imidlertid 
fortsatt stor usikkerhet knyttet til skatteinngangen for hele året. 
 
Lån 
Rentenivået har gått ned i 2012 blant annet som følge av fortsatt uro i 
verdensøkonomien. Samtidig har kredittpåslagene på kommunens lån økt noe, slik at 
kommunens innlånskostnader ikke har gått tilsvarende ned.  
 
Renteutgiftene for 2012 anslås å bli noe lavere enn budsjettert, samtidig anslås 
kommunens renteinntekter også å bli lavere enn budsjettert slik at netto renter blir 
omtrent uendret. Renteinntektene endres raskere ved svingninger i rentenivået enn 
renteutgiftene da kommunens overskuddslikviditet i hovedsak er plassert i flytende 
bankinnskudd. Kommunens innlån har en større andel fastrenter. 
 
Kapitalforvaltning 
Status per 2. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 9,17 
mill. kr eller 5,3 %. Det er budsjettert med en avkastning på 9 mill. kroner eller ca. 5 
% for hele 2012. Hittil i år er avkastningen derfor over forventet. Både obligasjoner og 
aksjer har hatt god avkastning hittil i år. Det forslås en oppjustering av anslaget for 
avkastningen på 2 mill. kr. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet i kapitalmarkedet. 
 
Integreringstilskudd 
Ny prognose for integreringstilskudd viser at anslaget kan økes med 1 mill. kr fra 9 
mill. kr til 10 mill. kr.  
 
Momskompensasjon investering. 
Momskompensasjon fra investeringsprosjekter inntektsføres i driftsbudsjettet.  
Hittil i år har vi mottatt 3 mill. kr av et budsjett på 13,4 mill. kr.  På grunn av utsatt 
fremdrift på enkelte investeringsprosjekter anslås inntektene å bli ca. 3 mill kr lavere 
enn budsjettert.  
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Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene 
 
Lønnsoppgjøret 2012- budsjettmessige konsekvenser 
Gjennom frivillig mekling etter meklingsbrudd og påfølgende streik med alle 
forhandlingssammenslutningene, kunne mekleren den 5. juni 2012 legge fram forslag 
til løsning om ny Hovedtariffavtale for KS-området. Lønnselementene i 
meklingsløsningen består i hovedsak av fire deler: Generelt tillegg, økt minstelønn, 
avsetning til lokale forhandlinger, og økt lørdags- og søndagstillegg. Samlet utgjør 
tarifftilleggene en årslønnsvekstramme på 4,07 prosent for 2012.  
 
I opprinnelig budsjett for Ås kommune er det budsjettert med en årslønnsvekst på 
3,75 % fra 2011 til 2012. Da det er mange elementer som slår ut i beregning av 
årslønnsveksten, er det tatt høyde for noe usikkerhet i dette anslaget. Resultatet av 
lønnsoppgjøret er enda ikke avklart. Dette gjelder både korrigeringer i det sentrale 
oppgjøret og lokalt oppgjør. Rådmannen foreslår derfor at 1. mill. kr av den generelle 
tilleggsbevilgningspotten holdes igjen som en reserve til lønnsoppgjøret.  
 
Sentraladministrasjonen: 
 
Økt satsing næringsutvikling i regi av Follorådet. 
Follorådet har vedtatt økt satsning på næringsutvikling, og fakturerer 70 000 kr mer 
enn forutsatt. Dette foreslås dekket gjennom omdisponering på ansvar 1100 
Kommunestyret og Formannskap.  
 
Anbud pensjon 
Ås kommunes pensjonsordning settes ut på anbud, da Storebrand har varslet kraftig 
økning i pensjonspremie for 2013. Det settes av inntil 150 000 kr til 
konsulenttjenester for gjennomføring av anbudet.  
 
Europan 
Europan er verdens største konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og 
planleggere. Kommuner og utviklere gis anledning til å komme med forslag til aktuelle 
prosjekter til konkurransen. 
 
Ås kommune deltar i Europan 12 med området fra Tandbergs hus/Gamle Åsheim i 
sør til Fv 152 i nord (sentrum nord-øst). Til dekning av kommunens andel av 
deltakeravgiften, settes det av kr. 250 000. 
 
Tilleggsbevilgningspotten 
For å finne inndekning for nye behov og tiltak foreslås det å redusere 
tilleggsbevilgningspotten med 1 mill. kr.  
 
Helse og sosial: 
 
Kjøp fra staten Samhandlingsreformen 
Det er satt av 15,7 mill. kr til medfinansiering av sykehusopphold og andre ekstra 
kostnader knyttet til samhandlingsreformen. Det betales et månedlig akonto beløp til 
staten for utgifter til medfinansiering. Satsen ble justert i juli. Basert på ny sats kan 
utgifter til medfinansiering reduseres med 1 mill. kr. Samtidig er det andre behov 
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knyttet til samhandlingsreformen som foreslås dekket opp med omdisponeringer, jf. 
tiltak nedenfor. 

 
Refusjon ressurskrevende tjenester 
Ås kommune har gått gjennom refusjonskravene for 2008 og 2009 og sendt et nytt 
refusjonskrav for ressurskrevende tjenester. Helsedirektoratet har nå bekreftet og 
utbetalt et refusjonskrav på 4,34 mill. kr som inntektsføres i 2012. I tillegg viser nytt 
anslag for 2012 at refusjonskravet blir 2,46 mill. kr høyere enn tidligere budsjettert, på 
grunn av flere ressurskrevende brukere.  
 
Medisinsk forbruksmateriell 
Det er behov for å sette av mer midler til medisinsk forbruksmateriell på grunn av 
flere og mer krevende brukere. Dette er en følge av samhandlingsreformen. 
 
Medikamenter 
Det er behov for å sette av mer midler til medikamenter på grunn av flere og mer 
krevende brukere. Dette er en følge av samhandlingsreformen. 
 
Vederlag 
Ny prognose viser at inntektene fra vederlag for institusjonsopphold kan økes med 1 
mil. kr på grunn av flere brukere.  

 
Salg av plasser Moer sykehjem 
Som tidligere varslet foreslår rådmannen at det ikke selges plasser som opprinnelig 
budsjettert, da kommunen har behov for plassene selv, og fordi dette vurderes som 
mest økonomisk lønnsomt. Dette sees blant annet i forhold til kostnadene knyttet til 
utskrivningsklare pasienter og den kommunale medfinansiering for døgnopphold etter 
samhandlingsreformen. 
 
Moer sykehjem 2A og 2B 
Smitteutbrudd ved sykehjemmet har i sommerferieavviklingen ført til økte kostnader, 
da også flere ansatte ble smittet og ikke kunne være på arbeid igjen før smittefrihet. 
Saneringstiltakene har krevet høy bemanning (dobbelt bemanning på sykehjemmet) 
pga. vask av alle rom etc. Dette har vært meget krevende og uheldig i en 
ferieavvikling, hvor mange faste ansatte må få avvikle sin ferie. 
 
Moer sykehjem C og D 
Smitteutbrudd ved sykehjemmet har i sommerferieavviklingen ført til økte kostnader, 
da også flere ansatte ble smittet og ikke kunne være på arbeid igjen før smittefrihet. 
Saneringstiltakene har krevet høy bemanning (dobbelt bemanning på sykehjemmet) 
pga. vask av alle rom etc. Dette har vært meget krevende og uheldig i en 
ferieavvikling, hvor mange faste ansatte må få avvikle sin ferie. 
 
Vikarbyrå 
Smitteutbrudd ved sykehjemmet har i sommerferieavviklingen ført til økte kostnader, 
da også flere ansatte ble smittet og ikke kunne være på arbeid igjen før smittefrihet. 
Saneringstiltakene har krevet høy bemanning (dobbelt bemanning på sykehjemmet) 
pga. vask av alle rom etc. Dette har vært meget krevende og uheldig i en 
ferieavvikling, hvor mange faste ansatte må få avvikle sin ferie. 
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Lønn forsterket bemanning 2:1 
Ekstra ressurskrevende bruker ved forsterket skjermet enhet. 
 
Vikarbyrå forsterket bemanning 
Ekstra ressurskrevende bruker ved forsterket skjermet enhet. 
 
Bidrag sosial omsorg/barnevern 
Omorganisering i barnevern har avdekket økte / andre behov. 
 
Bidrag flyktninger 
Økning i flyktninger som mottar sosialhjelp. 
 
Fosterhjemsgodtgjørelse 
Omorganisering i barnevern har avdekket økte / andre behov enn tidligere. 
 
Støttekontakt 
Kommunen har med ny støttekontaktkoordinator (vikar) klart å rekruttere tilstrekkelig 
med støttekontakter, og flere brukere som har vedtak får nå faktisk tjenesten. Dette 
fører til økte støttekontaktutgifter. 
 
Lisenser barnevern 
Barnevern måtte oppgradere it-systemet, og arbeider med å ta i bruk økonomidelen 
av systemet («Familia»). Dette vil føre til en langt bedre kostnadskontroll pr. vedtak. 
 
Lisenser Helse 
Det må settes av 110 000 kr til nye lisenser for Helsestasjonen. Beløpet skal dekke 
oppgradering av sensitivt nett, og må være på plass for kommunikasjon via 
helsenettet. 
 
Konsulenttjenester 
Barnevern måtte oppgradere it-systemet, og arbeider med å ta i bruk økonomidelen 
av systemet («Familia»). Dette vil føre til en langt bedre kostnadskontroll pr vedtak 
 

Oppvekst og kultur: 

 
Elevtallsvekst 
Det er satt av 3,5 mill. kr til elevtallsvekst for 2012. Oppdatert prognose viser nå at 
behovet er ca. 1,5 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjettert. Dette foreslås 
omdisponert til nye behov innen oppvekst og kultur. 

 
Ressurskrevende elever 
På bakgrunn av at det er svært mange ressurskrevende elever på skolene og SFO i 
2012, er det behov for å sette av 700 000 kr som fordeles ut på aktuelle skoler høsten 
2012.  

 
Refusjoner Voksenopplæringen 
Budsjetterte refusjoner for voksenopplæringen oppjusteres med 1 100 000 kr. 
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Introduksjonsordningen 
Utbetaling av introduksjonsstønad er høyere enn forutsatt som følge av flere brukere 
og økte satser. Det er anslått et behov for å styrke posten med 500 000 kr. Samtidig 
er inntektssiden, blant annet integreringstilskudd også oppjustert. 

 
Morsmålsundervisning 

Morsmålsundervisningen ligger an til et merforbruk på 400 000 kr på grunn av høyere 
behov enn forutsatt.  
 
Etterjustering tilskudd private barnehager  
I forskrift om likeverdig behandling er det bestemmelser om etterjustering av tilskudd 
til ikke-kommunale barnehager. Dersom kommunens regnskap viser at forbruket ved 
ordinær drift i de kommunale barnehagene avviker fra det som ble lagt til grunn ved 
fastsettelsen av tilskuddssatsene, skal kommunestyret fatte vedtak om etterjustering 
av tilskudd til ikke-kommunale barnehager, jf. K-sak 49/12. 
 
Ny beregning innebærer at tilskuddet til de private barnehagene blir ca. 1 mill. kr 
høyere enn tildelt beløp. 
 
Teknikk og miljø: 

 
Renhold 
Samhandlingsreformen bidrar til økt behov for renhold på sykehjemmet. Dette fordi 
kravene til renhold er større og utskiftningstakten av beboere øker. Budsjettet for 
renhold må derfor økes med 200 000 kr.  
 
Gebyrer 
Estimerte gebyrinntekter innen byggesak må nedjusteres med 600 000 kr som følge 
av mindre aktivitet enn forutsatt.  
 
Omdisponeringer Teknikk og Miljø 
For å dekke inn reduserte inntekter foreslås det generelle innsparinger på Teknikk og 
Miljø på 300 000 kr. 
 

Behov for regulering av investeringsbudsjettet 
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer for investeringer 1. tertial 2012 ble ikke 
vedtatt. Kommunestyret vedtok følgende:  
 

 Budsjettreguleringer for investeringsbudsjettet tas opp som ny sak hvor det 
redegjøres for tidligere vedtak, samt belyses hva pengene som tilføres nye tiltak 
skal brukes til. 

 Det skal fremlegges særskilt regnskap for alle investeringsarbeider (bygg etc.) 
over 1 mill. kroner.  

 Fremtidige budsjettreguleringer skal ha klare referanser mellom verbaldelen og 
talltabellen.  

 
Tabellen over status investeringsprosjekter i tertialrapporten er nå endret. Det er 
innarbeidet nye kolonner som viser henholdsvis: 

1) Vedtatt budsjett: Kommunestyrets vedtak 14.12.2011 
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2) Disponibel ramme: Årets disponible ramme = Vedtatt budsjett 2012 + 
overføring av ubrukte midler fra 2011. 

3) Totalt forbruk: Forbruk gjennom hele prosjektets levetid 
4) Vedtatt ramme: Brutto kostnadsramme uavhengig av finansiering 

 
Rådmannen fremmer nå forslag til budsjettreguleringer på nytt, og det gis nå en 
nærmere orientering om hva midlene til større prosjekter går til. På grunn av vakant 
stilling som eiendomssjef, har det ikke vært kapasitet til å legge frem byggeregnskap 
til Formannskapet innen 2. tertial for alle avsluttede prosjekter. Dette vil bli prioritert i 
3. tertial.  
 
Bjørnebekk bevegelseshemmede 
Prosjektet gjelder ombygging av tidligere barnehage til administrasjonslokaler, atrium 
for beboere og to leiligheter for bevegelseshemmede. Prosjektet er nærmere 
beskrevet i sak om budsjettreguleringer 1. tertial 2011. Prosjektet startet i 2009 og er 
nå avsluttet med samlede kostnader på 11,6 mill. kr.  
 
Dette er finansiert på følgende måte: 

 

Finansiering 
Beløp Kommentar 

Refusjoner fra 

staten 
-1 747 000 Tilskudd fra UDI 

Bruk av lån -4 143 534 

 Overføring fra drift -4 558 000 Overskudd fra driften på Bjørnebekk 

Bruk av bundne 

fond 
-1 168 000 

Fondsmidler avsatt fra overskudd på driften av 

Bjørnebekk 

Sum finansiering -11 616 534   

 

Det ble i 1. tertial rapport 2011 tilført nødvendige midler for å sluttføre prosjektet. 
Prosjektet er nå fullført med kostnader på 224 000 kr over denne rammen. Dette 
finansieres av overføring fra driftsbudsjettet på Bjørnebekk.  
 
Bjørnebekk 
Bjørnebekk asylmottak har et stort behov for oppgradering av bygningsmassen. 
Det overføres 276 000 kr fra driftsbudsjettet til Bjørnebekk for å forsere oppgradering 
av bygningsmassen. Dette finansieres av tilskudd fra UDI.  
 
Follo Barne- og ungdomsskole: 
Budsjettet ble lagt på feil funksjon. Dette er således en budsjett-teknisk justering.  
 
Kulturhuset prosjekt 0212 brannsikring: 
Prosjektet har en netto inntekt på 300 000 kr som følge av at man har mottatt 
refusjon fra forsikringsselskap. Prosjektet hadde et merforbruk fra 2011 på 307 000 
kr som foreslås dekket inn med refusjon i 2012.  
 
Ombygging Moer sykehjem 
Moer sykehjem prosjekt 0608 er avsluttet av plankomiteen med mindreforbruk. Det 
foreslås at 200 000 kr overføres til garantifondet og at resten avsettes til bundet 
investeringsfond. I tillegg foreslås det at det som er igjen etter utsmykkingen av Moer, 
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223 000 kr, avsettes til bundet investeringsfond. Byggeregnskapet er behandlet av 
plankomiteen og legges frem for formannskapet i 3. tertial.  
 
Gangvei Kjærnes: 
Det ble merforbruk i 2011 som må overføres til 2012, i tillegg til at det er forbruk i 
2012 som er uten finansiering. Merforbruket skyldes en misforståelse og finansieres 
gjennom omdisponering. Byggeregnskap legges frem i 3. tertial.  
 
Ås fotballhall 
Arbeidet er fullført til kostnader på 1,6 mill. kr lavere enn vedtatt kostnadsramme. Det 
blir ikke gitt spillemidler på 2 mill. kr som forutsatt i finansieringsplanen. Denne 
inntekten er opprinnelig forutsatt regnskapsført i år, men prosjektet må nå tilføres 2 
mill. kr som følge av bortfall av denne inntekten. Prosjektet er nærmere omtalt i 2. 
tertialrapport 2012. 
 
Prestebolig: 
Det er ikke aktuelt å kjøpe prestebolig i denne omgang og midlene kan derfor 
omdisponeres.  
 
Ombygging av Myrveien: 
Prosjektet har overskredet rammen og er stanset opp. Foreløpig finansieres 
merforbruket gjennom omdisponering. 
 
Vestbygda Avløp: 
Det er lagt avløpsledninger samtidig med vedlikehold av vannledningene. Det ble 
avgjort ved gjennomgang av VAR-regnskapet at dette må anses som investering. 
Prosjektet ble derfor overført fra drift mot slutten av året. Finansiering av merforbruket 
fra 2011 skjer gjennom omdisponeringer.  
 
Aksjeandel fjernvarme: 
Det er ikke aktuelt å kjøpe aksjer og midlene kan derfor omdisponeres.  
 
Avsetning til bundet dispfond 
Etter foreslåtte omdisponeringer gjenstår ubrukte midler på 1 292 000 kr som 
foreslås avsatt til bundet disposisjonsfond for kommende investeringer. Forslag til 
disponering av fondet vil bli fremmet i handlingsprogram 2013-16. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto 
driftsresultat holdes uendret på 1 %. 
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VEDLEGG 
 
Tabell 1. budsjettreguleringer drift 

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift 

Regnskap 

2011 

Oppr. 

budsjett 

Revidert 

budsjett Endring 

Nytt rev. 

budsjett 

              

Sentraladm.             

135000.1100.100 Kjøp fra andre kommuner - Follorådet 339 512 335 000 335 000 70 000 405 000 

1*.1100.100 
Driftsutgifter Kommunestyret og 
Formannskapet       -70 000   

127000.1410.120 Deltakelse i Europan 12 49 520 0 5 000 250 000 255 000 

127000.1600.120 Konsulenttjenester anbud pensjon 73 545 50 000 289 000 150 000 439 000 

149000.1701.100 Tilleggsbevilgninger 0 2 091 000 2 026 000 -1 010 000 1 016 000 

              

Oppvekst og kultur             

137010.2070.201 
Driftstilskudd private barnehager - 
etterjustering 2011 60 043 207 62 044 000 62 044 000 1 000 000 63 044 000 

149000.2060.202 Elevtallsvekst 0 3 500 000 1 518 000 -1 500 000 18 000 

149000.2060.215 Ressurskrevende elever skole/SFO       700 000   

17*.2108.213 Refusjoner voksenopplæring -6 495 000 -5 883 000 -5 883 000 -1 100 000 -6 983 000 

108910.2108.213 Introduksjonsstønad 2 552 000 2 764 000 2 764 000 500 000 3 264 000 

10*.2163.202 Lønn morsmålsundervisning 4 020 649 3 609 000 3 845 000 400 000 4 245 000 

              

Helse og sosial             

130000.3030.255 Kjøp fra staten - Samhandlingsreformen 0 15 733 000 15 733 000 -1 000 000 14 733 000 

170000.3342.253/254 
Refusjon fra staten 2008/2009 - ressurs 
krev.brukere -16628 600 -13250 000 -22050 000 -4343 000 -26393 000 

170000.3342.253/254 
Refusjon fra staten 2012 - ressurs 
krev.brukere 

-16 628 
600 

-13 250 
000 

-22 050 
000 -2 457 000 

-28 850 
000 

120030.3110.232 Programvare IKT 45 084 50 000 50 000 110 000 160 000 

111000.3400.253 Medisinsk forbruksmateriell 420 488 276 000 276 000 95 000 371 000 

111400.3400.253 Medikamenter 927 673 606 000 606 000 175 000 781 000 

160040.3400.253 Vederlag   -16560 000 -15910 000 -1 000 000 -16910 000 

162090.3400.253 Salg av plasser ved Moer sykehjem -116 550 -4 300 000 -2 850 000 2 500 000 -350 000 

10*.3411.253 Moer sykehjem 2A og 2B  14 494 373 13 370 000 14 051 000 500 000 14 551 000 

10*.3420.253 Moer sykehjem C og D 26 965 855 24 768 000 24 471 000 1 000 000 25 471 000 

127020.3420.253 Vikarbyrå 107 956 0 0 122 000 122 000 

10*.3430.25* Lønn forsterket bemanning 2:1 29 166 268 29 387 000 30 207 000 802 000 31 009 000 

127020.3430.253 Vikarbyrå forsterket bemanning 454 175 0 0 998 000 998 000 

147040.3220.281 Bidrag sosial omsorg/barnevern 7 310 475 4 688 000 4 988 000 500 000 5 488 000 

147050.3220.281 Bidrag flyktninger  1 996 365 492 000 1 692 000 500 000 2 192 000 

105020.3230.252 Fosterhjemsgodtgjørelse 1 929 273 1 390 000 1 390 000 750 000 2 140 000 

105040.3520.234 Støttekontakt 1 073 528 1 007 000 1 007 000 228 000 1 235 000 

119520.3230.244 Lisenser 84 007 60 000 60 000 50 000 110 000 

127000.3230.244 Konsulenttjenester 604 366 64 000 64 000 580 000 644 000 

              

Teknikk og miljø             

10*.7300.* Lønn renhold 18 993 003 19 775 000 20 180 000 200 000 20 380 000 

162010.6080.30* Gebyrinntekter    -6 534 000 -6 534 000 600 000 -5 934 000 

10* 7* Omprioritering innenfor rammen       -300 000   

              

Fellesinntekter - 

utgifter           0 
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Tabell 1. Budsjettreguleringer drift 

Regnskap 

2011 

Oppr. 

budsjett 

Revidert 

budsjett Endring 

Nytt rev. 

budsjett 

187000.8000.800 Skatt på inntekt og formue 
-362 381 

576 -380 000 000 -384 000 000 -1 000 000 -385 000 000 

190500.8000.870 Avkastning e-verksmidler -2 250 000 -9 000 000 -9 000 000 -2 000 000 
-11 000 

000 

181020.8000.850 Integreringstilskudd -8 506 325 -9 000 000 -9 000 000 -1 000 000 
-10 000 

000 

172800.8001.840 Momskomp fra investering -12115 000 -13472 000 -13472 000 4 000 000 -9 472 000 

      Sum endringer 0   

 
 
 
 
Tabell 2. budsjettreguleringer investering 

Tabell 3. Budsjettreguleringer investering 

Regnskap 

2012 

Rev. 

Budsjett Endring 

Nytt rev. 

Budsjett 

          0 

Kulturhuset 

prosjektering 

brannsikring         0 

023040.7000.386.0212 
Merforbruk fra 2011 (ikke overført 
enda)   -307 000 307 000 0 

023040.7000.386.0212 Netto Forbruk 2012 - forsikringsoppgjør -274 000   -304 000 -304 000 

            

Treningshall           

070000.3810.672 Bortfall av spillemidler Ås fotballhall 0 -2 000 000 2 000 000 0 

            

Follo Barne- og 

ungdomsskole 
 

      0 

023000.2050.222.0233 Endring funksjon og ansvar 0 460 000 -460 000 0 

023000.2060.214.0233 Endring funksjon og ansvar 458 900 0 460 000 460 000 

  
 

        

Moer sykehjem           

023040.7000.261.0608 Saken er avsluttet av plankomiteen 22 500 979 000 -956 000 23 000 

023040.7000.***.0610 Overføring til garantifond   514 000 200 000 714 000 

020060.2050.253.0310 Rest av utsmykking  0 223 000 -223 000 0 

            

Gangvei 

Kjærnesveien           

023040.6800.333.0670 Merforbruk fra 2011   -2 477 000 2 477 000 0 

023040.6830.333.0670 Forbruk 2012 406 172 0 406 000 406 000 

077000.6830.333.0670 Refusjon 2012 -136 934 0 -137 000 -137 000 

            

Presteboligkjøp           

023040.7000.390.0676 Ikke aktuell lengre 0 4 000 000 -4 000 000 0 
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Tabell 3. Budsjettreguleringer investering 

Regnskap 

2012 

Rev. 

Budsjett Endring 

Nytt rev. 

Budsjett 

Bjørnebekk 

bevegelseshemmede           

023000.7200.265.0724   107 000 0 107 000 107 000 

023000.7200.265.0724 Merforbruk fra 2011   -117 000 117 000 0 

09*.7200.265.0724 Overføring fra drift     -224 000   

            

Bjørnebekk            

023000.7200.265.0701 Rehabilitering 0 0 283 000   

09*.7200.265.0701 Overføring fra drift     -283 000   

            

Ombygging Myrveien           

023040.68/69.3*.0742   447 974 265 000 200 000 465 000 

            

Vestbygda avløp           

023040.6970.353.0806 Merforbruk fra 2011    -4 734 000 4 734 000 0 

            

Aksjeandel 

fjernvarme         0 

052900.1702.315.0106 Ikke aktuelt å kjøpe aksjer 0 6 000 000 -6 000 000 0 

            

Avsetning til bundet 

investeringsfond           

 055010       1 292 000   

Sum       -4 000 1 734 000 

 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  HTM-sak 80/12 

 

HTM-sak 79/12 

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

- ANDRE GANGS BEHANDLING 
 
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: GB 111/18 Saksnr.:  08/2411 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Delegert bygnings- og reguleringssjefen 283/10 24.09.2010 
Delegert bygnings- og reguleringssjefen 19/11 24.01.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 74/12 30.08.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 79/12 27.09.2012 

 
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 30.08./27.09.2012: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjenner endret uthus/teknisk 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 10.000,- da tiltaket for øvrig i 
det vesentlige er i overenstemmelse med krav gitt i rammetillatelse 27.09.2010.  

_____ 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 30.08.2012: 
Ola Nordal (A) foreslo å utsette saken. 
 

Votering: 
Aps utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 30.08.2012: 
Saken utsettes. 

_____ 
 
 

Innstilling til hovedutvalg for teknikk og miljø 30.08.2012: 
Tilsvarer innstillingen øverst i dokumentet. 

 
_____ 

 

FRA SAKSPAPIRER TIL HTM-MØTET 30.08.2012: 

 

Tidligere politisk behandling: 
D-sak 283/10, innvilget rammetillatelse 27.09.2010, for oppføring av uthus/teknisk 
rom. 

 

Avgjørelsesmyndighet:  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Behandlingsrekkefølge:  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
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Vedlegg som følger saken trykt:  
1. Søknad datert 23.01.2012. 
2. Uttalelse til endret rammetillatelse fra Akershus fylkeskommune mottatt 

09.03.2012. 
3. Uttalelse til endret rammetillatelse fra Fylkesrådmannen 20.09.2010. 
4. Innvilget rammetillatelse 27.09.2010 i D-sak 283/10. 
5. Igangsettingstillatelse, D-sak 19/11 godkjent den 24.01.2011. 
6. Uttalelse til søknad om rammetillatelse fra Fylkesmannen 25.05.2012 
7. Uttalelse til søknad om rammetillatelse fra fylkesmannen i Oslo og Akershus, 

Miljøvernavdelingen 07.10.2010  

 

Utskrift av saken sendes til: 
Drøbak Arkitektkontor AS, Borge Bringsværd 
Tiltakshaver Bjørn Stubberud 
 
 

SAKSUTREDNING: 
Bygnings- og reguleringssjefen godkjente rammetillatelse for oppføring av uthus som 
også skal inneholde en bod/teknisk rom innsprengt i fjellet bak boligen på en 
boligeiendom som grenser ned til Bunnefjorden i D-sak 283/10 den 27.09.2010. 
Eiendommen ligger like nord for Nebba brygge i et LNF-område innenfor 100- 
metersonen. Rammetillatelsen innebar en dispensasjon fra byggeforbud i 100-
metersonen. (vedlegg nr. 4) 
 
Igangsettingstillatelse ble innvilget i D-sak 19/11den 24.01.2011. (vedlegg nr. 5)  
 

Fakta i saken: 
Det søkes om en endring av tillatelse. Endringen består i at bod/teknisk rom er 
bygget 20m

2
 større en det som er godkjent. Det innebærer at tomteutnyttelsen har 

økt fra 10 % til 11 % BYA. Tomteutnyttelsen overskrider ikke kommuneplanens 
bestemmelser.  
 
Søknaden er begrunnet med at behov og terrengtilpasning er årsaken til 
overskridelsene. “Utvidelsen vil i sin helhet ligge bak boligen, slik at eksponering 
fremdeles er liten. Terrasseutformingen er ment å ta opp i seg tilstøtende terreng. 
Offentlig ferdsel vil ikke bli berørt. Tiltaket vil bedre eiendommens bruk.”  
(vedlegg nr. 1) 
 

Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger innenfor et område som er avsatt til landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF) i Kommuneplan for Ås 2011-2023, vedtatt av kommunestyret 
06.04.2011. 

 
Byggeforbud langs – strandsone og vassdrag (jf. plan- og bygningslovens § 1-8) 
«Kommuneplanens § 14, 3 punkt, 1. kulepunkt  
LNF – Strandsone langs sjø og vassdrag  
• Tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 samt fradeling til slike 
formål, midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, er ikke 
tillatt nærmere enn 100 meter fra strandlinjen langs Bunnefjorden og 
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Gjersjøen, samt langs Kråkstadelva. (Jfr. PBL § 20-4 2. ledd bokstav f)». 
 
Forslag til reguleringsplan for et område fra Nebba brygge til Oppegård grense er blitt 
møtt med innsigelse fra fylkesmannen. Revidert plan skal sendes ut på høring i løpet 
av høsten. I dette planforslaget forutsettes det strenge byggeforbudet erstattet av 
andre byggegrenser.  

 

Kommuneplanens retningslinjer 
Bygge- og anleggstiltak skal tilpasses landskapsforholdene og stedlig tradisjonell 
byggeskikk, samtidig som hensynet til verneverdige kulturminner ivaretas. 
 

 

Uttalelser fra offentlige myndigheter: 
Fylkesmannens miljøvernavdeling har uttalt i brev datert 25.05.2012: 
«Vi vurderer det som uheldig at det har blitt oppført nesten dobbelt så stort bygg enn 
det som var godkjent i et område der byggeforbudet skal praktiseres stengt. Da det 
opplyses at utvidelsen vil i sin helhet ligge bak boligen, og at eksponeringen 
fremdeles er liten, vurderer Fylkesmannen imidlertid at tiltaket ikke i vesentlig grad 
tilsidesetter nasjonale eller regionale hensyn som vi er satt til å ivareta. Vi har på 
denne bakgrunn ingen ytterligere merknader til dispensasjonssøknaden. 
Fylkesmannen legger til grunn at kommunen foretar en nøye vurdering ut fra lokale 
forhold, etter reglene i plan- og bygningsloven kapittel 19.» (vedlegg nr. 6) 
 
Fylkesmannens tidligere uttalelse i forbindelse med rammesøknad: 
Fylkesmannen har i brev datert 07.10.2010, gitt uttrykk for at eiendommen er svært 
privatisert og lite egnet for friluftsliv. Fylkesmannen uttalte sist at uthusets plassering 
rett bak boligen og inntil /inni en fjellskjæring vil ikke være eksponert fra sjøen. På 
bakgrunn av uthusets plassering kunne ikke miljøvernavdelingen se at tiltaket vil ha 
vesentlig konsekvenser for natur, friluftsliv eller landskap. Kommunen har ikke mottatt 
ny uttalelse for endringssøknaden. (vedlegg nr. 7) 
 
Akershus fylkeskommune har uttalt i brev datert 09.03.2012: 
Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 20. september 2010 og har følgende 
merknad til dispensasjonssøknaden.  

 
Automatisk fredete kulturminner 
Området er ikke befart. Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til automatisk 
fredede kulturminner. “Kommuneplanens bestemmelser om byggeforbud mot 100-
metersbeltet til Bunnefjorden bør prinsipielt respekteres, selv om dette tiltaket alene 
ikke vil forringe allmennhetens tilgang til strandsonen, samt tiltakets visuelle effekt 
både fra landsiden og sjøsiden. Generelt mener fylkesrådmannen utvidelser av 
bygningsmasse eksponert mot sjøen primært bør skje vekk fra sjøen, bakenfor 
eksisterende bebyggelse. I tillegg bød det gjøres en vurdering av i hvilken grad 
tiltaket virker privatiserende med tanke på ferdsel både fra land og i sjøen.  
 
Fylkesrådmannen mener “tiltaket ikke i vesentlig grad er i konflikt med de interesser 
og ansvarsområder fylkeskommunen skal ivareta. Dersom kommunen mener at 
vilkårene for dispensasjon er innfridd har fylkesrådmannen ingen ytterligere 
merknader. “ (vedlegg nr. 2). 
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Teknisk sjefs vurdering: 
Bygningsmyndighetene har vært på befaring på eiendommen. Tiltaket ligger bak 
bolighuset og er lite synlig fra sjøside. Det som kan være synlig er uteplassen som er 
anlagt over det tekniske rommet. Plassen ankommes fra en smal trapp i stein. 
Plassen er sikret med smijernsgjerde. Plassen er synlig fra sjøsiden, men steintrapp 
og treverk går i samme farger som terrenget og blir derfor ikke noe spesielt blikkfang. 
Det at det tekniske rommet har høy takhøyde. Taket må senkes for å komme ned til 
godkjent takhøyde.  
 
Det er en gangsti på østsiden langs med eiendommen som gir mulighet for allmenn 
ferdsel, men eiendommen gir inntrykk av at man beveger seg på høyst privat grunn, 
veldig nært huset. Dagens grunneier er veldig positiv til allmenn ferdsel og åpner mer 
enn vanlig for gjennomgående forbipassering. 
 
Ulovlighetsgebyr: 
Tiltaket er utført i strid med tillatelsen. Det vises til plan- og bygningslovens § 32-8, til 
kapittel 16 i forskrift om byggesak, samt veiledning til forskrift om byggesak, om 
utmåling av overtredelsesgebyr. Ved vurdering av overtredelsesgebyr på kr. 10.000,- 
er vurdert ut fra byggesaksforskriftens kapittel 16 Overtredelsesgebyr § 16-1a, pkt. 1. 
Tiltaket ville trolig blitt godkjent ved søknad i forkant av utbyggingen, men er likevel 
utført utover gitt tillatelse. Overtredelsen ansees derfor som en mindre overtredelse, 
da det ikke har medført alvorlig uopprettelig skade. Tiltakshaver kjente åpenbart til at 
han har gått utover godkjente tegninger og at handlingen var i strid med krav gitt i 
eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Ved vurdering av overtredelsesgebyrets 
størrelse kan det legges vekt på om overtredelsen bidrar til økonomisk gevinst, 
herunder om overtredelsen medfører at tiltaket eller eiendommen får en markert 
høyere økonomisk verdi.   
 
Vurdering av saken: 
Takhøyden inne i det tekniske rommet er høyere enn først innsendt tegning. 
Bod/tekniske rom har fått en stor terrasse med tak over bod/teknisk rom, i strid med 
opprinnelig søknad. Eiendommen har gode uteoppholdsareal utenfor boligen i form 
av plen og terrasse. Behovet for uteoppholdsrom er derfor allerede dekket, men 
terrassen er mer skjermet fra sjøen og gir en privat uteplass. Rammetillatelsen 
godkjente bod og teknisk rom hvor det skulle beplantes over taket og tilbakeføre 
masser. Tilbakeføring til opprinnelig godkjenning vil innebære at taket på terrassen 
må fjernes og terrassen fylles igjen og beplantes. Teknisk sjef anbefaler at terrassen 
godkjennes som den er da det ikke er så synlig fra sjøen. Tiltaket overskrider ikke 
tomteutnyttelsen da det etter utbygging er 11 % BYA. Tiltaket reduserer heller ikke 
natur- og kulturmiljøet. Endret terreng er utformet i naturstein og det hindrer ikke fra 
forbipassering mellom teknisk rom og boligen. Det er åpenbart at økt bruksareal får 
økt verdi for eiendommen da tiltaket er pent og solid utført.  
 

Konklusjon: 
Teknisk sjef er positiv til at tiltaket etteranmeldes, men ser det som svært uheldig at 
tiltaket er oppført langt utover det som er godkjent uten at det er gitt nødvendig 
tillatelse fra bygningsmyndighetene om utvidelse. Etter en helhetsvurdering anbefales 
det likevel å godkjenne tiltaket. Tilbakeføring til godkjente planer blir uforholdsmessig 
omfattende og det blir usikkert hvor pent det blir i etterkant. Det foreslås at det 
ilegges et ulovlighetsgebyr.  
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GNR 93 BNR 6 - HAUGLI KROER - VEDTAK OM TVANGSMULKT 

 
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Arkivnr: GB 93/6 Saksnr.:  10/3403 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 80/12 27.09.2012 

 
 
 

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. 
 
Ås, 18.09.2012 
 
 
Arnt Øybekk       
Teknisk sjef     
  
 

Tidligere politisk behandling: 
Nei 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg, datert 15.12.2010 
2. Varsel om tvangsmulkt, datert 21.08.2012 
3. E-postkorrespondanse med eier, datert 06.09.2012 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Forhåndsvarsel om pålegg om oppgradering av separat…, datert 18.11.2010 
Påminnelse om pålegg om oppgradering…, datert 17.01.2012 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
HTM vedtok i utvalgssak 110/09 å videreføre arbeidet med opprydding i spredt avløp 
innenfor nedbørfeltene Hogstvedtbekken, Børsumbekken, Kroerbekken og 
Solbergbekken.  
 
Med bakgrunn i vedtaket ble det gitt pålegg om oppgradering av separat 
avløpsanlegg for eiendommen i administrativt vedtak av 15.12.2010. Fristen ble satt 
til 01.07.2012. Eier hadde sammen med eier av naboeiendommen et møte med Ås 
kommune hvor det ble gitt informasjon om mulighetene for å koble seg til kommunalt 
ledningsnett. Dette var sommeren 2011, og etter dette hørte vi ikke fra eier før det ble 
sendt varsel om tvangsmulkt i august 2012. Eier bekrefter i e-post 06.09.2012 at de 
har gått bort fra løsning med tilknytning til kommunalt ledningsnett, men at de vil 
montere minirenseanlegg innen 01.01.2013.    
 
Forurensningsforskriften kap.12 regulerer kravene til rensing for separate 
avløpsanlegg. Det kreves 90 % fjerning av fosfor og BOF5. Eiendommen tilhører 
Kroerbekkens nedbørfelt. 
 
I vedtak om pålegg og i påminnelsesbrev av januar 2012, har eier av eiendommen 
blitt informert om at Ås kommune vil vurdere ileggelse av tvangsmulkt dersom tiltaket 
ikke gjennomføres innen gitte frist. 
 
Ås kommune varslet i brev av 21.08.2012 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om 
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.01.2013. Tvangsmulkt kan gis med hjemmel i 
Forurensningsloven § 73 og Forurensningsforskriften § 41-6.   
 
Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan påklages etter Forvaltningslovens 
regelverk. Beløpet som inndras går til staten, og innfordres av Statens 
Innkrevingssentral etter oversendelse av vedtak fra HTM. Tvangsmulkt er 
tvangsgrunnlag for utlegg. 

 

Vurdering av saken: 
Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg er ikke etterkommet innen gitte 
frist. Det vurderes at ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få 
gjennomført oppgradering av separat avløpsanlegg på denne eiendommen.  

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel i slike saker i Ås kommune. 
Mulkten var da 200 kr/døgn og boenhet. Vi mener at dette fortsatt er et passende 
beløp. 
 
Mulkten vil løpe alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra og med 
01.01.2013 og frem til Ås kommune har mottatt ferdigmelding for oppgradert 
avløpsanlegg. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg er ikke etterkommet. Vi mener at 
ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført 
oppgradering av avløpsanlegg på denne eiendommen.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2013. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  HTM-sak 81/12 

 

HTM-sak 81/12 

GNR 93 BNR 4 - LØVLI KROER - VEDTAK OM TVANGSMULKT 

 
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Arkivnr: GB 93/4 Saksnr.:  10/3402 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 81/12 27.09.2012 

 
 
 
 

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. 
 
Ås, 18.09.2012 
 
 
Arnt Øybekk       
Teknisk sjef     
  
 

Tidligere politisk behandling: 
Nei 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, datert 15.12.2010 
2. Varsel om tvangsmulkt, datert 21.08.2012 
3. KART 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Forhåndsvarsel om pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning (18.11.2010) 
Brev fra eier, datert 29.11.2010 
Svar fra Ås kommune, datert 06.12.2010 
Brev fra eier, datert 28.12.2010 
Svar fra Ås kommune, datert 10.01.2011 
Påminnelse om pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, datert 17.01.2012 
 



  HTM-sak 81/12 

Utskrift av saken sendes til: 
Saksbehandler 
 

 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) vedtok 17.12.2009 (utvalgssak 110/09) å 
videreføre arbeidet med opprydding i spredt avløp innenfor nedbørfeltene 
Hogstvedtbekken, Børsumbekken, Kroerbekken og Solbergbekken. En slik 
opprydding er i tråd med målene i hovedplan for avløp og vannmiljø for perioden 
2001-2012. 
 
Med bakgrunn i HTM sitt vedtak ble det gitt påIegg om tilknytning til kommunal 
avløpsledning for eiendommen gnr 93 bnr 4. Eiendommen ligger i rimelig nærhet til 
kommunal avløpsledning, jamfør Plan- og bygningsloven § 27-2. 
 
Pålegget er ikke etterkommet innen fristen 01.07.2012. Før arbeidene igangsettes, 
skal de omsøkes og godkjennes av kommunen i henhold til Plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Ås kommune har per 14.09.2012 ikke mottatt søknadspapirer for 
gjennomføring av tiltaket. 
 
Eiendommen har i dag kommunalt vann og avløpet går til en slamavskiller før 
avløpsvannet renner mot Kroerbekken. En slamavskiller fjerner normalt 5-10 % av 
fosforet mot dagens krav om 90 % fjerning av fosfor.  
 
Eier har i brev av 29.11.2010 og 28.12.2010 erklært at han mener eiendommen ikke 
ligger i rimelig nærhet til kommunalt avløpsnett, men pålegget er ikke påklaget. 
Eiendommen ligger drøyt 100 meter fra kommunal avløpsledning. Sammenliknet med 
klagesak Ås kommune hadde til behandling hos Fylkesmannen i 2010 er denne 
avstanden innenfor lovens krav.  
 
I nevnte brev av 15.12.2010 og 17.01.2012, har eier av eiendommen blitt informert 
om at Ås kommune vil vurdere ileggelse av tvangsmulkt. 
 
Ås kommune varslet i brev av 21.08.2012 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om 
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.01.2013. Tvangsmulkt kan gis med hjemmel i Plan- 
og bygningsloven § 32-5.   
 
Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan påklages etter Forvaltningslovens 
regelverk. Beløpet som inndras går til kommunen, og innfordres av kommunens 
økonomikontor. Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. 
 

Vurdering av saken: 
Vi har ikke mottatt noen tilbakemeldinger fra eier av eiendommen, og pålegg om 
tilknytning til kommunal avløpsledning, er ikke etterkommet. Det vurderes at ileggelse 
av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført tilknytning til 
kommunalt avløpsnett for denne eiendommen.  
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Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel ved pålegg om oppgradering av 
separate avløpsanlegg i Ås kommune. Mulkten var da 200 kr/døgn og boenhet. Vi 
mener at dette fortsatt er et passende beløp. Eiendommen består av en boenhet. 
 
Mulkten vil løpe alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra og med 
01.01.2013 og frem til Ås kommune har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Ut fra kravene som tilknytning som er gitt i Plan- og bygningsloven, kan vi ikke se at 
det er grunnlag for å gi fritak fra tilknytningsplikten for eiendommen.  
 
For å oppnå miljømessig best mulig tilstand i vassdragene, og for å opprettholde 
likhet for alle innbyggerne i kommunen, bør tvangsmulkt iverksettes for å fremtvinge 
tilknytning til kommunalt avløpsnett for denne eiendommen.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2013. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  HTM-sak 82/12 

 

HTM-sak 82/12 

GNR 95 BNR 4 - KROER SAMFUNNSHUS - VEDTAK OM TVANGSMULKT 

 
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Arkivnr: GB 95/4 Saksnr.:  11/959 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 82/12 27.09.2012 

 
 
 
 

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 
Samfunnhus), 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. 
 
Ås, 18.09.2012 
 
 
Arnt Øybekk       
Teknisk sjef     
  
 

Tidligere politisk behandling: 
Nei 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Utskrift av møtebok, bygningsrådets sak 125/82 
2. Pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, datert 11.03.2011 
3. Varsel om tvangsmulkt, datert 21.08.2012 
4. KART 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Brev fra Ås kommune ang tilknytning til kommunalt avløp, datert 08.12.97 
Forhåndsvarsel om pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning (11.02.2011) 
Påminnelse om pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, datert 18.01.2012 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) vedtok 17.12.2009 (utvalgssak 110/09) å 
videreføre arbeidet med opprydding i spredt avløp innenfor nedbørfeltene 
Hogstvedtbekken, Børsumbekken, Kroerbekken og Solbergbekken. En slik 
opprydding er i tråd med målene i hovedplan for avløp og vannmiljø for perioden 
2001-2012. 
 
Med bakgrunn i HTM sitt vedtak ble det gitt påIegg om tilknytning til kommunal 
avløpsledning for eiendommen gnr 95 bnr 4. Eiendommen ligger i rimelig nærhet til 
kommunal avløpsledning, jamfør Plan- og bygningsloven § 27-2. Dette er Kroer 
Samfunnshus og i henhold til bygningsrådets vedtak i sak 125/82 forplikter Kroer 
Velforening til å knytte denne eiendommen til kommunalt avløpsnett. 
 
Pålegget er ikke etterkommet innen fristen 01.07.2012. Før arbeidene igangsettes, 
skal de omsøkes og godkjennes av kommunen i henhold til Plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Ås kommune har per 14.09.2012 ikke mottatt søknadspapirer for 
gjennomføring av tiltaket. 
 
Eiendommen har i dag kommunalt vann og avløpet går til en slamavskiller før 
avløpsvannet renner mot Kroerbekken. En slamavskiller fjerner normalt 5-10 % av 
fosforet mot dagens krav om 90 % fjerning av fosfor.  
 
I nevnte brev av 11.03.2011 og 18.01.2012, har eier av eiendommen blitt informert 
om at Ås kommune vil vurdere ileggelse av tvangsmulkt. 
 
Ås kommune varslet i brev av 21.08.2012 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om 
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.01.2013. Tvangsmulkt kan gis med hjemmel i Plan- 
og bygningsloven § 32-5.   
 
Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan påklages etter Forvaltningslovens 
regelverk. Beløpet som inndras går til kommunen, og innfordres av kommunens 
økonomikontor. Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. 
 

Vurdering av saken: 
I henhold til vedtak i bygningsrådets sak 125/82, skulle eiendommen vært tilknyttet 
kommunalt avløpsnett allerede innen 01.09.1987. Ås kommune har i brev av 
08.12.1997 bedt om en oppdatering i saken. Skriftlig svar på denne henvendelsen 
foreligger ikke.  
 
Det vurderes at ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få 
gjennomført tilknytning til kommunalt avløpsnett for denne eiendommen.  

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel ved pålegg om oppgradering av 
separate avløpsanlegg i Ås kommune. Mulkten var da 200 kr/døgn. Vi mener at dette 
fortsatt er et passende beløp. 
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Mulkten vil løpe alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra og med 
01.01.2013 og frem til Ås kommune har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Ut fra kravene som tilknytning som er gitt i Plan- og bygningsloven, kan vi ikke se at 
det er grunnlag for å gi fritak fra tilknytningsplikten for eiendommen.  
 
For å oppnå miljømessig best mulig tilstand i vassdragene, og for å opprettholde 
likhet for alle innbyggerne i kommunen, bør tvangsmulkt iverksettes for å fremtvinge 
tilknytning til kommunalt avløpsnett for denne eiendommen.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2013. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  HTM-sak 83/12 

 

HTM-sak 83/12 

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

AVLØPSANLEGG 
 
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Arkivnr: GB 94/2 Saksnr.:  10/3406 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 83/12 27.09.2012 

 
 
 
 

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. 
 
Ås, 18.09.2012 
 
 
Arnt Øybekk       
Teknisk sjef     
  
 

Tidligere politisk behandling: 
Nei 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, datert 15.12.2010 
2. Varsel om tvangsmulkt, datert 21.08.2012 
3. E-post fra eier, datert 10.09.2012 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Forhåndsvarsel om pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, datert 
18.11.2010 
Påminnelse om pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, datert 17.01.2012 
 

Utskrift av saken sendes til:  
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) vedtok 17.12.2009 (utvalgssak 110/09) å 
videreføre arbeidet med opprydding i spredt avløp innenfor nedbørfeltene 
Hogstvedtbekken, Børsumbekken, Kroerbekken og Solbergbekken. En slik 
opprydding er i tråd med målene i hovedplan for avløp og vannmiljø for perioden 
2001-2012. 
Med bakgrunn i HTM sitt vedtak ble det gitt påIegg om tilknytning til kommunal 
avløpsledning for eiendommen gnr 94 bnr 2. Eiendommen ligger i rimelig nærhet til 
kommunal avløpsledning, jamfør Plan- og bygningsloven § 27-2. 
 
Pålegget er ikke etterkommet innen fristen 01.07.2012. Før arbeidene igangsettes, 
skal de omsøkes og godkjennes av kommunen i henhold til Plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Ås kommune har per 14.09.2012 ikke mottatt søknadspapirer for 
gjennomføring av tiltaket. 
 
Eiendommen har i dag privat drikkevann og avløpet går til en slamavskiller før 
avløpsvannet renner mot Kroerbekken. En slamavskiller fjerner normalt 5-10 % av 
fosforet mot dagens krav om 90 % fjerning av fosfor.  
 
I nevnte brev av 15.12.2010 og 17.01.2012, har eier av eiendommen blitt informert 
om at Ås kommune vil vurdere ileggelse av tvangsmulkt. 
 
Ås kommune varslet i brev av 21.08.2012 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om 
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.01.2013. Tvangsmulkt kan gis med hjemmel i Plan- 
og bygningsloven § 32-5. Eier har respondert på varselet med en e-post datert 
10.09.2012. Det fremkommer at han søker å utføre arbeidene innen 01.01.2013, 
samt at det kun er to boliger på gården. 
 
Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan påklages etter Forvaltningslovens 
regelverk. Beløpet som inndras går til kommunen, og innfordres av kommunens 
økonomikontor. Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. 

 

Vurdering av saken: 
Pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, er ikke etterkommet. Det vurderes 
at ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført 
tilknytning til kommunalt avløpsnett for denne eiendommen.  
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel ved pålegg om oppgradering av 
separate avløpsanlegg i Ås kommune. Mulkten var da 200 kr/døgn og boenhet. Vi 
mener at dette fortsatt er et passende beløp. Eiendommen består av to boenheter. 
 
Mulkten vil løpe alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra og med 
01.01.2013 og frem til Ås kommune har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Ut fra kravene som tilknytning som er gitt i Plan- og bygningsloven, kan vi ikke se at 
det er grunnlag for å gi fritak fra tilknytningsplikten for eiendommen.  
 
For å oppnå miljømessig best mulig tilstand i vassdragene, og for å opprettholde 
likhet for alle innbyggerne i kommunen, bør tvangsmulkt iverksettes for å fremtvinge 
tilknytning til kommunalt avløpsnett for denne eiendommen.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2013. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  HTM-sak 84/12 

 

HTM-sak 84/12 

GNR 16 BNR 14 - DRØBAKVEIEN 211 - VEDTAK OM TVANGSMULKT 

 
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Arkivnr: GB 16/14 Saksnr.:  08/1604 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 84/12 27.09.2012 

 
 
 

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. 
 
Ås, 18.09.2012 
 
 
Arnt Øybekk       
Teknisk sjef     
  
 

Tidligere politisk behandling: 
Nei 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, datert 18.07.2011 
2. Varsel om tvangsmulkt, datert 03.08.2012 
3. KART 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Forhåndsvarsel om pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning (15.04.2009) 
Brev fra ÅK om utsatt frist, 12.03.2012 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
I forbindelse med opprydding av avløpsforholdene i Ås kommune i henhold til 
”Tiltaksplan for i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse for perioden 2004-2007”, ble 
det gitt pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning for eiendommen gnr 16 bnr 
14 i administrativt vedtak av 18.07.2011. Fristen var satt til 01.01.2012. I brev av 
12.03.2012 ble fristen utsatt til 01.07.2012.  
 
Etter at Ås kommune har bygget kommunal avløpsledning til Holstadkulen, ligger 
eiendommen i rimelig nærhet til kommunal avløpsledning, jamfør Plan- og 
bygningsloven § 27-2. Eiendommen var allerede tilknyttet kommunal vannledning. 
 
Pålegget er ikke etterkommet innen fristen 01.07.2012. Før arbeidene igangsettes, 
skal de omsøkes og godkjennes av kommunen i henhold til Plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Ås kommune har per 03.09.2012 ikke mottatt søknadspapirer for 
gjennomføring av tiltaket. 
 
Avløpet går per i dag til en slamavskiller før avløpsvannet renner mot 
Smedbølbekken og Årungen. En slamavskiller fjerner normalt 5-10 % av fosforet mot 
dagens krav om 90 % fjerning av fosfor.  
 
Ås kommune varslet i brev av 03.08.2012 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om 
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.01.2013. Tvangsmulkt kan gis med hjemmel i Plan- 
og bygningsloven § 32-5.   
 
Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan påklages etter Forvaltningslovens 
regelverk. Beløpet som inndras går til kommunen, og innfordres av kommunens 
økonomikontor. Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. 
 

Vurdering av saken: 
Pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, er ikke etterkommet. Det vurderes 
at ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført 
tilknytning til kommunalt avløpsnett for denne eiendommen.  
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel ved pålegg om oppgradering av 
separate avløpsanlegg i Ås kommune. Mulkten var da 200 kr/døgn og boenhet. Vi 
mener at dette fortsatt er et passende beløp. Eiendommen består av en boenhet. 
 
Mulkten vil løpe alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra og med 
01.01.2013 og frem til Ås kommune har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Ut fra kravene som tilknytning som er gitt i Plan- og bygningsloven, kan vi ikke se at 
det er grunnlag for å gi fritak fra tilknytningsplikten for eiendommen.  
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For å oppnå miljømessig best mulig tilstand i vassdragene, og for å opprettholde 
likhet for alle innbyggerne i kommunen, bør tvangsmulkt iverksettes for å fremtvinge 
tilknytning til kommunalt avløpsnett for denne eiendommen.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2013. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  HTM-sak 85/12 

 

HTM-sak 85/12 

GNR 107 BNR 94, 95 - VEDTAK OM TVANGSMULKT 

 
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Arkivnr: GB 

107/94,95 
Saksnr.:  09/3651 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 85/12 27.09.2012 

 
 
 

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. 
 
Ås, 03.09.2012 
 
 
Arnt Øybekk       
Teknisk sjef     
  
 

Tidligere politisk behandling: 
Nei 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Pålegg om utbedring av vann og avløpsanlegg, datert 14.03.2012 
2. Varsel om tvangsmulkt, datert 24.05.2012 
3. Brev fra ÅK til tvangsavviklingsboet, datert 30.08.2012 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Rørleggermelding, datert 05.03.2010 
Brev fra ÅK hvor mangler i rørleggermelding påpekes, datert 14.04.201 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Fritidseiendommen Bamseveien 5 eies av foretaket Cle As. Foretaket har verken 
oppgitt telefonnummer eller e-postadresse i Brønnøysundregisteret.  
 
Det ble i mars 2012 oppdaget vannlekkasje på stikkledningen til eiendommen. 
Stikkledningen ligger oppå bakken med isolasjonsmatter over seg. Vannlekkasjen 
skyldes høyst sannsynlig at rørene har fryst i stykker. Ås kommune stengte av vannet 
ved kommunal kum for å unngå at mer vann skulle gå til spille og gjøre skader på 
veigrunn og andre eiendommer. 
 
I henhold til Byggteknisk forskrift § 15-8 skal vann- og avløpsanlegg sikres mot frost. 
Jamfør VA-norm for Ås kommune er frostfri dybde 1,60 m.  
 
Etter at Ås kommune i 2009 oppdaget at denne eiendommen var tilknyttet kommunalt 
ledningsnett, ble det krevd rørleggermelding for det utførte arbeidet. 
Rørleggermelding ble mottatt 19.03.2010, men var svært mangelfull. Manglende 
dokumentasjon ble etterlyst i vårt brev av 14.04.2010, men dokumentasjon er ikke 
mottatt. Rørleggermeldingen har derfor aldri blitt godkjent.  
 
I brev av 24.05.2012 ble det sendt varsel om tvangsmulkt fordi vi ikke fikk respons på 
vårt brev av 14.04.2012. I slutten av juni, kom både brev av 14.03.2012 og 
24.05.2012 i reur – uåpnet. Brevene ble sendt til postadressen som er oppgitt i 
Brønnøysundregisteret, men posten opplyser at adressen er ukjent eller at at 
adressaten har ny adresse. 
 
I august 2012 så vi at det er opprettet et foretak som heter Cle As 
Tvangsavviklingsbo. Våre brev av 14.03.2012 og 24.05.2012 ble sendt til dette 
foretaket sammen med et følgeskriv (vedlegg 3). 
 
Pålegget er ikke etterkommet per 03.09.2012. Før arbeidene igangsettes, skal de 
omsøkes og godkjennes av kommunen i henhold til Plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Ås kommune har per 03.09.2012 ikke mottatt søknadspapirer for 
gjennomføring av tiltaket. 
 
Ås kommune varslet i brev av 24.05.2012 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om 
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.10.2012. Brevet ble ikke mottatt av Cle As, men i og 
med at kommunen har sendt brevet til adressen som er registrert i foretaks-registeret, 
mener vi at eierne av eiendommen er varlset. Tvangsmulkt kan gis med hjemmel i 
Plan- og bygningsloven § 32-5.   
 
Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan påklages etter Forvaltningslovens 
regelverk. Beløpet som inndras går til kommunen, og innfordres av kommunens 
økonomikontor. Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. 
 

Vurdering av saken: 
Vann- og avløpsanlegget på eiendommen har aldri blitt godkjent av Ås kommune. 
Anlegget er ikke bygget i henhold til Byggteknisk forskrift og VA-normen. Anlegget må 
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utbedres for å hindre skader på andre eiendommer i området og hindre forurensning 
til resipient.  
 
Det vurderes at ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få 
gjennomført utbedring av stikkledningsanlegget på denne eiendommen.  
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel ved pålegg om tiltak på vann- og 
avløpsanlegg i Ås kommune. Mulkten var da 200 kr/døgn. Vi mener at dette fortsatt 
er et passende beløp.  
 
Mulkten vil løpe alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra og med 
01.01.2013 og frem til Ås kommune har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. Kravet vil her bli sendt til tvangsavviklingsboet.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Det har allerede i flere år vært vanskelig å komme i kontakt med eierne og få en 
fullstendig/komplett rørleggermelding for stikkledningsanlegget på denne 
eiendommen. Anlegget kan uansett ikke godkjennes slik det er bygget fordi det ikke 
er gravd ned og frostsikret tilstrekkelig. Ut fra kravene som er gitt i Byggteknisk 
forskrift og VA-normen, finner vi det nødvendig å bruke Plan- og bygningslovens § 
32-5 for å få gjennomført nødvendige tiltak på vann- og avløpsanlegget på 
eiendommen. 
 
Det settes kort frist i denne saken fordi det allerede har gått lang tid siden varsel om 
tvangsmulkt ble sendt. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.10.2012. 
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R-257 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅLERUDMYRA SKYTEBANE 

 
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> 
Saksbehandler:  Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-257 Saksnr.:  08/2937 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 34/09 30.04.2009 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 48/11 09.06.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 86/12 27.09.2012 
Kommunestyret   

 
 
 

Innstilling til møte i hovedutvalget 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. 
 
Ås 18.09.2012 
 
 
Trine Christensen      Arnt Øybekk    
Rådmann  Teknisk sjef   
  
 

Tidligere politisk behandling: 
Reguleringsplan for Ålerudmyra godkjent i Ås kommunestyre 23.10.1991 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 1. gang:  30.04.2009 
Offentlig ettersyn:                                       22.05.2009 – 22.06.2009   
Hovedutvalget for teknikk og miljø 2. gang: 09.06.2011 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 3. gang: 27.09.2012 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: (Separat trykk sendt HTM og K 19.09.2012) 
1. Oversiktskart, målestokk 1: 10 000, utsnitt av kommuneplanens arealdel.  
2. Gjeldende reguleringsplan m/reguleringsbestemmelser 
3. Aas Skytterlag – søknad av oktober 2008 om støyskjerming og oppgradering av 

skyteanlegget på Ålerudmyra. 
4. Notat av 18.09.2008 fra Rieber prosjekt AS – Støydemping på Ålerudmyra 
5. Grindaker as Landskapsarkitekter: Landskapsplan 
6. Terrengsnitt 
7. Ålerudmyra – drensplan 
8. Møtereferat 01.10.2009   
9. Forslag til reguleringsplan, datert 20.04.2009 
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10. A og B: Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 20.04.2009, revidert 
31.05.2011. 

11. Uttalelse datert 17.12.2008 fra Hafslund Nett AS 
12. Uttalelse datert 14.01.2009 fra Øyvind Aalerud 
13. Uttalelse datert 15.01.2009 fra Statens vegvesen 
14. Uttalelse datert 15.01.2009 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
15. Uttalelse datert 21.01.2009 fra Akershus fylkeskommune 
16. Utskrift av møtebok for Hovedutvalget for teknikk og miljø 30.04.2009, sak 34/09. 
17. Uttalelse datert 16.06.2009 fra Statens vegvesen. 
18. Uttalelse datert 21.06.2009 fra Ulrika Bergroth-Plur og Alexander Krogh Plur. 
19. Uttalelse datert 20.06.2009 fra Øyvind og Turid Aalerud  
20. Uttalelse datert 22.06.2009 og 03.08.2009 fra Arne Albertsen og Dennis 

Johansen 
21. Uttalelse datert 19.06.2009 fra Fylkesmannen – innsigelse. 
22. Søknad datert 31.08.2009 til Statens Forurensningstilsyn om bruk av lett 

forurensede masser 
23. Avslag datert 02.02.2010 fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) 
24. Klage datert 16.02.2010 til Miljøverndepartementet 
25. Oversendelse datert 23.09.2010 av klagen fra KLIF til Miljøverndepartementet 
26. Søknad datert 15.10.2010 til Fylkesmannen om å etablere deponi for ”inerte” 

masser. 
27. Svarbrev datert 16.12.2010 fra Fylkesmannen 
28. Brev datert 24.01.2011 fra Aas Skytterlag med forslag til endringer i 

reguleringsplanen 
29. Grindaker as Landskapsarkitekter, brev av 07.10.2009 med vurdering av landskap 

og miljø. 
30. Risiko- og sårbarhetsanalyse  
31. GEM Consulting AS: Brev datert 27.04.2011 angående trafikale forhold. 
32. Utskrift av møtebok for Hovedutvalget for teknikk og miljø 09.06.2011, sak 48/11 
33. Brev av 07.03.2012 fra Aas Skytterlag til Statens vegvesen 
34. Brev av 25.05.2012 fra Statens vegvesen til Ås kommune 
35. Brev av 02.07.2012 fra Aas Skytterlag til Statens vegvesen 
36. Aas Skytterlag og Ås Jeger- og fiskeforening: Orientering til HTM 30.08.2012 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 
 

Utskrift av saken sendes til: 

 Aas Skytterlag 

 GEM Consulting AS 

 Grindaker as Landskapsarkitekter 

 Rieber Prosjekt AS 

 Statens vegvesen 

 Akershus fylkeskommune 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Hafslund Nett AS 

 Naboer 

 Andre berørte parter 
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SAKSUTREDNING: 
 

Beskrivelse av området: 
Ålerudmyra ligger ca. 600 meter sørvest for fylkesvei 54. Eiendommen har et areal 
på 75 dekar. Den består av et forholdsvis flatt og åpent areal i sørøst, mens den mot 
vest avgrenses av en skogbevokst høy fjellskråning. Eiendommen er på alle kanter 
avgrenset av skogeiendommer. En liten bekk følger foten av skråningen og renner 
mot sørvest. Eiendommen er bebygd med et eldre våningshus og en delvis 
sammenrast driftsbygning. Begge er bygd før år 1900. I tillegg er det anlagt 
standplasser for skyting på 100 og 200 meters baner, samt en leirduebane.  
I tillegg omfatter planområdet en 650 – 700 meter lang atkomstvei fra fylkesvei 54.  

 

Reguleringsmessige forhold: 
Gjeldende reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane ble vedtatt i Ås kommunestyre 
23.10.1991. Også i kommuneplanen for Ås inngår skytebanen. Se vedlegg 1 og 2. 
 

Bakgrunnen for at saken fremmes: 
Ås kommune eier Ålerudmyra. Banen brukes hovedsakelig av Aas Skytterlag. Naboer 
til skytebanen har stadig klaget på skytestøyen. Aas Skytterlag har derfor i samarbeid 
med Grindaker as Landskapsarkitekter og Rieber Prosjekt AS arbeidet med forslag til 
støyskjerming og har foreslått å etablere store støyvoller for å redusere støyen til 
akseptabelt nivå. Se vedlegg 3 - 7. 
 
Det ble 01.10.2008 avholdt møte mellom Grindaker, Aas skytterlag, inviterte 
grunneiere og Ås kommune. Planene ble framlagt og diskutert. Forslaget innebærer 
store terrengendringer i tillegg til endrede standplasser. Planlagt massevolum for 
støyvollene er på ca. 450 000 kubikkmeter. Saksbehandlingen ble diskutert, dvs. om 
dette kunne behandles som en byggesak eller om det måtte utarbeides endret 
reguleringsplan, eventuelt mindre vesentlig endring av reguleringsplanen. Etter møtet 
har Ås kommune kommet til at det må utarbeides endret reguleringsplan for 
skytebanen samt atkomstveien fra fylkesvei 54. Se vedlegg 8.  
 
Saken ble diskutert i hovedutvalget for teknikk og miljø 13.11.2008. Hovedutvalget 
var ikke imot de foreslåtte planene, men la også vekt på at de planlagte støyvollene 
kunne dekke noe av kommunens behov for massedeponier.  
 
Den foreslåtte endrede reguleringsplanen forutsettes å dekke samme areal som 
vedtatt plan, muligens med mindre justeringer. 
 

Underretning om igangsetting av reguleringsarbeid – innkomne bemerkninger: 
Ås kommune har i medhold av plan- og bygningslovens §§ 27-1 og 28-1 gitt 
underretning om igangsetting av arbeid med endret reguleringsplan, gjennom 
annonser i Østlandets Blad og Ås Avis 11.12.2008 og i brev av 10.12.2008 til berørte 
parter. 
 
Følgende forhåndsuttalelser/bemerkninger er innkommet: 
1. Hafslund Nett AS (17.12.2008) har linjeanlegg innenfor det aktuelle 

reguleringsområdet, både høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg. Dette må 
det tas hensyn til i det videre arbeidet. Se vedlegg 11. 
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2. Øyvind Aalerud (14.01.2009) viser til at han er meget støyutsatt. Han mener at det 
ikke foreligger støyberegning som tar høyde for refleksjonsstøy. Det er ellers 
utilfredsstillende at den foreslåtte støyskjermingen ikke også omfatter 
leirduebanen. Planen om etablering av støydeponi er uforutsigbar. Det forespeiles 
at tiltaket skal være avsluttet i 2011. Planen om 10 lastebiler per time virker 
urealistisk. Han antar at arbeidet med tiltaket vil pågå i flere år. Han er svært 
negativ til det forslåtte tiltaket. Se vedlegg 12. 

3. Statens vegvesen (15.01.2009) er svært betenkt over økningen av tyngre kjøretøy 
som planen forutsetter på fylkesvei 54 i Ås og fylkesvei 212 i Hobøl. Fylkesvei 54 
har redusert aksellast (T8), og veibredden er svært smal. Fylkesvei 212 er bred 
nok, men har dårlig veidekke. Transport av så store mengder masser er ofte 
konfliktfylt, og det er ikke nevnt noe om forholdet til myke trafikanter. Det tas 
følgende forbehold for å tillate tilkjøring av masser på fylkesveiene: 

 Sikkerheten for de myke trafikantene vurderes. Sikringstiltak forutsettes 
bekostet av tiltakshaver. 

 Det må etableres møteplasser på fylkesvei 54 for å sikre at to tyngre 
kjøretøy kan møtes. Dette kravet må inn i reguleringsbestemmelsene. 

 Fylkesveien med veikanter, grøfter og veiområde skal til enhver tid holdes 
fri for søle og annen tilgrising som følge av massetransporten. 

 Dersom det viser seg at fylkesveien tar skade av massetransporten, kan 
tillatt aksellast på veien bli ytterligere redusert. 

      Se vedlegg 13. 
4. Fylkesmannen (15.01.2009): 

Miljøvernavdelingen viser til at det planlegges støyvoller blant annet ved bruk av 
lettere forurenset masse. Det vises til reglene for deponier. 
Reguleringsbestemmelsene bør inneholde krav om avrenning fra støyvollen. 
Støyvollene vil medføre omfattende terrengendringer, og det forutsettes at 
konsekvensene for landskapet utredes grundig i det videre reguleringsarbeidet. 
Forholdet til friluftslivet bes vurdert. Tillatelse til skytebane, gitt av Statens 
forurensningstilsyn i 1984, er ikke i henhold til dagens støyretningslinjer. Det bes 
om at miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T-1442, overholdes. 
Refleksjonsstøy må spesielt vurderes.  
Beredskapsstaben minner om at det skal utarbeids konkret risiko- og 
sårbarhetsanalyse. 
Se vedlegg 14. 

5. Akershus fylkeskommune (20.01.2009) påpeker at planområdet har potensial for 
fornminner. Det vil kreves arkeologisk registrering. Fylkesrådmannen viser ellers 
til Statens vegvesens uttalelse og slutter seg til vegvesenets vurderinger av 
trafikksikkerhet og behovet for møteplasser. Se vedlegg 15. 

 

Kommentarer til forhåndsuttalelsene: 
Til nr. 1 – Hafslund Nett AS: 
Kravene fra Hafslund forutsettes imøtekommet. 

 
Til nr. 2 – Øyvind Aalerud: 
Det forutsettes at støyberegningene utført av firmaet Rieber Prosjekt AS er faglig sett 
korrekt. Leirduebanens refleksjonsstøy vil bli redusert som følge av planlagt tildekking 
av fjellet. Ås kommune deler imidlertid Aaleruds bekymring for at en anleggstid på 2 
år er for liten for et prosjekt av disse dimensjoner. Se også uttalelsen fra Statens 
vegvesen. 
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Til nr. 3 – Statens vegvesen: 
De utbedringene som vegvesenet forutsetter på veinettet, er omfattende, og dette 
kan representere en ”flaskehals” når det gjelder tempoplan og muligheten for 
overhodet å gjennomføre planene. På fylkesvei 54 kan det bety at det må lages 
møteplasser på hele strekningen fra skytebanen til Revhaugkrysset, en strekning på 
4,5 km. I tillegg må atkomstveien fra fylkesveien fram til skytebanen oppgraderes slik 
at den tåler tungtransport, i en lengde av 650 -700 meter. 
Det er ellers noen få elever som indirekte har fylkesveien som skolevei, men de blir 
fraktet med buss. 
 
Til nr. 4 – Fylkesmannen: 
Dimensjonene på de planlagte støyvollene er enorme, og de betyr et stort inngrep i 
dagens miljø. Kommunen forutsetter at kravene til avrenning fra støyvollene blir 
ivaretatt. Ålerudmyra er i dag ikke særlig viktig for friluftslivet på grunn av skytebanen. 
Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet. Se avsnitt om dette temaet. 
Støyberegningene forutsettes å ta med alle forholdene omkring skytestøy, inkludert 
refleksjonsstøy.  
 
Til nr. 5 – Akershus fylkeskommune: 
Det er bestilt kulturminneregistrering. Se ellers kommentarene til bemerkning 3 og 4.   

 

Beskrivelse av planforslag: 
Forslaget til reguleringsplan baserer seg på landskapsplan utarbeidet av Grindaker 
as Landskapsarkitekter, i samråd med konsulentfirmaet Rieber AS. Planforslaget 
viser i hovedsak to støyvoller i østvest-retning. Disse slutter seg til fjellskrenten i vest. 
Fjellskrenten tildekkes med løsmasser. Mellom vollene anlegges 100 og 200 meters 
skytebaner. Det betyr at dagens skytebaner flyttes. Leirduebanen blir liggende der 
den er i dag, nord for nordre voll, og her forutsettes det at tildekking av fjellskråningen 
med løsmasser skal redusere refleksjonsstøy. Støyvollene vil på det høyeste ligge 20 
meter over dagens terreng, men størstedelen ligger ca. 10 – 15 meter over 
eksisterende terreng. Vollene vil ha en helling på 1: 2. Atkomstvei blir som nå regulert 
fra fylkesveien, i en lengde av 650 – 700 meter. Veien får en total regulert bredde på 
6 meter inkludert grøfter. Det reguleres inn møteplasser. Se ellers kart og beskrivelse 
i vedlegg 1 - 10.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Planforslaget er vurdert i forhold til landskap, forurensning, støy, 
trafikk/trafikksikkerhet. Planen innebærer en vesentlig terrengendring, men så lenge 
det er skog på alle kanter, vil det bli mindre synlig på avstand. Vollene skal tilplantes. 
Planen forutsetter at avrenning ivaretas ved omlegging av grøfter og et 
sedimenteringsbasseng. Hovedproblemet, dvs. støy, vil reduseres ved de planlagte 
vollene, som skal gi en tilstrekkelig støydemping mot omgivelsene. Den store 
anleggstrafikken vil kunne bety skade på fylkesveien, og vegvesenets krav må følges 
for ikke å kjøre i stykker veiene. Alternativt må fylkesveien oppgraderes for å tåle 
større aksellast. Atkomstveien inn til skytebanen må bygges opp slik at den tåler tung 
anleggstrafikk. Anleggstrafikken vil også bety en viss trafikkfare. Møteplasser vil være 
en brukbar løsning. De myke trafikanter, hovedsakelig skolebarn, har i dag 
busstransport, slik at det er ved av- og påstigning at det må sørges for 
tilfredsstillende trafikkløsninger som bussholdeplasser og oversiktlighet mellom hjem 
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og holdeplass. Det må være klar skilting i området når det foregår skyting på banene. 
Det vil imidlertid bli mindre sannsynlighet for at noen forviller seg inn i fareområdet 
når det er anlagt høye jordvoller. For øvrig er ikke baneområdet spesielt viktig for 
friluftslivet. 

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Arbeidet med oppgradering av banen forutsettes å foregå i privat regi, og vil ikke i 
utgangspunktet belaste kommunens budsjett. 
  

Vurdering med konklusjon med begrunnelse: 
Gjennomføring av planforslaget betyr et meget omfattende anleggsarbeid, og det er 
svært usikkert om det kan gjennomføres på den tiden som forslagsstillerne har 
antydet. Problemet er også standarden på fylkesveien og hvor store investeringer 
som må til for å oppfylle vegvesenets krav til trafikkavvikling og trafikksikkerhet. 
Dersom Ålerudmyra skal opprettholdes som skytebane og samtidig tilfredsstille 
dagens støykrav, må det gjennomføres støydempningstiltak. De foreslåtte tiltak er 
sannsynligvis effektive, men det er usikkert om de er realistiske.  
Dette må avklares nærmere gjennom reguleringsbehandlingen. 
Teknisk sjef foreslår at forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger: 
Planforslaget ble framlagt i Hovedutvalget for teknikk og miljø i møte 30.04.2009, sak 
34/09. Se vedlegg 16. I henhold til vedtaket ble planforslaget lagt ut til offentlig 
ettersyn i tiden 22.05.2009 – 22.06.2009. Saken ble dessuten sendt berørte parter til 
uttalelse. Følgende bemerkninger innkom i høringsrunden: 
 
6. Liv og Steinar Svendsen (15.06.2009), Steinli, Kroer (89/7) godtar ikke 

planforslaget, da det vil medføre plagsom anleggstrafikk, og fordi dimensjonene 
på prosjektet ikke står i rimelig forhold til hensikt og resultat. Det må eventuelt 
anlegges ny anleggsvei som ikke vil medføre unødig belastning for beboerne.  

7. Statens vegvesen (16.06.2009) er svært betenkt over økningen av tyngre kjøretøy 
på fylkesvei 54 (Ås) og fylkesvei 212 (Hobøl). Det vises også til forhåndsuttalelse 
om avbøtende tiltak. Kravene er inntatt i planbestemmelsene. Det forutsettes at 
disse tiltakene godkjennes av vegvesenet. Se vedlegg 17. 

8. Ulrika Bergroth-Plur og Alexander Krogh Plur, (21.06.2009), Bakkengen i Kroer, 
klager i to brev på saksbehandlingen, blant annet med følgende begrunnelser: 
Mangel på orientering og ikke tilsendte sakspapirer – Støy – Massetransport – 
Ødeleggelse av bomiljø – Fare for liv og helse – Kulturlandskapet i Ås – Klima- og 
energiplan for Ås. Brevet ble oversendt til fylkesmannen. Se vedlegg 18. 

9. Øyvind og Turid Aalerud (20.06.2009) protesterer mot planene og viser til: Lite 
troverdig støyberegning, problemer i anleggsperioden, forholdet til myke 
trafikanter. Se vedlegg 19. 

10. Arne Ragnar Albertsen og Dennis Johansen (22.06.09) i Hobøl protesterer mot 
manglende varsling og informasjon. Etter at kommunen hadde sendt over 
dokumenter, påpeker de (03.08.2009) forholdet til trafikk, veikvalitet; myke 
trafikanter. De protesterer på det kraftigste mot planen og ber om at massen 
heller kjøres gjennom Ås kommune. Se vedlegg 20. 

11. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen (19.06.2009) har 
innsigelse til planen på grunn av mangelfull utredning og mangelfulle 
reguleringsbestemmelser. Se vedlegg 21  
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12. Akershus fylkeskommune (19.06.09 – 02.07.09 - 31.08.11) har ikke funnet 
automatisk fredede kulturminner. Fylkesrådmannen slutter seg ellers til uttalelsen 
fra Statens vegvesen om trafikk og avbøtende tiltak, og til Fylkesmannens 
merknader om støy, forurensning og innkjøring/deponi av masser.   

13. Ås Eldreråd behandlet saken i møte 02.06.09 og hadde ingen merknader til 
planen. 

14. Rådet for funksjonshemmede behandlet saken i møte 02.06.2009 og sluttet seg til 
reguleringsforslaget. 

 

Kommentarer til bemerkningene: 
Til bemerkning 6 - Liv og Steinar Svendsen: 
Kommentaren tas til orientering. Det vurderes en mindre forskyvning av anleggsveien 
ved tilslutningen til fylkesveien. 
 
Til bemerkning 7 – Statens vegvesen: 
Det arbeides med avbøtende tiltak. Se redegjørelse, vedlegg 30 – trafikale forhold. 
 
Til bemerkning 8 – Ulrika Bergroth-Plur og Alexander Krogh Plur: 
Kommunen har i brev av 24.09.2009 besvart deres kommentarer, blant annet med at 
saken er formelt korrekt behandlet gjennom annonsering i aviser og på kommunens 
hjemmeside, men at familien i den videre behandling også vil bli varslet gjennom 
brev. Fylkesmannen har i brev av 20.10.2009 sluttet seg til kommunens vurdering. 
 
Til bemerkning 9 – Øyvind og Trude Aalerud: 
Kommunen tar protesten til orientering, men vil påpeke at kommunen holder seg til 
konsulentens vurdering når det gjelder effekten av den planlagte støyvollen.  
 
Til bemerkning 10 – Arne Ragnar Albertsen og Dennis Johansen: 
Uttalelsen/protesten tas til orientering. Uansett valg av transportvei vil det bli en 
økning av trafikken på fylkesveien i anleggsperioden 
 
Til bemerkning 11 – Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen: 
Det er siden gjort nye utredninger og foreslått endringer i planbestemmelsene. Se 
vedlegg 10 B, 28, 29, 30, 31. Disse supplerer tidligere beskrivelser og utredninger og 
anses å være tilstrekkelig til at innsigelsen trekkes.    
 
Til bemerkning 12 – Akershus fylkeskommune: 
Uttalelsen tas til orientering. 
 

Søknad om bruk av lett forurensede masser: 
GEM Consulting AS v/Per Oskar Mengshoel søkte i brev av 31.08.2009 Statens 
Forurensningstilsyn (SFT) om bruk av lett forurensede masser i støyvollene. Det ble 
blant annet påpekt av avrenningen ville bli håndtert etter regelverket. Se vedlegg 22. 
 
I brev av 02.02.2010 avslo Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) – tidligere SFT 
– søknaden under henvisning til at søknaden manglet opplysninger som er 
nødvendige for å vurdere unntak fra forurensningsforskriftens § 2-5. Det måtte/burde 
isteden opprettes et deponi etter avfallsforskriftens kapittel 9 – og søknaden måtte 
sendes Fylkesmannen. Se vedlegg 23.  
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GEM Consulting påklaget i brev av 16.02.2010 vedtaket til Miljøverndepartementet. 
Se vedlegg 24 
 
Det ble 16.04.2010 avholdt møte med Klima- og forurensningsdirektoratet, Aas 
Skytterlag, GEM Consulting og Ås kommune om saken, uten at man kom til enighet 
om tolkning av regelverket.  
 
GEM Consulting valgte å opprettholde sin klage, og i brev av 23.09.2010 oversendte 
KLIF klagen til Miljøverndepartementet, med kommentarer. Se vedlegg 25. 
 
Endringer i planen 
Siden har det vært dialog mellom Aas Skytterlag v/GEM Consulting AS og 
Fylkesmannen om etablering av deponi, og å endre reguleringsplanen slik at det 
åpnes for å bruke de masser det gis tillatelse til. 15.10.2010 søkte GEM Consulting 
søknad til Fylkesmannen om å etablere deponi for ”inerte” masser. (Stoffer med en 
slik kjemisk sammensetning at de ikke inngår kjemiske forbindelser med 
omgivelsene.) Se vedlegg 26. 
 
Fylkesmannen svarte i brev av 14.12.2010 at reguleringsplanen måtte komme 
nærmere en avklaring før søknaden kunne behandles. Se vedlegg 27. 
 
I brev av 24.01.2011 sendte Aas Skytterlag inn forslag til endringer i 
reguleringsplanens bestemmelser, blant at planområdet i anleggsperioden for 
ombygging av banen midlertidig reguleres til næringsformål, foruten enkelte tillegg og 
presiseringer i andre bestemmelser. Se vedlegg 28.  
 

Andre utredninger: 

 
Landskap og miljø 
Grindaker as Landskapsarkitekter har i brev av 07.10.2009 og 08.10.2009 utarbeidet 
en rapport med vurdering av: Landskap – friluftsliv – nærmiljø – trafikkbelastning – 
støybelastning – hensyn til salamander – bruk av forurensede masser (basert på 
høringsuttalelsene). Dette kommer i tillegg til kommunens beskrivelse av landskaps- 
og miljøforhold. Se vedlegg 29. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Analysen er et tillegg til analysen som er beskrevet lenger foran i saksutredningen. 
Se vedlegg 30. 
 
Trafikale forhold 
Etter møte med Statens vegvesen har GEM Consulting 27.04.2011 utarbeidet en 
rapport om trafikale forhold. Rapporten konkluderer med at transport av masser må 
komme fra E18, via riksvei 120 og fylkesveien mellom Hobøl og Ås – Fv 212 i 
Østfold. Transporten nordfra, fra Ås, vil måtte gå på smale veier gjennom 
boligområder. Fylkesveiene må oppgraderes, og prosjektet er villig til å inngå en 
vedlikeholdsavtale med vegvesenet. Selve avkjøringskrysset fra fylkesveien inn til 
skyteanlegget må/bør flyttes midlertidig østover. Se vedlegg 31.  
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Foreslåtte endringer i planen: 
Aas Skytterlag har foreslått en rekke endringer og tillegg/presiseringer til 
reguleringsbestemmelsene. Disse framgår av vedlegg 28 og av vedlegg 10 – 
renskrevet versjon. Da det er registrert liten salamander i en grøft som i sin tid ikke 
ble fylt igjen etter grave- og planeringsarbeid, er dette forholdet også tatt med i 
planbestemmelsene 

 

Vurderinger med konklusjon: 
Planforslaget for Ålerudmyra er omfattende. Banen slik den framstår i dag, er lovlig 
og oppfyller de støykrav som gjaldt på det tidspunkt planen ble vedtatt og banen ble 
bygd. Slik sett er det ikke formelt nødvendig å endre planen. Det har likevel for 
skytterlaget vært ønskelig med bedre støyskjerming, slik at den også kan tilfredsstille 
støykrav som stilles til nye anlegg. I praksis er det vanskelig å bedre støyforholdene 
uten å lage omfattende støyvoller slik planforslaget viser.  
 
Aas Skytterlag har klaget avslaget fra KLIF inn for Miljøverndepartementet. I tillegg er 
det sendt søknad til Fylkesmannen om å etablere deponi, og i den anledning er det i 
planbestemmelsene foreslått midlertidig omregulering av banen til næringsformål i 
anleggsperioden. Rådmannen godtar dette, selv om det kan sees som et formelt 
kunstgrep for å få godkjent et deponi som etterpå skal fungere som støyvoll. 
Realitetene i saken blir uansett de samme.  
 
Med de tilleggsutredningene som er utarbeidet siden forrige behandling i 
hovedutvalget, anser rådmannen at man så langt praktisk råd er, har prøvd å 
imøtekomme en del av uttalelsene til saken.  
 
Alternativt vedtas ikke ny plan, og virksomheten på banen kan fortsette som i dag. 
 
Rådmannen foreslår at den endrede reguleringsplanen vedtas. 
 

Behandling i Hovedutvalget for teknikk og miljø 09.06.2011: 
Saken ble forelagt HTM i møte 09.06.2011, sak 48/11. Utvalget vedtok imidlertid å 
utsette saken og bad om en nærmere utredning av konsekvenser for trafikksikkerhet 
og infrastruktur på alle berørte veistrekninger. Se vedlegg 32. 
 

Videre saksbehandling: 
Ås kommune og Aas Skytterlag hadde 5. april 2011 møte med Statens vegvesen 
angående støyvoller, transport av masser og trafikkforhold. På bakgrunn av dette ville 
vegvesenet gi ny tilbakemelding.  Aas skytterlag etterlyste i brev av 07.03.2012 
tilbakemelding fra Statens vegvesen. Se vedlegg 33. 
 
Statens vegvesen gav slik tilbakemelding i brev av 25.05.2012. Vegvesenet er 
betenkt over økningen av tyngre kjøretøy, men har forståelse for behovet for 
støyskjerming. Vegvesenet påpeker at all massetransport skal skje via fylkesvei 120 
(Hobøl). Det forutsettes at skytterlaget skal forsterke og reparere veidekket før 
massetransporten igangsettes, bekoste reparasjoner og reasfaltering både under og 
etter massetransporten, etablere minst to ventelommer på fylkesveien, lage nytt kryss 
på fylkesvei 54 fram til Ålerudmyra, slik at det blant annet blir bedre sikt, samt 
utarbeide byggeplan for disse tiltakene. Se vedlegg 34. 
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Aas skytterlag svarer i brev av 02.07.2012 at man vil gjennomføre de tiltak og krav 
som Statens vegvesen fremmet i sitt brev. Se vedlegg 35. 
Aas Skytterlag orienterte HTM om saken i møte 30.08.2012. Se vedlegg 36. 
 

Ny vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmannen anser at med de nye utredningene er HTM’s ønsker ved forrige 
reguleringsbehandling oppfylt i tilstrekkelig grad, da det blant annet er blitt en 
forståelse med vegvesenet om nødvendige trafikksikringstiltak i forbindelse med 
massetransport.  
Aas skytterlag forutsetter at det etableres en midlertidig anleggsvei sørøst for dagens 
avkjørsel fra fylkesvei 54, slik at blant siktforholdene blir bedre. Denne anleggsveien 
vil ha en lengde på ca. 130 meter og vil krysse eiendommen gnr/bnr 89/2 – 
Ålerudneset, eiere Roar Norum og Inger Lise Wærstad. 
 
Rådmannen forslår at planforslaget vedtas. 
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R-272 - REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD NÆRINGSPARK - 

DETALJREGULERING   
 

Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-272 Saksnr.:  12/55 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 12/12 16.02.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 67/12 07.06.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 87/12 27.09.2012 
Kommunestyret   

 
 
 
 

Innstilling til møte i Hovedutvalget 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  
 
Ås, 18.09.2012 
 
 
Trine Christensen      Arnt Øybekk 
Rådmann       Teknisk sjef  
 
 

Tidligere politisk behandling: 

 Kommuneplan 2011 – 2023, godkjent i kommunestyret 06.04.2011. 

 Forespørsel om regulering – sak 12/12 i Hovedutvalget for teknikk og miljø 
16.02.2012.  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 

Behandlingsrekkefølge: 

 Hovedutvalget for teknikk og miljø 1. gang 

 Offentlig ettersyn 

 Hovedutvalget for teknikk og miljø 2. gang 

 Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: (Separat trykk sendt HTM og K 19.09.2012) 
1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
2. Reguleringskart, revidert 12.09.2912 
3. Reguleringsbestemmelser, revidert 17.09.2012 
4. Illustrasjonsplan: 4 A: Opprinnelig. 4 B: Revidert nordøstlig hjørne  
5. Illustrasjon av bebyggelse – perspektivframstilling 
6. Revidert planbeskrivelse m.m., datert 12.09.2012. 
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7. Grenseområdet mot Vinterbro Næringspark (R-226) 
8. Utskrift av møtebok for Hovedutvalget for teknikk og miljø, i møte 14.06.2012, sak 

67/12 
9. Innsigelse fra Akershus fylkeskommune 
10. Innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
11. Innsigelse fra Statens vegvesen 
12. Uttalelse fra Statnett 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 
 

Utskrift av saken sendes til: 

 Arkitektene Astrup og Hellern AS, Svovelstikka 1, 0661OSLO 

 Nygård Næringspark AS 

 Berørte grunneiere, naboer, foreninger, utvalg og etater 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Kommuneplanen: 
Kommuneplanen for Ås ble vedtatt 06.04.2011. Planen viser blant annet et større 
næringsområde - N1 - nordvest for Nygårdskrysset. I bestemmelsene til 
kommuneplanen, § 13, pkt. 4, står det blant annet (korrigert/utvidet tekst): 
 
I område til næringsbebyggelse ved Nygårdskrysset (N1) tillates ikke detaljhandel 
eller kontorbedrifter. Reguleringsprosessen skal avklare nærmere hvilke typer næring 
som tillates etablert på dette arealet. Øvrige forhold som skal belyses eller avklares i 
reguleringsarbeidet, er gitt i kommuneplanens § 11, herunder forhold som 
vegetasjonsskjerm og andre landskapshensyn.  

 

Forespørsel om regulering: 
Reguleringsplanen er utarbeidet av Arkitektene Astrup og Hellern AS på vegne av 
utbyggingsselskapet Nygård Næringspark AS 
 
Forespørsel om regulering av dette arealet ble forelagt hovedutvalget for teknikk og 
miljø i møte 16.02.2012, sak 12/12., i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8   
Utvalget vedtok enstemmig følgende: 
 
Under henvisning til plan- og bygningslovens § 12-8 godkjenner hovedutvalg for 
teknikk og miljø at det utarbeides reguleringsplan for Nygård Næringspark. Det vises 
til bestemmelser i kommuneplanen. HTM presiserer at dette ligger til grunn for 
reguleringsarbeidet. 
 
Oppstart av reguleringsarbeid ble forhåndsvarslet 22.02.2012. 
 

Forslag til reguleringsplan – detaljregulering: 
Arkitektene Astrup og Hellern AS har 08.05.2012 oversendt reguleringsplan, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Se vedlegg 2 – 6.   
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Vurdering av saken: 
Planforslaget er godt gjennomarbeidet, med forholdsvis høy utnyttelse, og med 
adkomst fra “industriveien” mellom Nygårdskrysset og Vinterbrokrysset. Teknisk sjef 
har ikke i detalj vurdert alle sider ved saken. Det synes som om planforslaget følger 
opp kommuneplanen. Eventuelle justeringer i planforslaget foretas i forbindelse med 
offentlig ettersyn. 
Reguleringsplanen grenser i nord nesten inntil reguleringsplan for Vinterbro 
Næringspark N4 (R-226). Siden eiendomsgrensen ligger litt sør for adkomstveien til 
planområdet, og siden det nye planforslaget går fram til denne eiendomsgrensen, blir 
det en smal uregulert stripe mellom naboplanene. Det nye planforslaget bør derfor 
utvides, ved at det uregulerte området reguleres til veiareal. 
Se vedlegg 7. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Teknisk sjef anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes 
berørte parter til uttalelse. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket om offentlig ettersyn kan ikke påklages. Når planen er behandlet ferdig i 
kommunestyret, gis det klageadgang. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Reguleringsplanen er rettskraftig når planen er vedtatt i kommunestyret. 
 

Vedtak i hovedutvalget for teknikk og miljø i møte 14.06.2012, sak 67/12: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø behandlet forslaget til reguleringsplan i møte 
14.06.2012, sak 67/12. Utvalget vedtok å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. 
Kommentarer angående maksimale kotehøyder og bestemmelsene i 
kommuneplanen følger saken. Se vedlegg 8. 
 

Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger: 
I henhold til vedtaket i HTM ble planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 
12.07.2012 – 05.09.2012. Planforslaget ble dessuten sendt berørte parter til 
uttalelse.  
 
Følgende bemerkninger innkom: 
 

1. Akershus fylkeskommune v/fylkesutvalget (27.08.2012) har innsigelse til 
planen da den ikke spesifiserer hvilken type næringsvirksomhet som tillates. 
Se vedlegg 9. 

2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (03.09.2012) har innsigelse til planen da 
den ikke spesifiserer hvilke typer næringsvirksomhet som tillates. Se vedlegg 
10. 

3. Statens vegvesen (03.09.2012) har innsigelse til planen da den ikke 
spesifiserer hvilke typer næringsvirksomhet som tillates. Se vedlegg 11. 

4. Statnett (04.09.2012) viser til at man har planer om utvidelse om noen år. 
Disse planene kan bety at noe av det regulerte næringsarealet vil måtte 
beskjæres. Se vedlegg 12. 
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Kommentarer til bemerkningene: 
Til bemerkninger/innsigelser nr. 1, 2 og 3:  
Hensikten har hele tiden vært å spesifisere typer næringsvirksomhet, men det kom 
ikke fram i tidligere saksutredning. Dette er nå inntatt i reguleringsbestemmelse § 3, 
pkt. 1:  
«Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri-, lager- og 
terminalvirksomhet med tilhørende kontorer samt forretning for plasskrevende 
varehandel.» Se vedlegg 3. 
Dette anses å være tilstrekkelig spesifisering og i samsvar med kommuneplanens 
forutsetninger. En detaljert opplisting av eksempler, slik det står i bemerkningene, må 
anses unødvendig, selv om en slik eksempelsamling kan være grei å vise til.  
 
Å sette opp en streng parkeringsnorm for å hindre bransjeglidning kan være 
vanskelig. Ås kommune har generelle normer for kontor/forretning, industri og lager 
som kan brukes. Skal man presse normen ned her, må man i praksis forutsette at 
området i det alt vesentlige må benyttes til lagervirksomhet. 
 
Forøvrig er lagt opp til at området også kan betjenes med buss, men det er riktig at 
dette tilbudet ikke er videre utviklet foreløpig. 
 
Til bemerkning 4 (Statnett) 
Statnetts mulige fremtidige plassbehov er ivaretatt ved at det i reguleringsplanen er 
lagt inn en revidert byggegrense i planområdets nordøstre hjørne. Det betyr at 
når/hvis Statnetts utvidelsesbehov oppstår, kan det skje uten at det betyr mer 
innskrenking av Nygård Næringspark. Se vedlegg 12 og revidert reguleringskart, 
vedlegg 2.   
 

Endringer i planforslaget: 

 Plankartet er justert slik at Statnetts fremtidige utvidelsesplaner ikke hindres. 

 Høyspenningsanlegget er gitt en breddeutvidelse mot nord på plankartet, i 
samsvar med dagens virkelighet. 

 Arealet som tidligere er omtalt og vist i vedlegg 7, er tatt inn i planområdet som 
«annen veggrunn - grøntareal». 

 Det er innlagt bedre bestemmelser om høyder i reguleringsbestemmelsene. 

 Typer næringsvirksomhet er bedre spesifisert. 

 Det er gjort andre mindre korreksjoner i reguleringsbestemmelsene, revidert 
17.09.2012.   

 

Vurdering og konklusjon: 
Med de innlagte justeringer og tillegg anses planforslaget å være i samsvar med 
kommuneplanens intensjoner, i tillegg til at det er forbedret på andre punkter. 
Rådmannen foreslår at planforslaget vedtas.
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GNR 57 BNR 3 - SLØRSTAD NORDRE - SØKNAD OM DELING 

- KLAGE PÅ AVSLAG 
 
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> 
Saksbehandler:  Eva Merete Lunde Arkivnr: GB 57/3 Saksnr.:  12/859 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Delegert bygnings- og reguleringssjefen 245/12 22.06.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 88/12 27.09.2012 

 
 

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. 
 
Ås, 18.09.2012 
 
 
Arnt Øybekk       Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef  Bygnings- og reguleringssjef 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Situasjonskart (basiskart) 1: 20 000 datert 06.09.2012 
2. Situasjonskart 1: 2000 datert 23.06.2012 
3. Søkers vedlagte fotografier av tomteområdet 
4. Kommuneplanbestemmelser § 14, punkt 1 og 2 med kulepunkter 
5. Bygnings- og reguleringssjefens vedtak datert 22.06.2012 
6. Uttalelse fra landbrukssjefen datert 30.05.2012 
7. Klage på delegert vedtak datert 14.07.2012 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Anne Berit og Kjell Lilleby, Slørstad Nordre, 1430 Ås  
Landbrukskontoret, her 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Anne og Berit Lilleby har søkt om fradeling av boligtomt på ca. 1,5 daa fra 
eiendommen gnr 57 bnr 3, Slørstad Nordre. Arealet som er søkt fradelt, er i henhold 
til kommuneplan for Ås 2011-2023 disponert til landbruk-, natur og friluftsformål, LNF, 
underformål A, areal for nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (plan- og bygningslovens § 
11-11). I henhold til matrikkelopplysninger er gårdens samlede areal på 251 864 m2. 
 

 
 

Luftfoto av gårdstunet på Nordre Slørstad med omsøkte tomteareal i sør. 

  

Ifølge søker består det aktuelle tomtearealet i hovedsak av skog, stein og fjell og er 
dermed dårlig egnet til landbruksproduksjon. Det skal for øvrig tidligere ha stått en 
hytte på stedet, og det finnes i dag rester av en grunnmur samt et uthus. Parsellen 
sies å berøre verken hensynssoner for kulturminner, viktig biologisk mangfold eller 
spesielle landskaps- og friluftskvaliteter. I tillegg ønsker søker å føre fram ny 
atkomstvei langs eksisterende steingjerde og eiendomsgrensen mot gnr 57 bnr 1 i 

sør som vist på vedlagte situasjonskart 1: 2500 datert 23.06.2012, vedlegg 2. Dette 
hevdes å gi en arronderingsmessig gevinst for gården ettersom en i dette tilfelle vil 
unngå at en ny vei deler jordet mellom gårdstunet og den omsøkte tomta. 
Bygnings- og reguleringssjefen avslo søknaden 22.06.12, sak D 245/12. 
 

Klage: 

Avslaget ble påklaget i brev datert 14.07.2012, vedlegg 7. Det vises til at avslaget er 
begrunnet med at en eventuell fradeling av tomt ikke er driftsøkonomisk forsvarlig for 
eiendommen fordi det beslaglegger henholdsvis 0,5 da dyrket mark og 1,5 da 
skogsmark. Søker er uenig i kommunens vurdering og har kommentert dette i sin 
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klage. Han viser til at den omtalte skogsmarken (omsøkt tomt), som i følge gårdskart 
fra Skog og landskap er klassifisert som uproduktiv, og at det dessuten ikke er tatt ut 
virke fra området siste 70 år. Videre har søker forståelse for at det ikke er ønskelig å 
omdisponere til annet enn jordbruksdrift. Han presiseres derfor at den dreier seg om 
0,5 daa som skal brukes til framføring av vei, som utgjør ca. 0,3 % av gårdens totale 
dyrkingsareal og dermed ikke kan sies å være driftsøkonomisk uforsvarlig. 
 
Videre uttaler han at området ligger i et naturlig skille inntil eiendomsgrensen og ikke 
vil påvirke driften ugunstig. Han viser dessuten til det Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) sier om kulturlandskap og at dette er i stadig endring, se vedlegg 4. Videre 
nevner han at det i Kilden til arealinformasjon heller ikke er vist noe kulturlandskap i 
deres område som omfattes av DN sitt kulturlandskapsbegrep men viser til 
steingjerdet i grensen mellom gården og naboeiendommen, omtalt i søknaden, som 
noe som er verdt å ta vare på. Søker hevder at en vei langs gjerdet kan bidra til å 
fremheve det som i dag er delvis gjengrodd og lite synlig. Tomteområdet inngår 
dessuten ikke i noe utpreget turområde, og søker er uenig med landbrukskontoret 
som hevder at det vil bli et “hull” i landskapet dersom det blir bygget et hus i området. 
Det vises dessuten til at Ås kommune har åpnet opp for spredt boligbygging i 
området og at det innenfor en radius på 300 meter fra den omsøkte parsellen er to 
bolighus i tillegg til to gårdstun. 
 

Teknisk sjefs vurdering: 
Teknisk sjef viser til kommuneplanens bestemmelse § 14.2, underformål 2, første 
kulepunkt der det står følgende: “I Kroer, Nordby og Rustad skolekrets kan det tillates 
fradeling av tomt inntil eksisterende boligbebyggelse” med videre. Omsøkte tomt er 
derimot foreslått plassert på en “åkerholme” et stykke vekk fra øvrig bebyggelse og er 
dermed i strid med denne planbestemmelsen, slik også landbrukssjefen har påpekt i 
sin uttalelse av 30.05.2012.  
 
Det vises til Plan- og bygningslovens § 19-2 som sier at en dispensasjon ikke kan gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, blir vesentlig tilsidesatt. I 
tillegg skal det foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon basert 
på en interesse-avveining av fordeler og ulemper. I dette tilfellet mener teknisk sjef at 
gjeldende planbestemmelse, § 14 punkt 2, samt landbrukssjefens uttalelse, er særlig 
tungtveiende og mener det ikke foreligger tilstrekkelige grunner til å ta i bruk ubebygd 
grunn til fradeling av boligtomt i dette området.  
 
Det legges for øvrig til at de to boligtomtene på Slørstadhøgda ca. 300 meter fra 
omsøkte parsell, ble etablert i henholdsvis 1912 og 1983, og søkers henvisning til 
disse kan ikke sies å være relevant for den aktuelle delesaken. 
 

Konklusjon med begrunnelse:  
Teknisk sjef kan ikke se at saken inneholder nye momenter som skulle tilsi at 
vedtaket gjøres om og foreslår at bygnings- og reguleringssjefens vedtak 
opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig 
avgjørelse.
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HTM-sak 89/12 

GNR 105 BNR 3 - NORDBY ØSTRE - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE 

JORDBRUKSOMRÅDE VED OPPFYLLING AV RENE MASSER 
 

Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> 
Saksbehandler:  Tor Johannessen Arkivnr: GB 105/3 Saksnr.:  12/373 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 40/12 12.04.2012 
Delegert bygnings- og reguleringssjefen 149/12 24.04.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 64/12 07./14.06.2012 
Delegert bygnings- og reguleringssjefen 358/12 06.09.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 89/12 27.09.2012 

 
 
 

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 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.  

 
Ås, 18.09.2012 
 
 
Arnt Øybekk      Ivar Gudmundsen 
Teknisk sjef      Bygnings- og reguleringssjef  
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Utsnitt av kommuneplanen (M=1:7500) 
2. Utsnitt av kommuneplanen (M=1:2500) 
3. Ortofoto (M=1:1000) 
4. Revidert søknad 
5. Framtidig terreng (M=1:500) 
6. Tverrprofiler – plantegning (M=1:600) 
7. Tverrprofiltegning (M=1:350, 1:600) 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
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Søknaden med dokumenter. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Hagen Transport AS, Oppsandveien 21, 1400 SKI 
Jo Egil Aalerud, Kongeveien 216, 1407 VINTERBRO 
Landbrukskontoret i Follo v/Tormod Solem, 1430 ÅS 
 
 

 SAKSUTREDNING 
 

Tidligere politisk behandling av saken 
Hovedutvalget for teknikk og miljø vedtok enstemmig i møte den 14.06.2012, HTM-
sak nr. 64/12, følgende: 
 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen og vurdering med 

konklusjon og begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis 
det dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser i § 1 – krav til 
reguleringsplan og § 16 – hensynssoner – bevaring av kulturmiljø, og godkjenner 
i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 søknad om 
oppfylling/bakkeplanering på gnr 105 bnr 3 med vilkår.  
 

2. Planlagt oppfyllingsvolum på jordet må reduseres slik at den nederste del av 
skogen kan beholdes som skjerming mot næringsområdet i øst. Revidert søknad 
skal innsendes. 
 

3. Vedtak om pålegg av stans av arbeider datert 24.04.12, sak nr. D 149/12, gjelder 
inntil revidert søknad er godkjent, og det er gitt igangsettingstillatelse. 

 
4. I medhold av plan- og bygningslovens § 22-3 avslås søknad om ansvarsrett for 

Hagen Transport AS i de omsøkte funksjoner som prosjekterende og utførende 
inntil dokumentasjon vedrørende organisasjonsplan og styringssystem er sendt 
inn og godkjent. 

 
5. I medhold av plan- og bygningslovens § 32-8 pkt. b, ilegges Hagen Transport AS 

et overtredelsesgebyr stort kr. 50 000.- vurdert i henhold til byggesaksforskriftens 
§ 16-1 første ledd bokstav a nr. 2 ut i fra tiltakets karakter. 

 
6. Vedtaket medfører at før det kan gis tillatelse til igangsetting/retting av 

oppfyllingsarbeidene, må dokumentasjon vedrørende organisasjonsplan og 
styringssystem være sendt inn og godkjent; alternativt må det innhentes et nytt 
foretak som kan forestå dette. 
 

7. Dersom retting av oppfyllingsarbeidene ikke er avsluttet innen 1. juni 2013, 
varsles tiltakshaver/grunneier med dette om at det vil bli fastsatt en tvangsmulkt 
etter plan- og bygningslovens § 32-5 som vil løpe fra og med fristens dato, og 
inndrives hver måned.  

 

Søknaden gjelder 
Oppfyllelse av vilkår/igangsettingstillatelse for gjennomføring av bakkeplanering – 
utvidelse av eksisterende jordbruksområde ved oppfylling av rene masser. 
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Revidert søknad 
Pkt. 2 i HTM-vedtak av 14.06.12: «Planlagt oppfyllingsvolum på jordet må reduseres 
slik at den nederste del av skogen kan beholdes som skjerming mot næringsområdet 
i øst. Revidert søknad skal innsendes.» 
 
For å kunne beholde en innsynsskjerm av skog, er oppfyllingsområdet redusert fra 
ca. 10 da til ca. 9 da. Tverrprofiler av revidert oppfyllingsområde med tilhørende 
volumberegninger viser et oppfyllingsvolum på ca. 44 000 m3 – dvs. en reduksjon på 
ca. 4000 m3. 
 
Landbrukskontoret har i e-post datert 22.08.12 opplyst at skogsvegetasjonen innenfor 
det aktuelle området kan avvirkes uten tillatelse. En skogsentreprenør har på 
befaring vurdert mulighetene for en gjenværende innsynsskjerm. Det går fram at det 
«i den søndre delen er det vanskelig å få til en stabil kant ved hogst, fordi det er en 
del råte og tørre stammer. Grana som står der, har generelt dårlig kvalitet. Dersom 
skogen hogges, vil det derfor bli mye vindfall blant trærne som er igjen. Etter mitt syn 
er det mest lønnsomt å hogge alt og etablere ny skog». 
 

Ansvarsrett: Organisasjonsplan - styringssystem 
Pkt. 4 i HTM-vedtak av 14.06.12: «I medhold av plan- og bygningslovens § 22-3 
avslås søknad om ansvarsrett for Hagen Transport AS i de omsøkte funksjoner som 
prosjekterende og utførende inntil dokumentasjon vedrørende organisasjonsplan og 
styringssystem er sendt inn og godkjent..» 
 
Pkt. 6 i HTM-vedtak av 14.06.12: « Vedtaket medfører at før det kan gis tillatelse til 
igangsetting/retting av oppfyllingsarbeidene, må dokumentasjon vedrørende 
organisasjonsplan og styringssystem være sendt inn og godkjent; alternativt må det 
innhentes et nytt foretak som kan forestå dette.»  
 
Organisasjonsplan og styringssystem for Hagen Transport AS er innlevert til Ås 
kommune. Det vil bli ført tilsyn av dette i løpet av høsten 2012. 
 

Ansvar, kvalitetssikring og kontroll: 
Ansvarlig søker godkjennes i henhold til skjema «søknad om tillatelse til tiltak». 
Ansvarlige foretak for øvrig godkjennes i henhold til «søknad om ansvarsrett». 
Godkjenningen gjelder kun det aktuelle tiltaket det er søkt om. Godkjente 
ansvarsretter er listet opp i nedenstående tabell. 

 

Lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett i følgende funksjoner tildeles: 

Ansvarlig søker (SØK) 

Hagen Transport AS TKL 1 Søkerfunksjon, bakkeplanering 

Ansvarlig prosjekterende (PRO) 

Moldestad Oppmåling TKL 3 Oppmåling, bakkeplanering 

Ansvarlig utførende (UTF) 

Hagen Transport AS 
Moldestad Oppmåling 

TKL 1 
TKL 3 

Bakkeplanering 
Oppmåling, bakkeplanering 

 
Bygningsmyndighetene kan føre tilsyn med at kontrollarbeidet utføres og 
dokumenteres, samt at systemkravene i byggesaksforskriften er oppfylt. 
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Gjennomføringsplan: 
Det går fram av gjennomføringsplanen at foretakene har avgitt samsvarserklæring 
innenfor sitt ansvarsområde på at det ikke er avdekket gjenstående arbeider som er 
til hinder for å gi igangsettingstillatelse. 
 

Teknisk sjefs vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Alle vilkår som er stilt for å kunne fatte vedtak om igangsettingstillatelse er nå 
dokumentert gjennom foreliggende søknad om igangsettingstillatelse. Teknisk sjef 
Foreslår at hovedutvalget for teknikk og miljø godkjenner søknaden. 
 

Dersom søknaden godkjennes gjelder følgende underliggende avsnitt: 

 

 Følgende vilkår skal oppfylles: 
1. Det tillates kun benyttet rene masser. Program for oppfølging/måling av 

sigevannskvaliteten skal kunne fremlegges ved tilsyn. 
2. Det nederste området/randsonen mot tilstøtende næringsområde skal bevares 

urørt med busker/småtrær, slik at det skjer en rask revegetasjon. I tillegg skal 
randsonen mot øst beplantes med nye ungtrær i nødvendig utstrekning. 

3. Dersom retting av oppfyllingsarbeidene ikke er avsluttet innen 1. juni 2013, 
varsles tiltakshaver/grunneier med dette om at det vil bli fastsatt en 
tvangsmulkt etter plan- og bygningslovens § 32-5 som vil løpe fra og med 
fristens dato, og inndrives hver måned.  

 

 Tillatelsens varighet og gyldighet for øvrig: 
Det er satt en frist for gjennomføring av arbeidet. Ellers er den generelle regelen at et 
arbeid må være satt i gang innen 3 år regnet fra tillatelsen til tiltak, ellers faller 
tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

 Plikt til å følge tegninger: 
Ansvarlig utførende må påse at godkjente tegninger følges, og at vilkår i tillatelsen 
oppfylles. Alle godkjent dokumenter og tegninger må være tilgjengelige på 
byggeplassen.  

 

 Plikt til å følge lovverket 
Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende 
lov, forskrift, vedtekter, reguleringsplan og gitte tillatelser, samt at arbeidene blir 
kontrollert i samsvar med egne kvalitetssystemer. Eventuelle vilkår fra annen 
fagmyndighet må også følges. 
 

 Ferdigstillelse 
Når arbeidet er ferdig, skal ansvarlig søker utarbeide og innsende søknad om 
ferdigattest, gjennomføringsplan, nødvendig godkjenning fra annen myndighet, samt 
dokumentasjon på oppfyllelse av krav i tillatelse/reguleringsbestemmelser.  
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Bygningsmyndighetene vil føre tilsyn i forbindelse med ferdigstillelse. 
 

 Øvrige instanser og myndigheter: 
Tillatelsen gjelder kun i forhold under plan- og bygningsloven, med mindre annet er 
spesielt angitt i begrunnelsen. Annet lovverk følges opp av andre myndigheter. 
 

 Overtredelsesgebyr 
Pkt. 5 i HTM-vedtak av 14.06.12: «I medhold av plan- og bygningslovens § 32-8 pkt. 

b, ilegges Hagen Transport AS et overtredelsesgebyr stort kr. 50 000, - vurdert i 
henhold til byggesaksforskriftens § 16-1 første ledd bokstav a nr. 2 ut i fra tiltakets 
karakter». 

 
Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jfr. plan- og 
bygningslovens § 33-1. 
 

 Saksbehandlingsgebyr 

Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 27 000,- etter Ås kommunes 
gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jfr. plan- 
og bygningslovens § 33-1.
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MØTEPLAN FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ 2013 

 
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> 
Saksbehandler:  Jeanette Karlsen Arkivnr: 033 Saksnr.:  12/2249 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 90/12 27.09.2012 
 

 
 

Utvalgsleders innstilling: 
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 13. juni Kl. 18.00 Ås kulturhus 2. etg. Lille sal 

 

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 

 
Ås, 17.09.2012 
 
 
Ola Nordal 
Utvalgsleder 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
K-sak 54/12 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013, vedtatt 12.09.2012 
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Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen  
 

Utskrift av saken sendes til: 
Publiseres på kommunens hjemmeside 
Hovedutvalgets medlemmer (pr. e-post) 
Teknisk sjef 
Utvalgssekretær 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 ble vedtatt i K-sak 54/12 
12.09.2012. Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møter 
innenfor vedtatt møtestruktur. 
 
Møteplan for 2013 er satt opp etter samme mønster som i 2012. 
 

Kommentarer til møteplan 2013: 
Det gjøres oppmerksom på at det er stortingsvalg i uke 37. Sekretariatet bør ikke 
pålegges arbeid med utsending av sakspapirer eller delta på møter denne uken. 
 
Møtene er lagt utenom skoleferier. 
 
Dersom leder finner det påkrevd eller når minst 1/3 av medlemmene krever det, kan 
det holdes ekstra møter utover vedtatt møteplan, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 
10.2.2. 
 
Det er som tidligere år satt opp ett ekstra møte i desember for hovedutvalg for teknikk 
og miljø. Dersom leder eller utvalget ser behov for ytterligere møter på høsthalvåret 
er 24. oktober en passende dato fordi den faller 2 uker etter og 2 uker før andre 
politiske møter, også med hensyn til administrasjonens utsendingsrutiner. 
 

Møtelokaler: 
Følgende lokaler i kulturhuset foreslås benyttet til de forskjellige utvalgene: 
 
 Hovedutvalg for helse og sosial - Store salong 
 Hovedutvalg for oppvekst og kultur - Store sal 
 Hovedutvalg for teknikk og miljø - Lille sal 
 

Konklusjon: 
Utvalgsleder anbefaler at møteplan for hovedutvalg for teknikk og miljø 2013 vedtas. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
2013. 
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VEDLEGG 

MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2013 
Vedtatt i K-sak 54/12, 12.09.2012. 

 

1. HALVÅR: 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

3 
Onsdag 16. januar 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 17. januar Kl. 18.30 Hovedutvalg 

5 Onsdag 30. januar Kl. 18.30 Kommunestyre 

7 
Onsdag 13. februar 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 14. februar Kl. 18.30 Hovedutvalg 

9 Onsdag 27. februar Kl. 18.30 Kommunestyre 

11 
Onsdag 13. mars 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 14. mars Kl. 18.30 Hovedutvalg 

14 Onsdag 3. april Kl. 18.30 Kommunestyre 

16 
Onsdag 17. april 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 18. april Kl. 18.30 Hovedutvalg 

18 Torsdag 2. mai Kl. 18.30 Kommunestyre 

20 
Onsdag 15. mai 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 16. mai Kl. 18.30 Hovedutvalg 

22 Onsdag 29. mai Kl. 18.30 Kommunestyre 

24 
Onsdag 12. juni 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 13. juni Kl. 18.30 Hovedutvalg 

26 Onsdag 26. juni Kl. 18.30 Kommunestyre 

 

2. HALVÅR: 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

34 
Onsdag 21. august 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 22. august Kl. 18.30 Hovedutvalg 

36 Onsdag 4. september Kl. 18.30 Kommunestyre 

39 
Onsdag 25. september 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 26. september Kl. 18.30 Hovedutvalg 

41 Onsdag 9. oktober Kl. 18.30 Kommunestyre 

43 Onsdag 23. oktober Kl. 18.30 Formannskap   (budsjettpresentasjon) 

45 
Onsdag 6. november 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg   (budsj.uttal.) 
Formannskap          (budsjett 1.gang) 

Torsdag 7. november Kl. 18.30 Hovedutvalg           (budsjettuttalelse) 

47 Onsdag 20. november 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Formannskap        (budsjettinnstilling) 

Kommunestyre 

50 Onsdag 11. desember Kl. 09.00 Kommunestyre         (budsjettvedtak) 

 



  HTM-sak 90/12 

  

 

Tilleggssak: 
 

 

HTM-sak 91/12 

FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL/TILSYN 

AV MINDRE AVLØPSANLEGG 
 

Gå til saksliste <<Forrige sak  
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Arkivnr: M40  Saksnr.:  12/1527 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 91/12 27.09.2012 
Kommunestyret /  

 
 
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø: 
”Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg i 
Ås kommune”, vedtas. Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2013. 
 
Ås, 20.09.2012 
 
 
Trine Christensen      Arnt Øybekk 
Rådmann       Teknisk sjef  
           
 

Tidligere politisk behandling: 
Tidligere forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre 
avløpsanlegg; K-sak 90/04 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 

 «Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre 
avløpsanlegg i Ås kommune» 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Høringsbrev datert 14.06.2012 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 
Etter Forurensningsforskriften kap. 12 og 13 er kommunen lokal 
forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn med bestemmelser og vedtak gjort i 
medhold av forskriftens kap. 12 og 13. Forurensningsloven kap. 7 pålegger 
kommunen å motvirke forurensning, føre tilsyn med kilder til forurensning og påse at 
vedtak og lover blir overholdt (§ 48). § 50 gir forurensningsmyndigheten uhindret 
avgang til eiendom der forurensning kan oppstå eller har oppstått.  
 
Gjeldende forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre 
avløpsanlegg ble vedtatt i K-sak 90/04. Forskriftens del om saksbehandlingsgebyr 
har blitt brukt hele perioden siden forskriften ble vedtatt. I 2012 er 
saksbehandlingsgebyret kr. 2500 per utslippssøknad. Det har ikke blitt iverksatt 
kontroll/tilsyn av anleggene ennå, og derfor er heller ikke delen med gebyrer for 
kontroll/tilsyn blitt tatt i bruk. 
 
Forskriften som ble vedtatt i 2004, var hjemlet i daværende lokale forskrift om utslipp 
fra mindre avløpsanlegg. Ås kommune har ikke lenger en lokal forskrift, men følger 
den sentrale forskriften (Forurensningsforskriften).  
 
Ås kommune er nå i sluttfasen av arbeidet med oppgradering av separat 
avløpsanlegg, og det er derfor naturlig at vi setter større fokus på kontroll og tilsyn av 
driften av anleggene.  
 
Arbeidet med kontroll og tilsyn skal drives til selvkost, og vi er derfor avhengige av 
gebyrer for å få dekket kostnadene til dette arbeidet.  
 
Norsk Vann kom i 2011 med rapporten «Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen 
kommunens myndighetsområde» (rapport 184-2011). Rapporten beskriver hvordan 
kontroll/tilsyn kan og bør gjennomføres. Vi opplever at det blir stadig større fokus på 
kontroll og tilsyn av mindre avløpsanlegg, spesielt minirenseanlegg. 
 
Kommunalteknisk avdeling har per i dag for lite ressurser og kompetanse til å drive 
ordningen med kontroll og tilsyn med egne folk. Vi er derfor i dialog med 
nabokommuner om eventuelle samarbeidsordninger for å drifte denne ordningen.  
 
Saksbehandlingsgebyret er et engangsgebyr, mens gebyr for kontroll/tilsyn vil være 
et årsgebyr. Årlig kontrollgebyr medfører en forpliktelse for kommunen til å føre 
jevnlig kontroll. Hvor ofte kontrollen vil bli gjennomført, avhenger av type anlegg. 
 
Gebyrstørrelsene vedtas av kommunestyret og vil fremgå av gebyrregulativet som 
fremmes i egen sak. 
 
I henhold til Forvaltningsloven § 37 første ledd, skal Forvaltningsorganet påse at et 
vedtak er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Forskriften ble i juni 2012 
sendt på høring til aktuelle velforeninger i kommunen; dvs velforeninger i områder 
hvor det er spredte avløpsanlegg. I tillegg ble det annonsert i «Østlandets Blad» 
19.06.2012 og «Ås Avis» 21.06.2012. Høringsfristen var satt til 24.08.2012. Det er 
ikke mottatt høringsuttalelser innen gitte frist. 
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”Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg i 
Ås kommune”, vil bli annonsert i Norsk Lovtidend jf. Forvaltningsloven § 38 når den 
er vedtatt. 

 

Konklusjon: 
”Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg i 
Ås kommune”, vedtas.  
 
Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2013. 
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