
 
ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 11.01.2007 
 
FRA SAKSNR:  01/07 FRA KL: 18.00 
TIL SAKSNR: 12/07 TIL KL: 20.50 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Nils Marås og H: Egil Ørbeck. 
 
Møtende medlemmer:  
SV: Ingunn Taksdal, Håvard Steinsholt, A: Gerd Berntsen, Joar Solberg, Sp: Ann-Karin Sneis (fra 
og med sak 2/07)¸ Frp: Arne Hillestad og V: Ivar Sæveraas . 
 
Møtende varamedlemmer:  
H: Gunnar Kvande Pettersen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ivar Gudmundsen, Svein Hougen, Gunnar Larsen og Arnt Øybekk. 
 
Diverse merknader:  

• Delegerte saker ble delt ut på møtet. Behandles i neste møte 
• På spørsmål fra Egil Ørbeck orienterte bygnings- og reguleringssjefen om klage på nybygg på 

Ås bygg og trelast. Klagen kommer opp til ordinær klagebehandling, sannsynligvis i 
februarmøtet. 

• Utvalgets leder orienterte om brev til Hans Kjensli. Kopi av brevet sendes medlemmene 
• Utvalgets leder orienterte om byggesak i Sentrum øst og bruk av vannbåren varme. 

Bygnings- og reguleringssjefen undersøker med Fylkesmannen om hvilke muligheter 
kommunen har for å håndheve sitt vedtak om vannbåren varme. 

• Teknisk sjef orienterte om diverse fjernvarmeprosjekter i Ås sentrum, spesielt om 
samarbeidet med UMB. Samarbeidet med UMB kommer opp som sak i første 
formannskapsmøte 

 
 
Godkjent                            av:  
 
Underskrifter: _____________________________        _____________________________ 
 Ingunn Taksdal Håvard Steinsholt 
 Leder Nestleder 
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Utv.sak nr. 1/07  
FORSLAG TIL FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I ÅS KOMMUNE  
 
Innstilling: 
 
Forslag til forskrift om hundehold i Ås datert 28.11.2006 vedtas. 
 
 
 Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.01.2007: 
Håvard Steinsholt foreslo følgende endringer i forslag til forskrift om hundehold: 
§2, pkt.1  
a) endres slik: i og i tilknytning til boligområder/tettsteder og handleområder i kommunen og 
områdene på campus-UMB 
 
b) endres prinsipalt slik: i friluftsområder 
     subsidiært slik: på offentlige områder i tettbygd strøk 
 
c) endres slik: på områder tilrettelagt for lek og idrett. 
 
Punkt 2 endres slik: 
Av hensyn til husdyr på beite gjelder utvidet båndtvang for hund f.o.m. 21. august t.o.m. 15. oktober 
i landbruksområdene hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, f. eks. på beiteområdene 
tilhørende UMB fra Kilehagen/Vollebekk i syd til Syverud i nord, Norderås, Frydenhaugjordet og 
Bjørnebekk. 
 
Arne Hillestad foreslo at punkt 5 endres slik: 
Hund skal føres i kort bånd ved fot på kirkegårdene. 
 
Votering: 
Håvard Steinsholts forslag til §2, 1a) ble vedtatt 6-1 (FRP) 
 
Det prinsipale forslaget til b) ble forkastet 3-4 (2SV, V) 
Det subsidiære forslaget til b) ble vedtatt 6-1 (H) 
 
Punkt c) ble enstemmig vedtatt 
 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Arne Hillestad’s forslag til punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.01.2007: 
Forslag til forskrift om hundehold i Ås datert 28.11.2006 vedtas med de vedtatte endringer. 
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Utv.sak nr. 2/07  
FYLKESDELPLAN - KULTURMINNER OG KULTURMILJØER I AKERSHUS 2007-
2018  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Ås kommune støtter forslaget til fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø.  
Vurderingen i saksfremstillingen oversendes Fylkeskommunen som høringsuttalelse fra Ås kommune. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.01.2007: 
Håvard Steinsholt foreslo: 
  
1. som rådmannens innstilling 
 
2. Ås kommune vil i tillegg bemerke følgende: Tilsvarer HTM’s vedtak punkt 2. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
Håvard Steinsholt’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.01.2007: 
1. Ås kommune støtter forslaget til fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø.Vurderingen i 

saksfremstillingen oversendes Fylkeskommunen som høringsuttalelse fra Ås kommune. 
 
2. Ås kommune vil i tillegg bemerke følgende: 
 

a. Dersom forsideillustrasjonen beholdes bør det nevnes at ”penalet” kommer fra en 
jernaldergrav fra Dyster i Ås. Frigitt og utgravd på grunn av grusdrift for bygging av 
Østfoldbanen på 1870-tallet. 
 

b. Kommunen har i sin egen kulturminneplan registrert et flerdobbelt antall fornminner og 
kulturminner av hva planen oppgir. Viktigheten av en strategi for å kvalitetssikre og 
utnytte slike lokale registerressurser og øvrig lokal kunnskap må understrekes. Vi mener 
også at det er gjort enkeltvedtak i Ås som ikke er kommet med på oversikten. En del av 
planens oversikter (tabell 8.2.2.2. med flere) er så mangelfull at den knapt nok har noen 
informasjonsverdi. Forskjellene mellom kommuner viser snarere forskjeller i 
registreringsaktivitet enn i forekomster.  

 
c. Dokumentet er rimelig tradisjonelt ved å sette faste fornminner; objekter, landskaper og 

nå også fysiske (?) miljøer i fokus. Kulturminner i form av fortellinger, tradisjoner, 
kunstuttrykk, stedsnavn osv. er i liten grad framhevet. Dermed står også historien til 
grupper som ikke i særlig grad har etterlatt seg synlige spor i fare. Enkelte kommuner har 
startet opp arbeidet med å registrere historiske stedsnavn. Mange kulturminner av slik 
ikke-fast type er i akutt fare for å forsvinne. Vi er noe skuffet over at slike elementer i 
kulturvernet ikke er sterkere framhevet. 
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d. Man kunne ønsket en enda mer offensiv tverrsektoriell tilnærming. Eksempelvis nevnes 
konstruktiv verne-bruk av kulturlandskapsmidler i landbruket kun i forbindelse med 
bygninger. 

 
e. Tilnærmingene mellom kulturvernet og næring, eventuelt for å kanalisere private ressurser 

positivt inn i kulturvernet er vage. 
 

f. Når dokumentet oppregner vedtaksfredede bygninger og anlegg burde det også ta med 
seg det som er regulert til bevaring etter Plan- og bygningsloven. Planen omtaler slik 
regulering i en knapp kommentar. Ås kommunes erfaring er at PBL kanskje er et 
viktigere verneverktøy enn Kulturminneloven  - i alle fall for tiden og i våre områder. Det 
er både snakk om restriksjons-vern ved bevaring, men også positive tiltak pålagt eller 
framforhandlet i byggesaker. 

 
g. Av de mest truede faste kulturminner i skog- og jordbruksområdene i innlandet er rester 

etter industri med arbeidersamfunn samt bygninger og landskap knyttet til småbruk og 
husmannsplasser. Ut fra listene over prioriterte objekter og landskap må vi, på tross av 
målsettinger om det omvendte, registrere at de lavere klassers (og dermed flertallets) 
historie fortsatt er underprioriert av de antikvariske myndigheter (jfr. De kommunevise 
listene i kapitel 8.2.1.). 

 
h. En klar mangel i planen er en strategi for håndtering av verneverdier som er i fylkets egen 

eie eller administrasjon. Eksempler på slike behov er det alvorlige forfallet i bebyggelsen 
på Bjørnebekk (særpreget på grunn av bl.a. Olav Moens Park- og bebyggelsesplan fra 
20-tallet) og den ekstreme vanskjøtselen av det intakte husmannsplassmiljøet på Østli. 
Lokalt kan man ikke forvente at fylkets kulturminnearbeid blir tatt på alvor når fylket selv 
framstår som en av de verste vanskjøttere av kulturverdier i Ås kommune. 

 
  
Utv.sak nr. 3/07  
R-240 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE  
 
Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 11.01.07: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, jfr. § 30, vedtar det faste utvalget for plansaker å 
legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan datert 21.12.06, med reguleringsbestemmelser 
datert 21.12.06 for Frydenhaug barnehage. Saken sendes dessuten berørte parter til uttalelse. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.01.2007: 
Håvard Steinsholts foreslo: 
Kommentar som følger saka som innspill: 
Man bør vurdere å trekke arealene i nordvest ut av planen (muligens med unntak av 
parkeringsarealene) og heller utvide barnehagens areal tilsvarende i rett nordlig retning ved utfylling. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Håvard Steinsholt’s forslag følger saken 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.01.2007: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, jfr. § 30, vedtar det faste utvalget for plansaker å 
legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan datert 21.12.06, med reguleringsbestemmelser 
datert 21.12.06 for Frydenhaug barnehage. Saken sendes dessuten berørte parter til uttalelse.  
 
Kommentar som følger saka som innspill: 
Man bør vurdere å trekke arealene i nordvest ut av planen (muligens med unntak av 
parkeringsarealene) og heller utvide barnehagens areal tilsvarende i rett nordlig retning ved utfylling. 
  
 
Utv.sak nr. 4/07  
GNR 34 BNR 35 - HERUMVEIEN 28 - SØKNAD OM DELING - KLAGE PÅ VEDTAK 
 
Innstilling til møte 11.01.2007: 
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og opprettholder bygnings- og 
reguleringssjefens vedtak av 17.10.2006, sak D 331/06. Klagen fra Kitt A. Kittelsen og Øyvind 
Ødegård tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.01.2007: 
Gunnar Kvande Pettersen foreslo å ta klagen til følge. 
 
Votering: 
Innstillingen ble vedtatt 6-2 (1AP, H) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.01.2007: 
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og opprettholder bygnings- og 
reguleringssjefens vedtak av 17.10.2006, sak D 331/06. Klagen fra Kitt A. Kittelsen og Øyvind 
Ødegård tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse. 
  
 
Utv.sak nr. 5/07  
GNR 43 BNR 68 - MÅLTROSTVEIEN 48 - NYBYGG GARASJE  
 
Innstilling til det faste utvalg for plansaker i møte 11.01.2007: 
Under henvisning til saksutredningen opprettholder det faste utvalget for plansaker bygnings- og 
reguleringssjefens vedtak i sak D 378/06 av 06.11.2006. 
 
Klagen fra A.S.Husseyin tas ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.01.2007: 



Side 7 av 12 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.01.2007: 
Under henvisning til saksutredningen opprettholder det faste utvalget for plansaker bygnings- og 
reguleringssjefens vedtak i sak D 378/06 av 06.11.2006. 
 
Klagen fra A.S.Husseyin tas ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse. 
  
 
Utv.sak nr. 6/07  
KLAGE PÅ VEDTAK - REKLAME/LOGO GNR 104 BNR 22 - MCDONALDS NORGE 
 
Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker 11. januar 2007: 
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og opprettholder bygnings- og 
reguleringssjefens vedtak av 22.09.2006, sak D 327/06. 
Klagen fra McDonald’s Norge AS tas ikke til følge. 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse  
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.01.2007: 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.01.2007: 
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og opprettholder bygnings- og 
reguleringssjefens vedtak av 22.09.2006, sak D 327/06. 
Klagen fra McDonald’s Norge AS tas ikke til følge. 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse  
  
 
Utv.sak nr. 7/07  
GNR 54  BNR 17 - SAGAVEIEN 14 - BRUKSENDRING  
 
Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker 11. januar 2007: 
1. Det faste utvalget for plansaker viser til saksutredningen og gir dispensasjon fra reguleringsplanen 

for Søråsteigen, og gir bruksendring for deler av bebyggelsen på gnr 54 bnr 17, Sagaveien 14, til 
bruk til boligformål. 

2. Under henvisning til saksutredningen godkjenner det faste utvalget for plansaker i medhold av 
plan- og bygningslovens §§ 93 og 97 de anmeldte byggeplaner samt kontrollplan for prosjektering 
på gnr 54 bnr 17.  

3. Under henvisning til saksutredningen gir det faste utvalget for plansaker i medhold av plan- og 
bygningslovens §§ 93 b, 98 og 98 a lokal godkjenning av de omsøkte foretak og ansvarsrett i de 
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oppgitte funksjoner. I medhold av plan- og bygningslovens 98 nr.2 pålegges ansvarlig utførende å 
benytte særlig kvalifiserte utøvere for de deler av byggeoppdraget som de selv ikke utfører. 

4. Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Vedtak om 
igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt: 
a. Situasjonsplan som viser nødvendige uteoppholdsarealer, adkomst og parkeringsplasser skal 

være innsendt og godkjent. 
b. Signert kontrollerklæring fra hvert ansvarlig kontrollerende foretak for at fagområdene er 

ferdig prosjektert må innsendes for godkjenning. 
c. Ansvarsoppgave for utførelse som viser fordeling av ansvar for utførelse og kontroll av 

utførelse for de enkelte fagområder, samt søknad om ansvarsrett må innsendes for 
godkjenning. 

d. Kontrollplan for utførelse må innsendes for godkjenning. 
e. Dokumentasjon av ansvar og kontroll for innvendige sanitærinstallasjoner skal være innsendt 

og godkjent.  
f. Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg skal være godkjent av kommunalteknisk avdeling. 
g. Eventuelle tilknytningsavgifter for vann- og avløp skal være betalt.  
h. Avfallsplan skal være innlevert og godkjent. 
Forøvrig skal følgende oppfylles: 
i. Bygningsgebyr er innbetalt til kommunekassen. Regning ettersendes. 
j. Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra rørlegger. 
k. Avkjørselen må opparbeides i samsvar med Ås kommunes retningslinjer for utføring av 

private avkjørsler til offentlig vei. 
l. Oppsamlingsenhet for husholdningsavfall skal plasseres i henhold til kommunal 

renovasjonsforskrift; jfr. §§ 7 og 8. 
5. Bruksendringen er midlertidig og gjelder fram til 01.01.2012. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.01.2007: 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.01.2007: 
1. Det faste utvalget for plansaker viser til saksutredningen og gir dispensasjon fra reguleringsplanen 

for Søråsteigen, og gir bruksendring for deler av bebyggelsen på gnr 54 bnr 17, Sagaveien 14, til 
bruk til boligformål. 

2. Under henvisning til saksutredningen godkjenner det faste utvalget for plansaker i medhold av 
plan- og bygningslovens §§ 93 og 97 de anmeldte byggeplaner samt kontrollplan for prosjektering 
på gnr 54 bnr 17.  

3. Under henvisning til saksutredningen gir det faste utvalget for plansaker i medhold av plan- og 
bygningslovens §§ 93 b, 98 og 98 a lokal godkjenning av de omsøkte foretak og ansvarsrett i de 
oppgitte funksjoner. I medhold av plan- og bygningslovens 98 nr.2 pålegges ansvarlig utførende å 
benytte særlig kvalifiserte utøvere for de deler av byggeoppdraget som de selv ikke utfører. 

4. Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Vedtak om 
igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt: 
m. Situasjonsplan som viser nødvendige uteoppholdsarealer, adkomst og parkeringsplasser skal 

være innsendt og godkjent. 
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n. Signert kontrollerklæring fra hvert ansvarlig kontrollerende foretak for at fagområdene er 
ferdig prosjektert må innsendes for godkjenning. 

o. Ansvarsoppgave for utførelse som viser fordeling av ansvar for utførelse og kontroll av 
utførelse for de enkelte fagområder, samt søknad om ansvarsrett må innsendes for 
godkjenning. 

p. Kontrollplan for utførelse må innsendes for godkjenning. 
q. Dokumentasjon av ansvar og kontroll for innvendige sanitærinstallasjoner skal være innsendt 

og godkjent.  
r. Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg skal være godkjent av kommunalteknisk avdeling. 
s. Eventuelle tilknytningsavgifter for vann- og avløp skal være betalt.  
t. Avfallsplan skal være innlevert og godkjent. 
Forøvrig skal følgende oppfylles: 
u. Bygningsgebyr er innbetalt til kommunekassen. Regning ettersendes. 
v. Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra rørlegger. 
w. Avkjørselen må opparbeides i samsvar med Ås kommunes retningslinjer for utføring av 

private avkjørsler til offentlig vei. 
x. Oppsamlingsenhet for husholdningsavfall skal plasseres i henhold til kommunal 

renovasjonsforskrift; jfr. §§ 7 og 8. 
6. Bruksendringen er midlertidig og gjelder fram til 01.01.2012. 
 
  
 
Utv.sak nr. 8/07  
GNR 90 BNR 3 - BJERKÅS, KROER - NYBYGG - UTHUS  
 
Innstilling til det faste utvalg for plansaker i møte 11.01.2007: 
Under henvisning til saksutredningen gir det faste utvalg for plansaker i medhold av plan- og 
bygningsloven § 7 dispensasjon fra gjeldende bestemmelser i kommuneplanen vedrørende 
garasjeareal og godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 93 de anmeldte byggeplaner på 
gnr 90 bnr 3. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.01.2007: 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.01.2007: 
Under henvisning til saksutredningen gir det faste utvalg for plansaker i medhold av plan- og 
bygningsloven § 7 dispensasjon fra gjeldende bestemmelser i kommuneplanen vedrørende 
garasjeareal og godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 93 de anmeldte byggeplaner på 
gnr 90 bnr 3. 
  
 
Utv.sak nr. 9/07  
GNR.113 BNR.1 - ASKEHAUG GÅRD - DEPONI AV RENE MASSER  
 
Innstilling: 
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1. Pr 31.12.2006 anses arbeidet med etableringen av massedeponiet på Askehaug ikke  
    ferdigstilt.  
2. Driftansvarlig for deponietableringen sørger for prøvetaking av sigevann og tilførte    
    jordmasser. Analyseresultatene av sigevannsprøvene og jordprøvene forelegges  
    kommunen innen henholdsvis 01.03.2007 og 01.06.2007. 
    Kommunen vurderer tillatelse til videre massetilførsel til deponiet etter ovennevnte frister   
    når nevnte analyseresultater foreligger 
3. Kommunens kontroll og tilsyn av deponietableringen videreføres.   
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.01.2007: 
Gunnar Kvande Pettersen erklærte seg inhabil og forlot møterommet. 
 
Gerd Berntsen foreslo: 

1. Arbeidet med massedeponiet på Askehaug gård stanses omgående inntil det er gjennomført 
oppmåling av massen. 

2. Driftsansvarlig for deponietableringen sørger for prøvetaking av sigevann og jordmasser. 
 
Arne Hillestad foreslo som punkt 3 

3. Det gjennomføres geotekniske undersøkelser av området 
 
Gerd Berntsen foreslo som punkt 4 

4. Når oppmåling av massen og analyseresultatene fra sigevannsprøvene, jordprøvene og den 
geotekniske undersøkelsen foreligger, tas saken opp igjen i HTM 

 
Votering: 
Forslagene til Gerd Berntsen og Arne Hillestad ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.01.2007: 

1. Arbeidet med massedeponiet på Askehaug gård stanses omgående inntil det er gjennomført 
oppmåling av massen. 

2. Driftsansvarlig for deponietableringen sørger for prøvetaking av sigevann og jordmasser. 
3. Det gjennomføres geotekniske undersøkelser av området 
4. Når oppmåling av massen og analyseresultatene fra sigevannsprøvene, jordprøvene og den 

geotekniske undersøkelsen foreligger, tas saken opp igjen i HTM 
 

Gunnar Kvande Pettersen sluttet seg til møtet igjen. 
  
Utv.sak nr. 10/07  
GNR 61 BNR 56 - IDRETTSVEIEN - ÅS TENNISKLUBB  
 
Innstilling: 
Søknad av 02.11.2006 fra Ås tennisklubb om årlig driftstilskudd avslås. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.01.2007: 
Votering: 
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.01.2007: 
Søknad av 02.11.2006 fra Ås tennisklubb om årlig driftstilskudd avslås. 
 
 
Utv.sak nr. 11/07  
INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING I INDRE 
OSLOFJORD  
 
Innstilling: 
Ås kommune godkjenner at Enebakk kommune innlemmes i IUA beredkapsregion 3 
(Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i indre Oslofjord). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.01.2007: 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.01.2007: 
Ås kommune godkjenner at Enebakk kommune innlemmes i IUA beredkapsregion 3 
(Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i indre Oslofjord). 
  
 
Utv.sak nr. 12/07  
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BOLIGER - ENDRINGER  
 
INNSTILLING: 
I gjeldende standardkontrakt for kommunale boliger inntas som nytt pkt. 7, 1. avsnitt, følgende 
bestemmelse: 
Bostøtte 
Leieren forplikter seg til å søke statlig bostøtte. 
Ved manglende betaling av husleie, forplikter leieren seg til å transportere innvilget bostøtte 
til kommunen til nedbetaling av husleierestansen, etter de regler som til en hver tid er fastsatt 
av Husbanken. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.01.2007: 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.01.2007: 
I gjeldende standardkontrakt for kommunale boliger inntas som nytt pkt. 7, 1. avsnitt, følgende 
bestemmelse: 
Bostøtte 
Leieren forplikter seg til å søke statlig bostøtte. 
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Ved manglende betaling av husleie, forplikter leieren seg til å transportere innvilget bostøtte 
til kommunen til nedbetaling av husleierestansen, etter de regler som til en hver tid er fastsatt 
av Husbanken. 
 


