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Gnr 113 bnr 2, 30 - Breivoll - Anbefaling om fremtidig bruk og organisering av
Breivoll. Status avtaleforhold
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) vedtok i møte 31.03.2016 å opprette et politisk
ad hoc-utvalg for fremtidig bruk og organisering av Breivoll, gnr. 113 bnr. 2 og 30 (HTMSak 17/16).
Basert på utvalgets arbeid fattet kommunestyret følgende vedtak i K-Sak 2/17:

Rådmannen har gjennom året hatt flere møter med DNT med sikte på å fremforhandle, i
første omgang, en intensjonsavtale om leie og drift av Breivoll i tråd med
kommunestyrets vedtak. DNT sine tanker for mulig organisering og bruk av området ble
presentert for kommunestyret den 25.10.17.
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Parallelt med dette har rådmannen mottatt et krav fra Brunstad Kristelige menighet i
henhold til gjeldende leieavtales punkt 13A. Det pågår samtidig en utredning av dagens
standard på bygningsmassen for å vurdere avtalens punkt 9 vedrørende reparasjoner og
vedlikehold. Utfallet av dette utgjør «startoppstillingen» for avtaleforholdet med DNT.
DNT har foreløpig antydet et investeringsbehov på 20-23 mill. for å ha mulighet til å
utvikle og drifte stedet i tråd med intensjonene. Det arbeides nå med ulike
finansieringsmuligheter og muligheten for trinnvis utvikling av stedet. Dette er et
tidkrevende arbeid. En forutsetning for å få konkrete tilsagn om støtte er at det kan
fremlegges en intensjonsavtale mellom DNT og Ås kommune. Det arbeides med et
utkast til avtale og intensjonen er at rådmannen skal kunne legge frem en politisk sak i
februar 2018.
DNT har allerede nå signalisert at de ikke har mulighet til å overta fullt drifts- og
vedlikeholdsansvar for Breivoll i 2018. Det må derfor etableres et samarbeidsprosjekt
mellom DNT og Ås kommune frem til DNT har nødvendige fasiliteter og en
driftsorganisasjon på plass.

Med hilsen

Trine Christensen
Rådmann

Nils Erik Pedersen
Teknisk sjef
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