
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunestyret Moer sykehjem, 1 etg.  14.04.2010 
 

Fra K-sak:  14/10 Fra kl.: 19.00 
Til K-sak: 19/10 Til kl.: 20.55 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Einride Berg 
H:  Ole Fredrik Nordby 
FrP:  Stein Erik Lundblad og Ove Haslie 
Sp:  Marianne Røed 
SV:  Håvard Steinsholt 
V: Kjell Ivar Brynildsen 
 

Møtende medlemmer:  
A:  Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Eli Kolstad, Bjørn Bråte,  
 Wenche Jahrmann, Joar Solberg, Kerstin Skar og Tommy Skar 
H:  Egil Ørbeck, Hilde Kristin Eide Marås, Gro Haug og Beathe Lille 
FrP:  Arne Hillestad, Torill Horgen og Veronica Green 
Sp:  Odd Rønningen, Annett Michelsen og Ann-Karin Sneis 
SV:  Saroj Pal, Karsten Hauken og Hanne Marit Gran 
V:  Jorunn Nakken og Ivar Magne Sæveraas 
KrF:  Morten Lillemo og Torger Gillebo 
 

Møtende varamedlemmer:  
A: Bonsak Hammeraas 
H:  Dag Guttormsen 
FrP:  Kjetil Barfelt og Oluf Berentsen 
Sp:  Leif Sundheim 
SV:  Frode Gundersen 
V: Olav R. Skage 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, konsulent Jeanette Karlsen - sekretær, helse- og sosialsjef 
Marit R. Leinhardt og teknisk sjef Arnt Øybekk. 
 

Diverse merknader:  
Egil Ørbeck (H) ble valgt som fungerende varaordfører. 
Møtet ble innledet med en presentasjon av Begeistringsetaten ved Rikke Soligard. 
 

 
Godkjent 15.04.2010 av ordfører Johan Alnes og fung. varaordfører Egil Ørbeck. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

K-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 

14/10 07/2577 REG R-151  
R-151 - REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR - SØNDRE DEL  
 

15/10 09/2748 L81   
BØLSTADFELTET - KOMMUNAL VEIOPPARBEIDELSE - REFUSJON  
 

16/10 10/196 231 L30   
FORSLAG TIL GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVENS § 32  
 

17/10 10/858 L50   
FELLES TILSYNSKONTOR FOR BYGGESAKER I FOLLO  
- PERMANENT ORDNING 
 

18/10 10/561 033 &00  
DELEGERING TIL RÅDMANNEN - JUSTERING AV ÅS KOMMUNES 
REGLEMENTER  
 

19/10 09/2262 613   
LOVLIGHETSKLAGE - DISPONERING AV ÅS KOMMUNES EIENDOM I 
FJELLVEIEN - AD HOCUTVALGETS VIDEREFØRING OG AVKLARING 
 
 

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 14.04.2010 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

ORIENTERINGSSAKER FRA ORDFØRER 14.04.2010 
1. Alternative lokaler for Ås bibliotek i kulturhusets stengeperiode, jf. notat av 

12.04.2010, lnr. 5881/10. 
2. Kommunestyrets medlemmer oppfordres til å besvare spørreundersøkelse fra 

studentgruppa i Praktisk Naturforvaltning på UMB om politikernes forhold til 
bærekraftig arealutvikling, tidligere tilsendt elektronisk. 

3. R-233 Reguleringsplan for Breivoll, jf. saksnr. 05/1181 
Det er mottatt innsigelser fra Fortidminneforeningen og Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. Det er også mottatt uttalelse fra Naturvernforbundet i Ås der de hevder 
at vedtaket i K-sak 1/10 er ugyldig. Kommunestyret hadde ingen innsigelse mot at 
kommunen går til megling. 

4. Økonomiplankonferansen holdes 11.05.2010 kl. 16.30 - 20.30 for formannskapet 
og hovedutvalgene. (Tidspunktet for konferansen ble endret i kommunestyret). 

 
 

SPØRSMÅL TIL ORDFØRER 14.04.2010 
Jorunn Nakken (V) stilte spørsmål i e-post til ordfører 12.04.2010 om Brekkeveien - 
Ås stasjon. Ordfører besvarte spørsmålet i møtet. Se vedlegg til protokoll. 
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K-sak 14/10  
R-151 - REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR - SØNDRE DEL  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 18.03.2010: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven 
av 1985 godkjenner Ås kommune forslag til reguleringsplan for Dyster-Eldor, søndre 
del, som vist på kart datert 25.05.2009, revidert 05.03.2010, med 
reguleringsbestemmelser datert 25.05.2009, revidert 05.03.2010. 
 
1. Kommunen må sikre eventuelle behov for kommunale boliger m.m. ved 

salgsprosessen. 
2. Strategi for salget vurderes før utlysning av salget. 
3. Områdene O1 og O2 slås sammen. 
 
Følgende endringer gjøres i reguleringsbestemmelsene: 
§ 11 Andre bestemmelser: 
1. Bebyggelsen skal legge til rette for framtidsrettede energikrav, miljøvennlige 

byggematerialer, moderne kretsløpsteknologi for avløp. 
2. Byggeområdet skal tilpasses/planlegges for framidige ringbussruter. 
3. Bebyggelse, veier og grøntstruktur skal tilpasses landskap/terreng og vurderes av 

fagkyndig (landskapsarkitekt eller lignende). 
  
Kommunestyrets behandling 14.04.2010: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende alternative forslag til innstillingen: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven 
av 1985 godkjenner Ås kommune forslag til reguleringsplan for Dyster-Eldor, søndre 
del, som vist på kart datert 25.05.2009, revidert 05.03.2010, med 
reguleringsbestemmelser datert 25.05.2009, revidert 05.03.2010. 
• Områdene O1 og O2 slås sammen. 
 
Tillegg til saken – ikke til reguleringsplanen: 
• Ved salg til en kjøper vil justeringer av reguleringsplanen kunne tas opp til ny 

vurdering. 
 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag til endring i 
reguleringsbestemmelsene § 7.0: sløyfes ordet ”kunne”. 
 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag:  
Innstillingens pkt. 3 endres til: Områdene O1 og O2 slås sammen og reguleres til 
offentlig formål. Skole vurderes i forbindelse med kommuneplanen. 
 
Frode Gundersen (SV) fremmet følgende forslag til pkt. 1 som erstatter innstillingens 
pkt. 1 og 2: 
Kommunen lager en strategi for salg som innebærer at det legges opp til å sikre 
behov for kommunale boliger i området. 
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Votering: 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling første avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling pkt. 1 ble nedstemt 24-9 (4SV, 3V, 2KrF). 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling pkt. 2 ble nedstemt 24-9 (4SV, 3V, 2KrF). 
SV’s alternative forslag til innstillingens pkt. 1 og 2 ble nedstemt 24-9 (4SV, 3V, 2KrF). 
H’s forslag ble enstemmig vedtatt.  
Sp’s forslag ble nedstemt 20-13 (4Sp, 4SV, 3V, 2KrF). 
Ap’s forslag andre avsnitt ble vedtatt 32-1 (1SV). 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling § 11 pkt. 1 ble nedstemt 24-9 (4SV, 3V, 2KrF). 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling § 11 pkt. 2 ble nedstemt 24-9 (4SV, 3V, 2KrF). 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling § 11 pkt. 3 ble nedstemt 24-9 (4SV, 3V, 2KrF). 
 
Kommunestyrets vedtak 14.04.2010: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven 
av 1985 godkjenner Ås kommune forslag til reguleringsplan for Dyster-Eldor, søndre 
del, som vist på kart datert 25.05.2009, revidert 05.03.2010, med 
reguleringsbestemmelser datert 25.05.2009, revidert 05.03.2010. 
 
1. Områdene O1 og O2 slås sammen og reguleres til offentlig formål. Skole 

vurderes i forbindelse med kommuneplanen. 
2. Ved salg til en kjøper vil justeringer av reguleringsplanen kunne tas opp til ny 

vurdering. 
 
 
  
K-sak 15/10  
BØLSTADFELTET - KOMMUNAL VEIOPPARBEIDELSE - REFUSJON  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 18.03.2010: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak i sak 103/09 opprettholdes. 
2. Ås kommune vedtar at fremføring av den aktuelle veistrekningen finansieres ved 

bruk av plan- og bygningslovens refusjonsbestemmelser. 
3. Foreliggende avtaleforslag mellom Per Gjerde og Ås kommune godkjennes. 
4. Det foreslås inngått tinglyst avtale om rett til opparbeidelse av sti mot skolen som 

foreslått i tidligere avtaleutkast fra 2009. 
 
Kommunestyrets behandling 14.04.2010: 
Brev fra Graffoco Advokatfirma DA av 09.04.2010, jf. lnr. 6017/10, samt rådmannens 
kommentar av 12.04.2010, jf. lnr. 6240/10, ble tilsendt kommunestyrets medlemmer i 
forkant av møtet. 
 
Leif Sundheim (Sp) fremmet følgende forslag til avtaleutkastes pkt. 3: 
Siste setning pkt. 8 endres til: (…) dersom kommunen ønsker å overta veien til 
kommunal vei. 
 
Votering: 
Sp’s forslag ble nedstemt 29-4 (4Sp). 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstillingens pkt. 1-3 ble enstemmig vedtatt. 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstillingens pkt. 4 ble nedstemt 29-4 (4SV). 
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Kommunestyrets vedtak 14.04.2010: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak i sak 103/09 opprettholdes. 
2. Ås kommune vedtar at fremføring av den aktuelle veistrekningen finansieres ved 

bruk av plan- og bygningslovens refusjonsbestemmelser. 
3. Foreliggende avtaleforslag mellom Per Gjerde og Ås kommune godkjennes. 
 
 
  
K-sak 16/10  
FORSLAG TIL GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVENS § 32  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 18.03.2010: 
Ås kommune godkjenner forslag til gebyrregulativ etter matrikkellovens § 32. 
Regulativet trer i kraft straks det er godkjent av Ås kommune. 
 
Følgende endringer gjøres i Gebyrregulativ for Ås kommune: 
Regulativets punkt B1 endres slik at minstegebyret på kr. 7 500,- gjøres gjeldende for 
tomter mellom 0 og 1000 m2. 
 
Kommunestyrets behandling 14.04.2010: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens andre avsnitt: 
minstegebyret endres til kr. 13 000,-. 
 
Votering: 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstillingens andre avsnitt med FrP’s 
endringsforslag ble vedtatt 29-4 (4SV). 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.04.2010: 
Ås kommune godkjenner forslag til gebyrregulativ etter matrikkellovens § 32. 
Regulativet trer i kraft straks det er godkjent av Ås kommune. 
 
Følgende endringer gjøres i Gebyrregulativ for Ås kommune: 
Regulativets punkt B1 endres slik at minstegebyret på kr. 13 000,- gjøres gjeldende 
for tomter mellom 0 og 1000 m2. 
 
 
  
K-sak 17/10  
FELLES TILSYNSKONTOR FOR BYGGESAKER I FOLLO  
- PERMANENT ORDNING 
 
Formannskapets innstilling 14.04.2010: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 14.04.2010: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 14.04.2010: 
Follo byggetilsyn videreføres som vertskommunesamarbeid mellom følgende 
kommuner: Ski (vertskommune), Oppegård, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. 
Ny avtale inngås fra 01.01.10 basert på någjeldende avtale og korrigert slik at avtalen 
omfatter drift av felles tilsynskontor, i henhold til forslag til ny avtale, vedlegg a. 
 
I forbindelse med inngåelsen av ny avtale defineres en nedre grense, for eksempel 
10 %, for antall tilsynssaker i de tre kategoriene. Tilsynet må være risikobasert. 
 
 
  
K-sak 18/10  
DELEGERING TIL RÅDMANNEN - JUSTERING AV ÅS KOMMUNES 
REGLEMENTER  
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 18.03.2010: 
I Ås kommunes reglementer endres følgende:  
 
1. Under pkt. 9.3 rådmannens myndighet som arbeidsgiver, endres tredje siste 

kulepunkt slik at det lyder:  
• innvilge permisjoner for alle ansatte i samsvar med permisjonsbestemmelsene 

 
2. Under pkt. 7.4.3 administrasjonsutvalgets myndighet endres første kulepunkt, 

nest siste strekpunkt slik at det lyder:  
-  To stillinger i politisk sekretariat som har ansvar for formannskap og  
  kommunestyre 

 
3. Under 8.2 ordførers myndighet endres siste kulepunkt slik at det lyder:  

• Ordfører godkjenner stillingsbeskrivelser i de to stillingene i politisk sekretariat 
der administrasjonsutvalget har ansettelsesmyndighet. Ordfører prioriterer 
arbeidsoppgavene til disse stillingene. 

 
4.  Rådmannen kan gjøre nødvendige justeringer i reglementet ut fra endringer i 

lovverket. Dette rapporteres til det aktuelle organ. 
 
Kommunestyrets behandling 14.04.2010: 
Notat; Saksopplysninger vedr. henvisningene til Ås kommune reglementer i K-sak 
18/10, jf. lnr. 5995/10, ble tilsendt kommunestyrets medlemmer 13.04.2010. 
Administrasjonsutvalgets innstilling er korrigert etter denne. 
 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Saken oversendes formannskapet for behandling i tråd med Ås kommunes 
reglementer. 
 
Votering: Sp’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.04.2010: 
Saken oversendes formannskapet for behandling i tråd med Ås kommunes 
reglementer. 
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K-sak 19/10  
LOVLIGHETSKLAGE - DISPONERING AV ÅS KOMMUNES EIENDOM I 
FJELLVEIEN - AD HOCUTVALGETS VIDEREFØRING OG AVKLARING 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 14.04.2010: 
Votering: Rådmannens innstilling ble vedtatt 27-6 (5H, 1V). 
 
Kommunestyrets vedtak 14.04.2010: 
1. Ås kommunestyre opprettholder sitt vedtak av 03.03.2010 i K-sak 9/10. 
2. Krav om lovlighetskontroll gis ikke oppsettende virkning. 
3. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for lovlighetskontroll i 

samsvar med krav datert 19.03.2010. 
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VEDLEGG  
SPØRSMÅL TIL ORDFØRER 14.04.2010 

Jf. e-post 12.04.2010 
 
 
 

Ås kommune må som reguleringsmyndighet ta sitt lovpålagte ansvar for 
sikkerheten for fotgjengerne rundt Ås stasjon 
 
Det mange har fryktet, har nå skjedd. I forrige måned ble en erfaren pendler på vei 
fra toget til sitt kontor ved UMB overkjørt og stygt skadet av en buss. Bussen kjørte ut 
på Brekkeveien fra bussholdeplassen ved Ås stasjon, samtidig som de reisende fra 
sydgående tog var på veg ut fra perrongen. Denne fotgjengeren ble påkjørt i det han 
skulle krysse Brekkeveien, og bussføreren var ikke en gang klar over at han hadde 
kjørt over noen.  
 
Den tilrettelagte fotgjengerpassasjen fra stasjonen er – som de fleste fotgjengere har 
erfart – uoversiktlig og lite funksjonell. Det er et under at det ikke har skjedd flere 
ulykker i dette området. På vei ut fra stasjonen forutsettes det at fotgjengere som skal 
vestover, skal krysse bussenes kjørebane på to steder. De store snømengdene 
denne vinteren bedret ikke på omstendighetene, med redusert sikt og økt 
ulykkesrisiko. Denne situasjonen kan ikke fortsette. 
 
Spørsmål: 
1. Hvilke planer har Ås kommune for å forbedre forholdene for fotgjengere til og fra 

Ås stasjon? 
2. Når kan man forvente at fysiske forandringer blir gjennomført? 
 

Jorunn Nakken, gruppeleder i Ås Venstre 
 
 
 
 
Ordførers svar: 
 
Stasjonsområdet er opparbeidet i tråd med den reguleringsplanen kommunestyret 
har vedtatt. 
 
Etter det rådmannen kjenner til er det ikke vedtatt noen planer for endring av 
forholdene for fotgjengere i området. 
 
Ut fra denne henvendelsen vil vi tilrå at det avklares med politi og vegvesen hva som 
faktisk er registrert av hendelser og ulykker i dette området siden det ble opparbeidet. 
 
Rådmannen foreslår at det på den bakgrunn gjøres en vurdering som forelegges 
hovedutvalget for teknikk og miljø med sikte på å avklare om, og evt. hvilke, tiltak 
som bør iverksettes. 

 
 
 



Side 9 av 11 

VEDLEGG A I K-SAK 17/10 
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VEDLEGG A I K-SAK 17/10 
forts. 
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VEDLEGG A I K-SAK 17/10 
forts. 

 
  


