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Utskrift av protokoll
F-sak 1/14
Nye leieavtaler for deler av Breivoll

Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.: 13/04166
Behandlet av Møtedato
1 Formannskapet 1/14 29.01.2014

Formannskapets behandling 29.01.2014:
Undertegnede intensjonsavtaler ble sendt på e-post 29.01.2014.

Hege Opedal (SV) fremmet følgende forslag:
1. Ås kommune godkjenner intensjonsavtalen mellom Ås kommune og Breivolls

venner og mellom Ås kommune og Brunstad kristelige menighet, begge datert 29.
januar 2014.

2. En eventuell avtaleinngåelse forutsetter at:
- det gule huset må settes skikkelig i stand uten at disse kostnadene skal dekkes
av Breivolls venner.
- offentligheten, inklusiv Breivolls venner og Brunstad kristne menighet, skal ha
tilgang til å bruke friarealene for å oppfylle intensjonene med reguleringplanen.
Rådmannen må avklare eventuelle begrensninger i denne bruken etter leievtalen,
og godkjenne aktiviteter når disse er i strid med allmennhetens interesser i hvert
enkelt tilfelle.
-byggesaksbehandlingen av en modulhall må vurderes uavhengig av en
kontraktsinngåelse for å sikre en forsvarlig og uavhengig saksbehandling.

Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag: Tilsvarer formannskapets vedtak.

Votering:
Ap’s forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Ap’s forslag punkt 2 ble vedtatt 5-4 (1H, V, Sp, SV).
Ap’s forslag punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
SV’s forslag ble nedstemt 7-2 (V, SV)

Formannskapets vedtak 29.01.2014:
1. Ås kommune støtter intensjonsavtalene med Breivolls venner og Brunstad

kristelige menighet.
2. Intensjonsavtalene søkes omgjort til en felles avtale mellom de tre parter. Denne

framlegges for formannskap og kommunestyre til godkjenning.
3. Ås kommune som eier godkjenner at Brunstad kristelige menighet søker om

oppføring av aktivitetsbygg, jf. kommunestyrets vedtak av 29.05.2013.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 4. februar 2014

Vibeke Berggård
Førstekonsulent Dokumentet er elektronisk godkjent
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