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Rådmannens innstilling:
Ås kommune godkjenner leieavtale mellom Ås kommune, Brunstad kristelige
menighet og Breivolls venner datert 5. mars 2014.

Ås, 21.2.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann teknisk sjef

Vedlegg:
VEDLEGG 1 LEIEAVTALE MELLOM ÅS KOMMUNE, BRUNSTAD KRISTELIGE
MENIGHET OG BREIVOLLS VENNER.docx, Vedlegg 2 Kartutsnitt som viser
området Breivolls venner disponerer.pdf
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SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Formannskapet fattet i møte 29. januar, sak 1/14, slikt vedtak:
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.

De to avtalene var identiske med unntak av punkt 1 i avtalen med menigheten.
Denne omhandlet oppføring av låven. Formannskapet vedtok i sak 1/14, punkt 3,
dette punktet. Dette gjorde de som grunneier og utleier. Det vil nå være opp til HTM
som bygningsmyndighet og behandle byggesøknaden når den måtte bli sendt inn.
De øvrige punktene i avtalene er like og er nå sammenfattet i en avtale som vedtatt i
punkt 2 i formannskapets vedtak.

Det har ikke vært mulig å få sammenkalt partene til et nytt forhandlingsmøte, men
rådmannen vil gjøre det før formannskapets behandling og regner med at det vil
være mulig å legge fram en underskrevet avtale i møtet.

Etter formannskapets møte 29.1. har kommunen hatt kontakt med advokatfirmaet
Hjort DA for å få utredet eventuelle begrensninger friluftsloven måtte sette for
aktiviteten på Breivoll. Hjort skriver i sitt notat at friluftsloven ikke skiller mellom
formålet med den enkelte aktivitet. Utgangspunktet er derfor at allemannsretten også
kan utøves i kommersiell øyemed. Aktiviteten må imidlertid utøves hensynsfullt og
følge friluftslovens regler.

Friluftslovens § 10 gir grunneier retter til å begrense visse aktiviteter og sette regler
for virksomheten. § 11 setter krav til brukeren at han må opptre varsomt og
hensynsfullt.

Det har imidlertid aldri vært rådmannens hensikt å begrense bruken av Breivoll, men
å legge forholdene til rette for sambruk og gode opplevelser. Intensjonen med
avtalens punkt 3 var at de enkelte brukergruppene ikke skulle ødelegge for
hverandre. Rådmannen ønsker også å kunne sette vilkår ved større arrangementer,
dette kan gjelde opprydding, oppsetting av toaletter, nødvendig inngjerding eller
avgrensing av området og lignende.

Alternativer:
Ås kommune har leid ut området til Brunstad kristelige menighet fram til 1.mai 2018.
Alternativet til foreslåtte avtale vil da være å la eksisterende avtale løpe til dette
tidspunktet.

Vurdering:
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Rådmannen har gjennom flere møter, med hver av partene og partene samlet,
kommet fram til vedlagte omforente forslag. Rådmannen vil anbefale at
kommunestyret godkjenner avtalen slik at partene kan komme i gang med
nødvendige forberedelser og byggeprosesser og det nye leieforholdet kommer i
virksomhet.


