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Modulskole ved Ås stadion - Konsekvenser for idretten 
 
Rådmannen har i sak 14/02230-15, Skolekapasitet 2014 - 2030 - Ås sentrum, Åsgård 
og Rustad skole, foreslått modulskole ved grusbanen på Ås stadion.  Dette kan få 
konsekvenser for idretten som Rådmannen ser at det er viktig å få belyst, men som 
man på grunn av kort tid ikke har rukket å ta med i denne saken. Rådmannen har 
derfor orientert Ås Il, Ås Il fotball og Ås idrettsråd om saken og gitt idretten anledning 
til å uttale seg i saken.  Vedlagt følger uttalelse fra Ås Il og Ås Idrettsråd i saken.  
 
Rådmannen vil understreke at dette forslag er på idestadiet. Dersom kommunestyret 
vedtar Rådmannens innstilling, vil rådmannen ha mandat for å kunne starte en 
prosess for å arbeide videre med forslaget. Grusbanen er i dag regulert til 
formålsområde; Anlegg for idrett og sport.  Da det i dag ikke er planer om å endre 
reguleringsformålet permanent, vil man søke om dispensasjon for et gitt antall år, for 
deretter å kunne sette området tilbake til anlegg for idrett og sport. Kommunen må 
derfor søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen. I denne prosessen vil naboer og 
Ås idrettslag og Ås Idrettsråd få saken på høring.  
 
Rådmannen erkjenner at idretten har fått kort tid på å uttale seg i saken, men dette 
må sees i lys av at situasjonen for skolekapasitet både på kort og lang sikt er meget 
utfordrende. Det må derfor arbeides hurtig for å sikre fremdrift i saken. Videre 
understrekes det at saken nå er på idestadiet. Samtidig mener Rådmannen at det vil 
være mulig og nødvendig å gjennomføre en hurtig prosess, samtidig som alle berørte 
skal bli hørt.  
 
Ås Il og Ås Idrettsråd er negative til forslaget om å etablere en modulskole på 
grusbanen. Dette knytter seg i hovedsak til at grusbanen er en viktig del av et 
totaltilbud for friidretten i Ås. Grusbanen er særlig viktig for 
kastøvelsene.  Rådmannen vil derfor invitere Ås Il og Ås Idrettsråd til et møte for å 
drøfte alternative tiltak for å finne gode løsninger som ivaretar både idretten og 
skolebehovet i Ås sentrum. Alternative plasseringen av skolen på tomta vil være et 
av tiltakene som kan vurderes.   
 



Ås kommune - Økonomiavdelingen 
Vår ref.: 14/02230-17  Side 2 av 2 

Rådmannen beklager at tidsfristene har vært korte, men vil nok en gang understreke 
viktigheten av at det fattes beslutninger i denne saken. 
 
Med hilsen 
 
Trine Christensen 
Rådmann 
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Vedlegg:  
1. Brev fra Ås Il 3.12.2014 – Uttalelse fra Ås IL til forslag om nedbygging av 

grusbanen ved Ås stadion 
2. Brev fra Ås Idrettsråd 3.12.2014 – Forslag om nedbygging av grusbanen ved Ås 

stadion 


