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Prosjektet videreføres i tråd med fremlagt informasjon. 
 
 
Ås, 13.04.2018 
 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Plan- og byggekomiteen 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
 
Vedlegg: 
Solfallsveien tegniger pr 130418 
 
Tidligere politisk behandling: 
Sak 14/15 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2015 
Sak 03/15 Hovedutvalg for helse og sosial 2015-2019 04.11.2015 
Sak 05/15 Formannskap 2015-2019 05.11.2015 
Sak 03/15 Plan- og Byggekomiteen 10.12.2015 
Sak 12/15 Kommunestyret 18.11.2015 
Sak 08/16 Hovedutvalg for helse og sosial 30.03.2016 
Sak 16/16 Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.03.2016 
Sak 17/16 Formannskap 06.04.2016 
Sak 24/16 Kommunestyret 20.04.2016 
Sak 78/17 Hovedutvalg for teknikk og miljø, dispensasjon 02.11.2017 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har i tråd med vedtaket i Kommunestyret den 20.04.2016 (Sak 24/16) 
videreført planlegging av brukertilpassede boliger i Solfallsveien.  
Rådmannen orienterer med dette om status i prosjektet.  
 
Kommunestyrets vedtak 20.04.2016: 
1. Arbeid med «brukertilpassede boliger i Solfallsveien» videreføres i tråd med 
kommunestyrets vedtak av 18.11.15. 
2. Det skal etableres inntil 7 boenheter med tilhørende personalbase. 
3. Prosjektet organiseres som et borettslag, hvor kommunen kan eie inntil 2 
boenheter, i tillegg til personalbasen. 
4. Vedtekter og avtaler skal gås igjennom av jurist. 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune skal bygge nye spesialboliger for utviklingshemmede på kommunens 
eiendom gnr 55 bnr 187 i Solfallsveien ved Ås sentrum. Bygget inneholder 7 
leiligheter, fellesareal for beboerne og en personalbase. I tillegg kommer 
støttearealer som vindfang/entré, ganger, trapperom, lager, heis, HCWC, laderom og 
renholdsrom. Prosjektet omfatter også etablering av utebod og utearealer, inkludert 
innkjørsel og parkeringsplasser. Uteboden vil ha plass til el-sykler og annet utstyr 
beboerne måtte ha.  
 
Byggets areal er ca. 720 m² BTA fordelt over to etasjer. Grunnet kravet til mellom 22 
og 45 graders takvinkel i reguleringsbestemmelsene, blir det loft i bygget. Loftet 
inngår ikke i byggets bruksareal. Seks leiligheter får et bruksareal på ca. 48 m², mens 
én leilighet får et bruksareal på ca. 59 m² grunnet denne beboerens 
funksjonshemming. I 1. etasje etableres det et fellesareal på ca. 48 m² som får 
direkte tilknytning til en opparbeidet uteplass. Uteplassen får flotte solforhold (sør-
vest) og blir delvis overbygget.  
Bygget skal ha livsløpsstandard og tilfredsstille Husbankens retningslinjer for denne 
typen boliger, da prosjektet forutsetter finansiering med Husbankens 
tilskuddsordning. Det er tidlig i prosjekteringsperioden vært ekstra fokus på universell 
utforming for å få det beste resultatet. Bygget tilrettelegges generelt for 
velferdsteknologi, slik at endringer i beboernes behov kan ivaretas.  
 
Bygget gjennomføres etter forskriftskrav iht. TEK17. Det vil være teknisk rom for 
ventilasjon i loftsetasjen, teknisk rom for øvrig VVS i 1. etasje og teknisk rom for 
elektro og data i 2. etasje.  
  
Kommunen står for byggingen og vil selge 7 leiligheter når disse er sluttført. Det skal 
opprettes et borettslag hvor kommunen eier 1/8 andel. Det vil bli valgt et større 
boligbyggelag som skal bistå med å opprette og forvalte borettslaget.   
Vedtekter og avtaler skal gjennomgås av jurist før disse kan signeres av partene.  
Det er per dags dato blitt opprettet kontakt med to boligbyggelag for å innhente priser 
og vilkår.  
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Det har vært en god samhandling mellom foreldregruppa, kommunen og arkitekt. 
Foreldregruppa er verger for sine barn som etter hvert skal flytte inn. De har hatt stor 
medvirkning i utformingen av bygget. 
 
Framdrift: 
Videre planlagt fremdrift for prosjektet er som følger: 

 Tilbudskonkurranse juni 2018 – august/september 2018 
 Byggestart november 2018  
 Klart for innflytting oktober 2019 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Kostnaden for prosjektet er i henhold til avsatt ramme i «Handlingsplan 2018-2021» 
på 30,8 mill. kr. Kommunens utgifter i prosjektet vil bli omtrent 1/8 av prosjektets 
sluttkostnad. Den økonomiske andelen vil bli justert i henhold til størrelsene på de 
ulike andelene. Det ligger an til at kommunen vil få et noe mindre areal enn alle de 7 
andre andelene. Foreldregruppa er innforstått med de økonomiske konsekvensene 
av prosjektet.  
Husbankens maksimale tilskudd per leilighet er for 2018 på 1 452 000 kr.  
Kommunen skal betale sin andel av årlige drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til 
sin eierandel. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Gjennomføres etter forskriftskrav iht. TEK17.  
Prosjektet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, men kommunen har fått 
fritak fra påkoblingskravet som følge av for lang fremføringsvei. Energiløsningen blir 
varmepumpe basert på energibrønner (bergvarme). Det legges opp til 
gjennomgående vannbåren gulvvarme i bygget, samt forvarming av forbruksvann. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


