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Fleridrettshall ved Ås videregående skole og Åsgård skole 

Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  18/00960 
Behandlet av  Møtedato 

1 Formannskapet 37/18 02.05.2018 
2 Kommunestyret   
3 Plan- og byggekomiteen 7/18 25.04.2018 
 

  
 
Plan- og byggekomiteens behandling 25.04.2018: 
Bjørn Leivestad(H) foreslo følgende alternative innstilling: 
Det synes fornuftig å utnytte både den sentrale beliggenheten og 
parkeringskapasiteten ved Ås videregående skole. Ny idrettshall ved skolen bør 
derfor få tilstrekkelig tribuneplass. Ved Åsgård skole blir det trangere og svært lite 
plass til parkering. Hallen her vil derfor være mindre egnet til publikumsrettete 
arrangementer.  
 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering av 

en ny fleridrettshall ved Ås videregående skole.  
2. Samarbeidsprosjektet forutsetter at det etableres en fleridrettshall med spilleflate 

25x45m, med tribunekapasitet for ca. 370 besøkende, og med lavkarbonbetong.  
3. Det bygges en fleridrettshall ved Åsgård skole med spilleflate 25x45m. Det søkes 

innarbeidet noe tilskuerkapasitet. Mobile uttrekkstribuner i tillegg vil gjøre hallen 
egnet for annen kulturvirksomhet.  

4. Investeringsbudsjettet tilføres kr 40,4mill. i budsjettregulering 1.tertial.  
  
Kristine Sand(Rødt) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Plan- og byggekomiteen anmoder Akershus fylkeskommune om å utrede 
konsekvenser av solcellepaneler.  
 
Votering: 
Høyres alternative innstilling ble enstemmig vedtatt 
Rødts tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.  
 
Plan- og byggekomiteens vedtak 25.04.2018: 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering av 

en ny fleridrettshall ved Ås videregående skole.  
2. Samarbeidsprosjektet forutsetter at det etableres en fleridrettshall med spilleflate 

25x45m, med tribunekapasitet for ca. 370 besøkende, og med lavkarbonbetong.  

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/


 
 

 
Ås kommune 
Vår ref.: 18/00960  Side 2 av 2 

 

3. Det bygges en fleridrettshall ved Åsgård skole med spilleflate 25x45m. Det søkes 
innarbeidet noe tilskuerkapasitet. Mobile uttrekkstribuner i tillegg vil gjøre hallen 
egnet for annen kulturvirksomhet.  

4. Investeringsbudsjettet tilføres kr 40,4mill. i budsjettregulering 1.tertial.   
5. Plan- og byggekomiteen anmoder Akershus fylkeskommune om å utrede 

konsekvenser ved bruk av solcellepaneler.  
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 3. mai 2018 
 
Tonje Kilaas-Roen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 


	Saksprotokoll

