
 

 

Ås kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 Ås   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no   Side 1 av 2 
 

 

Saksprotokoll 
 
 

Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 

Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00157 

Behandlet av  Møtedato 

1 Plan- og byggekomiteen 12/18 26.09.2018 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 68/18 27.09.2018 
3 Formannskapet 79/18 10.10.2018 
4 Kommunestyret   
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende forslag: 
Rehabiliteringen av Åsgård skole planlegges videre for 2 paralleller og flerbrukshall, 
slik at verken D6, Midtgard eller det gule huset rives eller flyttes. 
 
For å ivareta behovet for økt kapasitet i Åsgård krets, planlegges et nytt skoleanlegg 
for 2 paralleller lenger syd i skolekretsen som kan fange opp barna fra den delen av 
kommunen. Denne skoletomten må være stor nok til å huse 4 paralleller en gang i 
fremtiden. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmed forslag om plan- og byggekomiteens innstilling av 
26.09.2018. 
 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om alternativ 1, jf. kommunestyrets vedtak av 
20.06.2018. 
 
Votering: 
Det ble votert over V- og Hs forslag separat, deretter ble FrPs forslag satt opp mot 
rådmannens innstilling ved alternativ votering: 

- Vs forslag ble nedstemt 7-2 (MDG, V) 
- Hs forslag ble nedstemt 7-2 (2H) 
- Rådmannens innstilling ble tiltrådt 5-4 (3Ap, FrP) mot FrPs forslag 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2018: 
1. Planleggingen av Åsgård skole videreføres iht. vedtak i K-Sak 43/18 med følgende 
endringer (alternativ 2): 

- Midtgard videreføres 
- «Det gule huset» (Stallen) videreføres 

2. Ungdomsklubben videreføres i Midtgard som i dag. 
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3. Hvilke kommunale virksomheter som skal benytte «det gule huset» må utredes 
nærmere.  
4. Detaljreguleringsplanen for Åsgård skole revideres iht. dette vedtaket. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 3. oktober 2018 
 
Kim Madsen Pham 
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