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Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
 
Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.: 17/02589-19 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            
Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ett nytt lagerbygg for teknisk etat planlegges etablert på Bjørnebekk. 
2. Eksisterende hangarbygg blir stående inntil framtidig bruk av tomten i 

Brekkeveien 10 er avklart. 
 
 
Ås, 19.10.2018 
 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef teknikk og miljø 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
AMU-Sak 9/17, 26.09.17 
HTM-Sak 63/17, 28.09.17 
Administrasjonsutvalget-Sak 13/17, 11.10.17 
F-Sak 61/17, 11.10.17 
K-Sak 53/17, 25.10.17 
PBK-Sak 1/18, Romprogram, 24.01.18 
RMNF-Sak 9/18, 24.04.18 
PBK-Sak 6/18, 25.04.18 
AMU-Sak 3/18, 02.05.18 
Administrasjonsutvalget-Sak 8/18, 02.05.18 
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F-Sak 38/18, 02.05.18 
K-Sak 32/18, 15.05.18 
K-Sak 56/18, 20.06.18 

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok den 20.06.2018, K-Sak 56/18, at eksisterende hangarbygg i 
Brekkeveien 10 rives, og at lokalisering av nytt lagerbygg for teknisk etat fremmes 
som egen sak innen 31.12.2018. 
 
Rådmannen har med bakgrunn i vedtaket utredet framtidig lokalisering av et nytt 
lagerbygg. 
 
Fakta i saken: 
I utredningene som tidligere er gjort ifm. utflytting av kommunal virksomhet fra 
Rådhusplassen 29, og etableringen av et nytt modulbygg på «hangartomta» i 
Brekkeveien 10 – er det vurdert to ulike lokaliseringsalternativer: 
 

 I tilknytning til kommunens lokaler i Myrveien 16 
 Bjørnebekk 

 
Kommunen eier pr nå ikke andre aktuelle tomter i nærhet til Ås sentrum. De to 
aktuelle tomtene er utredet nærmere i denne saken. 
 
Vurdering: 
Eksisterende hangarbygg i Brekkeveien 10 har et areal på 1 182 m². Det vurderes at 
ved etablering av et nytt, effektivt, lager, kan arealet reduseres til ca. 800 m².  
 
Myrveien 16 
Myrveien 16 (gnr. 61, bnr. 250/170) inngår i områdereguleringen for Ås sentrum og 
er foreløpig vurdert som et område for sentrumsutvikling med en kombinasjon av 
næring og bolig. Arealformålet i kommuneplanen for gnr. 61, bnr. 170 er 
«Friområde». Det er ikke mulig å etablere et lager som dekker behovet i Myrveien 
16, uten å ta i bruk tomten bak dagens bygg gnr. 61, bnr. 170). Tomten har en noe 
uheldig plassering som gjør det vanskelig å få til en god løsning ift. den daglige 
bruken av lageret. Det vil blant annet ikke være mulig å få adkomst til lageret fra 
baksiden og tilgangen til lageret vil måtte skje over grunnen til Myrveien 16 AS. Dette 
er uproblematisk så lenge kommunen eier Myrveien 16 AS, men vil være en 
begrensning ved et eventuelt fremtidig salg av selskapet. 
 
Etter som Myrveien 16 inngår i områdereguleringen for Ås sentrum, er framtidig 
disponering av arealene uviss.     
 
Bjørnebekk (gnr. 74, bnr. 124) 
I kommuneplanen er tomten avsatt til «offentlig eller privat tjenesteyting». Tomten er 
totalt på 60,5 dekar og det er lager for kommunal virksomhet på tomten, i tillegg til 
flere andre bygninger. 
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Det er god plass på tomten til å etablere et lager som dekker behovet. Tomten 
vurderes som en mulig langsiktig løsning for kommunens lagerbehov. Et nytt lager 
bør lokaliseres sørøst på tomten i nærhet til øvrige lagerbygg. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen vesentlige kostnadsforskjeller mellom de to tomtealternativene. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
En etablering i Myrveien 16 må skje i et område som i dag er avsatt til «friområde» i 
kommuneplanen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at en ny lager hall planlegges etablert på Bjørnebekk. Dette er 
den eneste tomten som er eid av Ås kommune som på lengre sikt kan ivareta det 
samlede lagerbehovet for kommunen. 
 
Det anbefales videre at eksisterende hangarbygg blir stående inntil en framtidig bruk 
av tomten i Brekkeveien 10 er avklart. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


