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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 Formannskapet 89/18 21.11.2018 
5 Kommunestyret 83/18 21.11.2018 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 21.11.2018: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
1. Skoleveien beholdes slik som den ligger i dag. 
2. Skoleveien 3 og den yngre delen av Midtgard rives. 
3. Tilbygget som rives på Midtgard tilbakeføres til opprinnelig utseende. 
4. Skoleveien 3 etableres ved å bevare opprinnelig tunstruktur. 
5. Antall etasjer, plassering og utforming av nye bygninger på Åsgård skole 

bearbeides videre og avklares i forbindelse med behandling av regulering og 
byggeprosjekt. 

6. D6 bevares.  
 

Jorunn Nakken (V) fremmet rådmannens innstilling med tillegg nytt punkt 5: 
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. 
3. Hvilke kommunale virksomheter som skal benytte «det gule huset» må utredes 

nærmere.  
4. Detaljreguleringsplanen for Åsgård skole revideres iht. dette vedtaket. 
5. D6 videreføres. 
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og FrP: 
Formannskapets innstilling med unntak av punkt 3, og med presisering av «med 4 
paralleller» i punkt 1. 
 
Prøvevotering: 
Fellesforslaget fra Ap, H og Frp ble tiltrådt 22-11 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V) 
SVs forslag ble nedstemt 24-9 (4Sp, 3MDG, 2SV) 
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Vs forslag ble nedstemt 31-2 (V) 
 
Endelig votering: 
Fellesforslaget fra Ap, H og FrP ble vedtatt 21-12 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF). 
 
 
Kommunestyrets vedtak 21.11.2018: 
1. Planleggingen av Åsgård skole videreføres i henhold til vedtak i K-sak 43/18. 

 
2. Det igangsettes regulering til uteområde for skolen på areal avsatt til offentlig 

formål ute på Søråsjordet (avgrenset av forlengelsen av Skogveien). Dette gjøres 
som en egen planprosess som ikke skal være til hinder for framdrift av 
skoleplanleggingen. 

 
Vedtak i K-43/18 med presisering 21.11.2018 
1. Åsgård skole med 4 paralleller planlegges videre basert på følgende 

forutsetninger: 
a. Rødskolen videreføres med dagens virksomhet.  
b. Paviljong 4 og 5 rives. 
c. Det gule huset (Stallen) rives. 
d. Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som dekker skolens 

behov inkl. flerbrukshall. 
e. Det skal vurderes å etablere nedgravd parkeringskjeller på hele eller deler av 

skoleområdet. 
2. Pga innemiljø og andre forhold på Åsgård skole flytter elevene inn i modulskolen 

ved Ås ungdomsskole så snart elevene fra Rustad flytter ut av modulskolen, selv 
om utbygging av Åsgård skole skulle bli noe forsinket. Trafikksikkerhetstiltak 
vurderes i forkant av flytting. 

3. Det tas sikte på at nye Åsgård skole skal stå ferdig innen 2022/2023. 
4. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes samtidig som en egen sak. 

Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som 
ivaretar ungdommens behov. 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 26. november 2018 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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