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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) stilte spørsmål til egen habilitet på bakgrunn av at ektefellen 
er leder av Ås turlag, en under-organisasjon av Den Norske Turistforening Oslo og 
Omegn. Håvard Steinsholt fratrådte behandlingen, og utvalget vedtok enstemmig at 
han er habil i saken (8 stemmer), jf. fvl. § 8, annet ledd. 
 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen presenterte notat datert 
07.04.2019 om avtalen etter styrebehandling i DNT, med skisse til endret innstilling. 
 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om følgende tillegg til pkt. 7: 

Minimum en av samarbeidsutvalgets medlemmer skal være politisk valgt. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Forutsatt en drift i tråd med avtalens intensjoner og beskrivelser, og innenfor 
rammen av de kostnader kommunen uansett ville fått ved fremtidig drift av 
Breivoll friområde, krever Ås kommune ikke årlig vederlag (i forslaget kalt 
«leie»). 

 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til endret innstilling. 
 
Votering: 

 Endret innstilling ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 

 Hs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 SVs forslag ble nedstemt 6-3 (MDG, SV, V). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 11.04.2019: 
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1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 
Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet med følgende justeringer: 
I. Punkt 7. «Driftsstyre» endres til «Samarbeidsutvalg» 
II. Punkt 7. Samarbeidsutvalget gis fullmakt til å innvilge avdragsfrihet eller 

utsatt husleie med bakgrunn i manglende inntektsgrunnlag til å sikre 
forsvarlig drift på Breivoll. En utsettelse skal maksimalt gjelde for ett år av 
gangen og forelegges formannskapet til orientering. 

III. Punkt 5. Leietid. Tillegges følgende setning: DNT Oslo og Omegn gis 
fortrinnsrett til å tegne ny leieavtale, på fremforhandlede vilkår, etter utløpt 
leieperiode. Fortrinnsretten faller bort dersom senere lov, forskrift eller 
andre sentrale føringer er til hinder for dette. 

IV. Punkt 7. Minimum en av samarbeidsutvalgets medlemmer skal være 
politisk valgt. 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 17. april 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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