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Saksprotokoll 
 
 

Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving 

Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00157 
Behandlet av  Møtedato 

1 Plan- og byggekomiteen 6/19 21.08.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20/19 21.08.2019 
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 49/19 22.08.2019 
4 Formannskapet 41/19 28.08.2019 
5 Kommunestyret 34/19 04.09.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Odd Vangen (Sp) ble enstemmig kjent inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2. 
ledd, jf. § 8 (32 stemmer). Arne Ellingsberg (Sp) tiltrådte som vara. 

 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet fellesforslag fra H, Sp, MDG, SV, KrF og R: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet forslag: 
1. D6 flyttes i tråd med rådmannens alternative innstilling nærmere rådhuset. 
2. D6 søkes utviklet til et frivillighetens hus med kombinert kommunal bruk og lokaler 

for frivillige lag og foreninger. 
3. Kostnaden ved flyttingen innarbeides i budsjettrammen for ny Åsgård skole. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet HTMs/formannskapets innstilling: 
1. Med bakgrunn i D6 sin kulturhistoriske verdi skal bygget bevares slik det står på 

tomten i dag. 
2. Nåværende leieavtale forlenges med 2 år til 31.12.2021. 
3. Samlet bruk av D6 med tilhørende vilkår for drift og vedlikehold utredes og legges 

frem for politisk behandling innen 31.12.2020. 
 
Votering: 
V’s forslag ble nedstemt 27-5 (2Ap, 2V, 1KrF). 
Fellesforslaget ble vedtatt 17-16 (10Ap, 1Sp, 3FrP, 2V) ved alternativ votering mot 
FrP’s forslag.  
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
1. D6 rives ikke, og innlemmes i skoletomtens arealer. 

 
2. D6 skal benyttes av Åsgård skole i skole-/SFO-tiden og skal være bonus areal for 

skolen, dvs at arealet ikke skal gå til fratrekk på arealet for den nye skolen. 
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3. Dersom D6 skal tilpasses for skolens bruk må dette gjøres innenfor 
budsjettrammen for nye Åsgård skole. 

 
4. Sambruk av skolens arealer skal følge vanlige regler for sambruk. Kommunen 

kan forlenge leieavtalen med dagens leietakere for D6 så lenge dette ikke er til 
hinder for fremdriften for bygging av den nye skolen. 

 
5. Skoleveien 3 (Stallen) kan, dersom det er formålstjenlig, brukes som skoleareal. 

Dersom det er mest hensiktsmessig skal bygget rives for å få en best mulig skole. 
Dagens virksomhet i huset flyttes til andre lokaliteter så fort det er nødvendig for å 
sikre fremdriften av byggingen av Åsgård skole. 

 
6. Ny konseptskisse skal fremlegges for politisk behandling. Det oppfordres til å 

samarbeide med landskapsarkitekter for å sikre en plassering av skolebyggene 
på tomten som gir mest mulig funksjonelle uteoppholdsarealer, og det oppfordres 
også til tenke alternativ bruk f. eks. av takarealene. 

 
7. Åsgård skole skal bygges som 4-parallell skole med fremdrift vedtatt i K-sak 

43/18, dvs stå ferdig til skoleåret 2022/23. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 10. september 2019 
 
Vibeke Berggård 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 


	Saksprotokoll

