
 

 

Ås kommune Prosjekt  

 
 

 

Vår ref.: 19/01486-4     
Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 3 Telefaks   . Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 ÅS   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no   Side 1 av 2 
 

 
   

 

Notat 
 
 

Til Kommunestyret 
  

         
Fra Rådmannen 

Saksbehandler Leif Klemetrud 
Vår ref. 19/01486-4 Dato 13.10.2019 

 
Kostnader ved å bygge på tannklinikken. Svar på spørsmål angående HOK-sak 
32/19.  
 
Rådmannen viser til spørsmål av 09.10.2019 fra Sverre Strand Teigen, Ås Høyre, 
vedrørende kostnadsestimater knyttet til utvidelse av tannklinikken i Langbakken 37 
(F-Sak 61/17 og HOK-Sak 32/19). 
 
I F-Sak 61/17 ble det utredet å flytte Forebyggende helse og Frisklivssentralen til 
Langbakken 37. Løsningen som ble vurdert var leie eller kjøp av et modulbygg 
plassert som en 2. etasje på eksisterende bygg. Det var forutsatt standard moduler 
innredet som cellekontor. Det var ikke medtatt kostnader til tiltak i eksisterende bygg 
eller utearealer, da disse var forutsatt brukt som de er. Kostnadene ved en slik 
løsning var estimert til 5,9 mill. kroner (2017-kroner). 
 
I HOK-Sak 32/19 er det utredet en permanent ny lokalisering av ungdomsklubben. 
Følgende framgår av HOK-Sak 32/19: 
«Tannklinikken har et areal på ca. 200 m² BTA. Bygget er relativt nytt og er i god 
teknisk stand. Bygget er som navnet sier blitt bygd som en tannklinikk og har 
venteværelse, fire behandlingsrom, laboratorium, spiserom, garderober for de 
ansatte mm. Planløsningen er per i dag lite egnet til bruk som ungdomsklubb, dog 
gjør konstruksjonen av bygget det relativt enkelt å endre planløsningen. Det 
forutsettes derfor en innvendig ombygging for å tilpasse bygget til endrede behov. 
Dersom Langbakken 37 skal ha samme areal som dagens bygg, er det behov for et 
påbygg på ca. 100 m². Det ansees også som nødvendig å opparbeide 
uteområder/uteplasser til ungdommens behov. Alternativet har en beregnet 
prosjektkostnad på ca. 7 mill. kroner (ekskl. mva).» 
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Beregnet prosjektkostnad består av følgende: 
 Innvendig ombygging av tannklinikken: 2,5 mill. kr 
 Nybygg 100 m²: 3,5 mill. kr 
 Utomhus, infrastruktur: 0,5 mill. kr 
 Reserve, uforutsett: 0,5 mill. kr 

 
Total prosjektkostnad ca. 7 mill. kroner (2019-kroner). 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
             Teknikk, samfunn og kultur  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
         


