
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03482 
 

  

MØTEINNKALLING – tilleggssak 86/18 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Dato: 20.11.2018 kl. 18:00  
Sted: Lille sal i Ås kulturhus  

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, 
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på servicetorget 
og www.as.kommune.no.   
 

Saksliste 
 

 Side 

Saker til behandling 

86/18 18/03468-1 Sleipnersvei 13 - Søknad om bruk av vedlikeholdsfond 2 

 
 
 
Ås, 20.11.2018 

 
 

Kjetil Barfelt 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 922 49 771 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 
 
 
  

http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Saker til behandling  

HTM-86/18 
Sleipnersvei 13 - Søknad om bruk av vedlikeholdsfond 
 
Saksbehandler:  Jens Hansen Saksnr.:  18/03468-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 86/18 20.11.2018 
2 Formannskapet 97/18 21.11.2018 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Sleipnersvei 13, leilighet 13, rehabiliteres i tråd med fremlagte beskrivelser for å 

få leiligheten klar for ny utleie. 
2. Prosjektet finansieres med kr.230 000 fra vedlikeholdsfondet. 
 
Ås, 19.11.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef for teknikk og miljø 
 

 

Avgjørelsesmyndighet:  
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Sleipnersvei 13, leil. C Befaringsrapport 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:  
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til:  
Etatsjef for teknikk og miljø, eiendomssjef og boligsjef 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
 
Leiligheten sist oppusset 2004. Leiligheten har etter dette vært utsatt for hard bruk 
med mye slitasje. Alle overflater i boenheten er misfarget og delvis i dårlig forfatning. 
Det er fuktutslag på vegger og kjøkkeninnredning. Leiligheten står p.t. tom. Det står 
ny leietager klar, men leiligheten må pusses opp før ny leieboer kan flytte inn. 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Kroner 230 000 (eks. mva.), foreslås finansiert ved bruk av vedlikeholdsfond. Hvis 
ikke leiligheten rehabiliteres, kan ikke den leies ut, hvilket medfører tap av 
leieinntekter. Se vedlagte estimat for tiltak og forventet kost. 
 
 
Alternativer:  
Avvente oppussing til nytt budsjettår og søke tiltaket finansiert innenfor tildelt 
vedlikeholdsramme. 
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Vedlikeholdsbudsjettet for 2018 har ikke dekning til alle akutte tiltak. Tiltaket er 
nødvendig å gjennomfører. 
 
 
Kan vedtaket påklages?  
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
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