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Ås, 27.04.2022 

 

 

Ola Nordal 

ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 

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. 
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Interpellasjon 
 

2/22  
 
Interpellasjon fra Alexander Nilsson (R) - Elektriske sparkesykler i Ås  

 
Elektriske sparkesykler har blitt gjort tilgjengelig for utleie i Ås kommune. Det er 

mange andre kommuner hvor dette allerede finnes og en av de viktigste 
erfaringene og ta med seg fra de andre stedene der disse er at helt uregulert 
utleie fører til konflikter og irritasjon. Det oppstår fort problemer om bruk av 

fortau som parkeringsplass, det kan ramme de med nedsatt mobilitet.  
 

Forslag til vedtak: Rødt ønsker at Ås kommune har en politisk behandling om et 
reglement for utleie av elektriske sparkesykler. 

Referatsaker  

3/22 - Årsmelding 2021 - Eldrerådet. Vedtatt 05.04.2022, 22/01073-4 
 

4/22 - Politisk reglement, vedtatt 23.03.2022 
 

  

https://www.as.kommune.no/politisk-reglement.559890.no.html
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Saker til behandling  

K-32/22 
Innsigelser til kommuneplanen 2022-2034 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  22/00930-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 7/22 05.04.2022 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 12/22 06.04.2022 

3 Formannskapet 26/22 27.04.2022 

4 Kommunestyret 32/22 04.05.2022 

 

Formannskapets innstilling 27.04.2022: 

Publiseres på kommunens nettsider når møteprotokollen er godkjent.  
 

_____ 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 06.04.2022: 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
a. BN5 Vinterbro næringspark vest inntas under pkt. 1 som areal der 

innsigelser tas til følge og arealene ikke omdisponeres til 
utbyggingsformål. 
Subsidiært: som Innstillingen men: 

Det legges til grunn forslagsstillers utsendte reduserte forslag og forutsatt 
opparbeidet friområde med stietablering rundt området. 

b. (tilleggspunkt) Uten at det er nevnt som et endringsforslag er hørings-
kartet påtegnet reduserte grønne område sørvest og sør for Vinterbro 
næringspark sett i forhold til gjeldende reguleringsplaner. Gjeldende 

reguleringsplaner legges til grunn i det videre arbeidet.  
Foreslått friområde i nordvest og nord videreføres i prosessen. 

c. (tilleggspunkt) Gjennomført utbygging kontrolleres i forhold til vedtatte 
reguleringsplaner. Dersom det er avvik må dette medføre konsekvenser – 
og disse forholdene må bringes i orden. 

 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap og SV: 

 Nytt punkt 1.f) Innsigelsen tas til følge og arealene omdisponeres ikke: 
BN5 Vinterbro næringspark vest. Tilsvarende strykes punktet 2.a). 

Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag: 

 Alternativt punkt 2.d) III: Mikrohus tillates ikke. Bestemmelsens §18.3 
strykes derfor. 

Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, H, Sp: 
 1.d) B5 Rustadporten» strykes. Området opprettholdes til å omdisponeres 

til boligformål, slik beskrevet i høringsutkastet. 

 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende fellesforslag fra H og Sp: 

Følgende punkter tas ut av innstillingen: 
 Pkt 1a, b, d og e. 
 Pkt 2d V. 

 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-27-04-2022.515115.MD1I902325oc939.pts.html
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Votering: 
Kommunedirektørens innstilling: 

Punkt 1a. tas ut ble enstemmig vedtatt 
Punkt 1b. mot fellesforslag fra H og Sp ble vedtatt 5-4 (2H, 1V, 1Sp)  
Punkt 1c. ble enstemmig vedtatt 

Punkt 1d. mot fellesforslag fra Ap, H og Sp ble nedstemt 6-3 (2SV, 1KrF) 
Punkt 1e. mot fellesforslag fra H og Sp ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp) 

Punkt 2b. ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2c. ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2d. I og II ble enstemmig vedtatt 

Punkt 2d. III mot Aps forslag ble vedtatt 6-3 (2Ap, 1SV) 
Punkt 2d. IV ble enstemmig vedtatt 

Punkt 2d. V ble vedtatt 6-3 (2H, 1Sp) 
Punkt 2d. VI ble enstemmig vedtatt 

Punkt 2e. ble enstemmig vedtatt 
 

Fellesforslag fra Ap og SV; nytt punkt 1f, ble vedtatt 5-4 (1Sp, 1V, 2H) 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 06.04.2022: 
1 Følgende innsigelser tas til følge og arealene omdisponeres ikke til 

utbyggingsformål:  
a. B3 Togrenda, Askehaugåsen 
b. B4 Solberg sør 

c. BN6 Vinterbro næringspark øst 
d. BN5 Vinterbro næringspark vest 

2 For å imøtekomme innsigelsene vedtas følgende:  
a. BF1 Nygård næringspark: Ta ut § 21.3 av kommuneplan-

bestemmelsene, og utarbeide bestemmelser om dette i 

reguleringsplanen for området.   
b. Aktsomhetsområde for flom: Ta inn aktsomhetskart og bestemmelser i 

kommuneplanens arealdel og bestemmelser.  
c. Bestemmelser til kulturlandskap og kulturmiljø:  

I. § 3.4: Endre bestemmelsen i tråd med fylkeskommunens forslag 

og legge den øvrige teksten inn i planbeskrivelsen. (Se s.8 i denne 
saksutredningen)  

II. § 10.1: Legge fylkeskommunens forslag til tekst inn i 
planbeskrivelsen. (Se s.8 i denne saksutredningen)  

III. § 18.3: Utarbeide krav om utforming av mikrohus samt å 

begrense lokalisering til østsiden av E6 Korsegården. (Se s.8 i 
denne saksutredningen) 

IV. § 24.1: Legge fylkeskommunens forslag til tekst inn i 
planbeskrivelsen. (Se s.9 i denne saksutredningen) 

V. § 24.2: Legge til nytt punkt f. om at boligen må ligge i tilknytning 

til eksisterende husklynger eller tun. (Se s.9 i denne 
saksutredningen)  

VI. § 30.3: Utarbeide temakart som viser alle hensynssonene og 
utarbeide retningslinjer for alle hensynssonene. (Se s.9 og 10 i 

denne saksutredningen)  
d. #1 Kongeveien 197 og #2 Østensjøveien: Det stilles krav i 

bestemmelsene om at det skal tas hensyn til hule eiker, 

funksjonsområde for vipe og kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse i reguleringsplaner for områdene.  
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Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 05.04.2022: 
Ylva Ullahammer Bordsenius (MDG) fremmet følgende forslag: 

 Endre punkt 1; legge til nytt punkt; BN5 Vinterbro næringspark vest 
 Endre punkt 2b: Stryke siste del av del av leddsetning 2b fordi vi har 

allerede etablert enighet mellom alle partiene om at vi skal ta dette i 

kommuneplanprosessen og ikke i detaljregulering av området. 
 Alternativ til 2e: Kongeveien 107 og Østensjøveien omdisponeres ikke. 

 
Bjarne Janson (SP) fremmet følgende forslag: 

 Innsigelsene tas ikke til følge og kommunen ønsker ar B1 Vinterbrobakken 

disponeres til utbyggingsformål og er fortsatt med i kommuneplanen. 
 Innsigelsene tas ikke til følge og kommunen ønsker ar B3 Togrenda 

disponeres til utbyggingsformål og er fortsatt med i kommuneplanen. 
 Innsigelsene tas ikke til følge og kommunen ønsker ar B5 Rustadporten 

disponeres til utbyggingsformål og er fortsatt med i kommuneplanen. 
 
Jan Henrik Martinsen (H) fremmet følgende forslag: 

 Følgende innsigelser tas ikke til følge: 
B1 Vinterbrobakken 

B3 Togrenda/Askehaugveien 
B5 Rustadporten 
BN6 Vinterbro næringspark øst 

 
Emilie Efe Åm (AP) fremmet følgende forslag: 

1. Punkt «1.d) B5 Rustadporten» strykes. Området opprettholdes til å 
omdisponeres til boligformål, slik beskrevet i høringsutkastet. 

2. Nytt punkt 1.f) Innsigelsen tas til følge og arealene omdisponeres ikke: 

BN5 Vinterbro næringspark vest. Tilsvarende strykes punktet 2.a). 
3. Alternativt punkt 2.d) III: Mikrohus tillates ikke. Bestemmelsens §18.3 

strykes derfor. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Kommunedirektøren bes utrede tiltak for å ivareta gjenværende viktige 
miljøverdier i skog og viktig friluftslivsinteresser i kommunen.  

2. BN5 (vinterbro vest) tas ut i sin helhet inntil ny vurdering om arealbehov 
for næring kommer til behandling  

3. BF1 (Nygård) tilbakeføres til opprinnelig bestemmelse om plasskrevende 

handel  
4. #1 og #2 Kommunedirektøren bes legge til rette for en befaring før 

sluttbehandling i kommunestyret 
 
Votering: 

 Kommunedirektørens innstilling punkt 1: 
a Vedtatt 6-3 (1SP, 2H) 

b Vedtatt 6-3 (1SP, 2H) 
c Enstemmig vedtatt 
d Nedstemt 5-4 (1MDG, 1SV, 2V) 

e Vedtatt 6-3 (1SP, 2H) 
 Kommunedirektørens innstilling punkt 2 

a. Vedtatt 6-3 (1SP, 2H)  MDGs forslag kulepkt. 1 flyttes til punkt 1 
b. Vedtatt 5-4 mot SVs forslag (1MDG, 1SV, 2V) 

c. Enstemmig vedtatt 
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d. Aps forslag nr. 3 ble nedstemt 6-3 (2AP, 1SV) 
d. Øvrige punkter enstemmig vedtatt 

e. Enstemmig vedtatt 
 
SVs forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt 

SVs forslag punkt 4 ble enstemmig vedtatt 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 05.04.2022: 
1 Følgende innsigelser tas til følge og arealene omdisponeres ikke til 

utbyggingsformål:  

a. B1 Vinterbrobakken 
b. B3 Togrenda, Askehaugåsen 

c. B4 Solberg sør 
d. BN6 Vinterbro næringspark øst 

e. BN5 Vinterbro næringspark vest 
2 For å imøtekomme innsigelsene vedtas følgende:  

a. BF1 Nygård næringspark: Ta ut § 21.3 av kommuneplan-

bestemmelsene, og utarbeide bestemmelser om dette i 
reguleringsplanen for området.   

b. Aktsomhetsområde for flom: Ta inn aktsomhetskart og bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel og bestemmelser.  

c. Bestemmelser til kulturlandskap og kulturmiljø:  

I. § 3.4: Endre bestemmelsen i tråd med fylkeskommunens forslag 
og legge den øvrige teksten inn i planbeskrivelsen. (Se s.8 i denne 

saksutredningen)  
II. § 10.1: Legge fylkeskommunens forslag til tekst inn i 

planbeskrivelsen. (Se s.8 i denne saksutredningen)  

III. § 18.3: Utarbeide krav om utforming av mikrohus samt å 
begrense lokalisering til østsiden av E6 Korsegården. (Se s.8 i 

denne saksutredningen) 
IV. § 24.1: Legge fylkeskommunens forslag til tekst inn i 

planbeskrivelsen. (Se s.9 i denne saksutredningen) 

V. § 24.2: Legge til nytt punkt f. om at boligen må ligge i tilknytning 
til eksisterende husklynger eller tun. (Se s.9 i denne 

saksutredningen)  
VI. § 30.3: Utarbeide temakart som viser alle hensynssonene og 

utarbeide retningslinjer for alle hensynssonene. (Se s.9 og 10 i 

denne saksutredningen)  
d. #1 Kongeveien 197 og #2 Østensjøveien: Det stilles krav i 

bestemmelsene om at det skal tas hensyn til hule eiker, 
funksjonsområde for vipe og kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse i reguleringsplaner for områdene.  

Kommunedirektøren bes legge til rette for en befaring før 
sluttbehandling i kommunestyret. 

 
3 Kommunedirektøren bes utrede tiltak for å ivareta gjenværende viktige 

miljøverdier i skog og viktig friluftslivsinteresser i kommunen.  

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1 Følgende innsigelser tas til følge og arealene omdisponeres ikke til 
utbyggingsformål:  

a. B1 Vinterbrobakken 
b. B3 Togrenda, Askehaugåsen 
c. B4 Solberg sør 

d. B5 Rustadporten 
e. BN6 Vinterbro næringspark øst 

2 For å imøtekomme innsigelsene vedtas følgende:  
a. BN5 Vinterbro næringspark vest: Ta inn bestemmelse om hensyn til 

kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.  

b. BF1 Nygård næringspark: Ta ut § 21.3 av kommuneplan-
bestemmelsene, og utarbeide bestemmelser om dette i 

reguleringsplanen for området.   
c. Aktsomhetsområde for flom: Ta inn aktsomhetskart og bestemmelser i 

kommuneplanens arealdel og bestemmelser.  
d. Bestemmelser til kulturlandskap og kulturmiljø:  

I. § 3.4: Endre bestemmelsen i tråd med fylkeskommunens forslag 

og legge den øvrige teksten inn i planbeskrivelsen. (Se s.8 i 
denne saksutredningen)  

II. § 10.1: Legge fylkeskommunens forslag til tekst inn i 
planbeskrivelsen. (Se s.8 i denne saksutredningen)  

III. § 18.3: Utarbeide krav om utforming av mikrohus samt å 

begrense lokalisering til østsiden av E6 Korsegården. (Se s.8 i 
denne saksutredningen) 

IV. § 24.1: Legge fylkeskommunens forslag til tekst inn i 
planbeskrivelsen. (Se s.9 i denne saksutredningen) 

V. § 24.2: Legge til nytt punkt f. om at boligen må ligge i 

tilknytning til eksisterende husklynger eller tun. (Se s.9 i denne 
saksutredningen)  

VI. § 30.3: Utarbeide temakart som viser alle hensynssonene og 
utarbeide retningslinjer for alle hensynssonene. (Se s.9 og 10 i 
denne saksutredningen)  

e. #1 Kongeveien 197 og #2 Østensjøveien: Det stilles krav i 
bestemmelsene om at det skal tas hensyn til hule eiker, 

funksjonsområde for vipe og kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse i reguleringsplaner for områdene.  

 

 
 

 
Ås, 21.03.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 
Kommunedirektør  Virksomhetsleder 

samfunnsutvikling  
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 

Formannskapet 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Hovedutvalg for næring og miljø 
 
Vedlegg: 

1. Statsforvalteren i Oslo og Viken: Innsigelse og høringsuttalelse til 
kommuneplanen for Ås 2022-2034 

2. Statens Vegvesen: Innsigelse til kommuneplanen for Ås 2022-2034 
3. NVE: Innsigelse til kommuneplanen for Ås 2022-2034 

4. Viken fylkeskommune: Innsigelse og høringsuttalelse til kommuneplanen for 
Ås 2022-2034 
 

5. Nordre Follo kommune: Innsigelse og høringsuttalelse til kommuneplan for Ås 
2022-2034 

 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Lenke til kommuneplandokumentene 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Viken fylkeskommune 

Nordre Follo kommune 
NVE 

Statens vegvesen 
 
  

https://www.as.kommune.no/kommuneplan.547342.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommuneplan for Ås kommune 2022-2034 har vært på høring med høringsfrist  
14.01.2022. Det har kommet inn 120 høringsuttalelser. Statsforvalteren i Oslo 

og Viken, Viken fylkeskommune, NVE, Statens vegvesen og Nordre Follo 
kommune har fremmet innsigelser til kommuneplanens arealdel. Innsigelsene er 

gitt til arealformål og bestemmelser som enten er i strid med nasjonale føringer 
for areal og transport og/eller arealformål som berører områder som har 
nasjonale, regionale og lokale interesser for naturmangfold, friluftsliv, 

kulturlandskap og kulturmiljø samt landbruk.  
 

I denne saken gir kommunedirektøren sin anbefaling om hvilke innsigelser som 
bør tas til følge og hvilke som kan imøtekommes ved å gjøre justeringer. Løses 

ikke innsigelsene må kommune i mekling hos statsforvalteren. Dette bør skje før 
vedtak av kommuneplanens arealdel. 
 

Fakta i saken: 
 

I forbindelse med at forslag til kommuneplan 2022-2034 for Ås kommune har 
vært på høring har statsforvalteren, fylkeskommune, NVE, Statens vegvesen og 
Nordre Follo kommune fremmet innsigelser til kommuneplanens arealdel. Berørt 

statlig og regional myndighet kan fremme innsigelse til planer som er i strid med 
nasjonale eller regionale interesser. Nabokommuner kan også fremme innsigelse 

dersom saken har vesentlig betydning for kommunen. 
 
Tabellen under viser oversikt over hvem som har fremmet innsigelse til hvilke 

formål og bestemmelser med begrunnelsen kort oppsummert.    
 

Innsigelse til Høringsinstans Begrunnelse 

Arealformål bolig (§19)   

B1 Vinterbrobakken Statsforvalteren i Oslo 
og Viken, Viken 
fylkeskommune 

Rød støysone, byggeforbud mot Rv 156. 

B3 Togrenda, Askehaugåsen  Statsforvalteren i Oslo 
og Viken, Viken 
fylkeskommune 

I strid med nasjonale og regionale mål og føringer 
for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 

B4 Solberg sør Statsforvalteren i Oslo 
og Viken, Viken 
fylkeskommune 
Nordre Follo kommune 

I strid med nasjonale og regionale mål og føringer 
for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Vesentlig betydning for 
nabokommune.  

B5 Rustadporten Statsforvalteren i Oslo 
og Viken, Viken 
fylkeskommune 

I strid med nasjonale og regionale mål og 
retningslinjer om kompakt byutvikling, 
jordvernhensyn. 

Arealformål forretning (§21)   

BF1 (Nygård næringspark) Statens vegvesen Utvidelsen av varespekteret vil være konkurrenter 
til etablerte forretninger av samme type i Ski 
sentrum og vil føre til økt bilbruk.  

Arealformål næring (§22)   

BN5 Vinterbro næringspark 
vest 

Viken fylkeskommune I strid med kulturhistorisk landskap av nasjonal 
interesse (KULA). 

BN6 Vinterbro næringspark 
øst 

Statsforvalteren i Oslo 
og Viken, Viken 
fylkeskommune 
Nordre Follo kommune 

Av hensyn til naturmangfold av nasjonal og 
vesentlig regional interesse, regional 
planbestemmelse for lokalisering av handel, natur- 
og friluftsområde. Utvikling bør vurderes på et 
bedre kunnskapsgrunnlag. Vesentlig betydning for 
nabokommune. 

Sikringsområder (§28)   

Aktsomhetsområde for flom NVE Aktsomhetsområde for flom som hensynssone med 
bestemmelser.  
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Innsigelse til Høringsinstans Begrunnelse 

Terrengregulering, (§33)   

#1 Kongeveien 197 Statsforvalteren i Oslo 
og Viken, Viken 
fylkeskommune 

Forekomster av hule eiker, funksjonsområde for 
vipe, i strid med kulturhistorisk landskap av 
nasjonal interesse (KULA).  

#2 Østensjøveien Statsforvalteren i Oslo 
og Viken 

Forekomster av hule eiker.  

Kulturlandskap og 
kulturmiljø (flere §) 

  

§§ 3.4, 10.2, 18.3, 24.1, 
24.2 og 30.3 

Viken fylkeskommune Utvidet bruk av kart, bestemmelser og 
retningslinjer. 

 

 
Vurdering: 
 

Arealformål bolig 

B1 Vinterbrobakken 

Statsforvalteren og fylkeskommunen har fremmet innsigelser til B1 

Vinterbrobakken.  

Av hensyn til støybelastning mener statsforvalteren at B1 Vinterbrobakken er 

uegnet til boliger og fremmer innsigelse til ytterligere boligbygging der.  

Fylkeskommunen fremmer innsigelse til arealformålet fordi det er i strid med 

byggeforbudet mot fylkesvei 156 i gjeldende kommuneplan, samt at området i 

sin helhet ligger innenfor rød støysone. 

Kommunedirektørens vurdering: 

Kommunedirektøren ser at støysonen i tidligere vurdering burde vært mer 

vektlagt. I tillegg har det kommet fram opplysninger om at B1 Vinterbrobakken i 

sin helhet er lokalisert slik at det er i strid byggeforbudet mot fylkesvei 156. Det 

har ikke vært tema i konsekvensutredningen. Samtidig reguleres det nå for 

boliger på Tømrernes feriehjem som dekker behovet for boliger i denne delen av 

kommunen i planperioden. På grunnlag av dette er kommunedirektørens 

vurdering at innsigelsen til B1 Vinterbrobakken tas til følge.   

B3 Togrenda, Askehaugåsen 

Statsforvalteren og fylkeskommunen har fremmet innsigelser til B3 Togrenda, 
Askehaugåsen. I tillegg har det kommet ni høringsuttalelser der åtte uttaler seg 

negativt til et boligområde der.    
  
Statsforvalteren uttaler at det foreslåtte boligområde B3 Togrenda 

Askehaugveien er i strid med nasjonale og regionale mål og føringer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og jordvern. I tillegg er det ikke 

behov for arealet for å møte fremtidig boligbehov. Det fremmes derfor innsigelse 
til arealformål B3. Fylkeskommunen fremmer innsigelse til boligformål der da det 
er i strid med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og skaper 

press på økt utbygging utenfor prioriterte vekstområder.  
 

Kommunedirektørens vurdering: 
Området er som det påpekes i strid med nasjonale og regionale mål for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Samtidig har kommunen i sin 

arealstrategi åpnet for noe boligbygging på Vinterbro. Statsforvalteren har 
imidlertid trukket innsigelsen til områdereguleringsplanen for Tømrernes 

feriehjem. Kommunedirektøren mener derfor at boligutviklingen i dette området 
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vil dekke boligbehovet i planperioden. Konsekvensutredningen beskriver at det 
på dette arealet er skog av høy bonitet med impedimenter (jordgrunn som ikke 

egner seg til dyrking). Kommunedirektøren påpeker imidlertid at boligbygging 
her bl.a. kan øke trykket på videre boligbygging og dermed nedbygging av de 
arealene som er fulldyrket. Dette er også tydeliggjort i dialog med 

statsforvalteren. På grunnlag av dette er kommunedirektørens vurdering at 
innsigelsen til B3 Togrenda, Askehaugåsen tas til følge.   

 
B4 Solberg sør 
Statsforvalteren, fylkeskommune og Nordre Follo kommune har fremmet 

innsigelse B4 Solberg sør. I tillegg har det kommet syv høringsuttalelser til dette 
området, der seks er skeptisk til boligbygging der.   

  
Statsforvalteren mener forslaget B4 Solberg sør er i strid med nasjonale og 

regionale mål og føringer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging og 
jordvern og fremmer innsigelse til forslaget. Forslaget er også uheldig for 
friluftsliv og folkehelse. Fylkeskommunen fremmer innsigelse til boligområdet 

fordi det ligger utenfor langsiktig utbyggingsgrense, i strid med regional plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus. Området er kartlagt som svært viktig for 

friluftsliv og et viktig nærturterreng. Utbygging vil også kunne føre til en uønsket 
økning av personbiltrafikk mot Ski som påvirker framkommeligheten på 
fylkesveinettet negativt, inklusiv buss- og næringstransport.  

Nordre Follo kommune fremmer innsigelse til dette boligområde ettersom 
forslaget innebærer nedbygging av natur, dyrka mark og går på bekostning av 

hensyn til friluftsinteresser, samt fører til utbygging utenfor vekstområde som gir 
store konsekvenser for økt biltrafikk. Innbyggere i Nordre Follo kommune bruker 
dette området i dag, og økt biltrafikk vil berøre tettstedet Ski.  

 
Kommunedirektørens vurdering: 

Dette området er i strid med nasjonale og regionale mål for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging. Det ligger utenfor kommunens forslag til 
utbyggingsgrense og er dermed i strid med kommunens forslag til arealstrategi 

om boligbygging. Samtidig er det vurdert til å være tilstrekkelig med 
boligreserver i planperioden. Konsekvensutredningen viser at området består av 

dyrkbar jord og skog av høy bonitet. Notat fra NIBIO (25.10.2021) beskriver at 
jorda er klassifisert som dyrkbar, men at den har liten vannlagringsevne. Ut fra 
nasjonal jordvernstrategi skal områder med dyrka og dyrkbar jord ikke bygges 

ned. På grunnlag av dette er kommunedirektørens vurdering at innsigelsen til B4 
Solberg sør tas til følge.  

 
B5 Rustadporten 
Statsforvalteren og fylkeskommunen har fremmet innsigelse til B5 Rustadporten. 

I tillegg har det kommet fire høringsuttalelser til dette områder som er skeptisk 
til boligbygging her.  

   
Statsforvalteren begrunner innsigelsen med at forslaget er i strid med nasjonale 

og regionale mål og retningslinjer om kompakt by- og tettstedsutvikling og 

jordvernshensyn. Fylkeskommunen fremmer innsigelse til å omdisponere til 

boligformål i denne planperioden. Fylkeskommunen fraråder samtidig framtidig 

utbygging i dette området da det tar hull på et naturlig avgrenset areal ved veg, 

og at veil kunne legge press på tilgrensende jordbruksarealer. 
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Kommunedirektørens vurdering: 
Kommunedirektøren mener at B5 Rustadporten er i strid med nasjonale og 

regionale mål og retningslinjer om kompakt by- og tettstedsutvikling. 
Boligbygging her vil bl.a. utfordre strategien om å bygge innenfra og ut i Ås 
sentralområde. Dimensjoneringsgrunnlaget for boligbehov i Ås viser at det er 

tilstrekkelig med arealer til boligformål i planperiodene. Når det gjelder 
jordvernhensyn viser konsekvensutredningen at hele arealet er barskog på høy 

bonitet og hele arealet er dyrkbar jord. Å bygge ned dette arealet er i strid med 
nasjonal jordvernstrategi om å ikke bygge ned dyrka og dyrkbar jord. På 
grunnlag av dette er kommunedirektørens vurdering at innsigelsen til B5 

Rustadporten tas til følge.  
 

Arealformål forretning 

BF1 Nygård næringspark 

Statens vegvesen fremmer innsigelse til kommuneplanen dersom § 21.3 i 

bestemmelsene ikke tas ut av kommuneplanen. Begrunnelsen er at  

kommuneplanen med § 21.3 BF1 utvider varespekteret som vil være direkte 

konkurrenter til etablerte forretninger av samme type i Ski sentrum. Spredning 

av handelsvirksomheten vil medføre økt bilbruk og dermed økt klimautslipp. 

Dette er også i strid med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.  

I statsforvalterens høringsuttalelse er det gjort en juridisk vurdering av 

planbestemmelsene til kommuneplanen. Den viser at det er i reguleringsplan 

man kan ha bestemmelser som angir forretninger for plasskrevende varehandel, 

annen detaljvarehandel eller dagligvare. 

Kommunedirektørens vurdering: 

Kommunedirektøren mener at ved å endre bestemmelsene i kommuneplanen i 

tråd med statsforvalterens juridiske vurdering, imøtekommes innsigelsen fra 

Statens vegvesen. Det vil si å ta ut bestemmelsen fra kommuneplanen og lage 

en bestemmelser om dette i reguleringsplanen.   

Arealformål næring 

BN5 Vinterbro næringspark vest 
Fylkeskommunen fremmer innsigelse til arealinnspill BN5 Vinterbro næringspark 

vest med den begrunnelse at deler av arealet ligger innenfor kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse (KULA)1. Arealformålet er dermed i strid med 

nasjonale kulturminneinteresser knyttet til KULA-områdene i Ås kommune. I 
tillegg har det kommet inn 26 høringsuttalelser som i hovedsak stiller seg 

negative til utvidelse av dette området til næringsformål.  
 
Kommunedirektørens vurdering: 

Deler av området ligger i et kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse Heer-
Frogn-Nordby (KULA). I dialog med fylkeskommunen om innsigelsen er det 

påpekt at det er viktig at hensynet til KULA-landskapet vektlegges særlig i 
randsonen mellom KULA-området og andre arealformål. Dette hensynet må tas 

                                       
1 Registrerte KULA-landskap gir kunnskap om landskap, hvilke verdier de inneholder og 

hva som skal til for å ta vare på dem og utvikle dem videre. I Ås er det registrert to 

KULA-landskap som berører Ås: Gamle Mossevei langs Gjersjøen og Heer-Frogn-Nordby. 
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inn i bestemmelsene i kommuneplanen. Kommunedirektøren mener at 
innsigelsen imøtekommes ved at det tas inn bestemmelser om dette i 

kommuneplanen.  
 
BN6 Vinterbro næringspark øst 

Statsforvalteren, fylkeskommune og Nordre Follo kommune har fremmet 
innsigelse til BN6 Vinterbro næringspark øst. I tillegg har det kommet inn 19 

høringsuttalelser til dette området. Tre av disse stiller seg positive til 
næringsutvikling her, mens øvrige er skeptiske til en slik utvikling i dette 
området.  

 
Statsforvalteren fremmer innsigelse til omdisponering av dette arealet av hensyn 

til naturmangfold av nasjonal og vesentlig regional interesse. Fylkeskommunen 
fremmer innsigelse til området med henvisning til regional planbestemmelse om 

lokalisering av handel og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 
Arealet er stort i omfang og i konflikt med svært viktig sammenhengende natur- 
og friluftsområde, og det har stort potensiale for funn av kulturminner. Utvikling 

av næringsarealer bør vurderes helhetlig og i dialog med nabokommunene. 
Fylkeskommunen anmoder om at området tas ut inntil kunnskap om behov og 

muligheter for næringsutvikling er drøftet i et analysearbeid som tar for seg hele 
regionen. Nordre Follo kommune fremmer innsigelse til næringsområdet  
ettersom forslaget vil berøre kommunen i form av nedbygging av naturverdier, 

kulturminner og at det går på bekostning av rekreasjonsinteresser, 
friluftsinteresser og hensyn til vilttrekk.  

 
Kommunedirektørens vurdering: 
Arealet er stort og sammenhengende og det er mange interesser av nasjonal, 

regional og lokal karakter som er grunnlaget for innsigelsene. Fylkeskommunen 
påpeker at det er nødvendig med mer kunnskap om det regionale behovet for 

næringsareal. Kommunedirektøren mener at dette er en riktig vurdering. Derfor 
er det startet opp et prosjekt som skal øke kunnskapen om behovet for arealer 
til arealkrevende virksomhet i Follo. Kommunene Frogn, Ås, Nordre Follo og 

Viken fylkeskommune samarbeider om dette. Kunnskapsgrunnlaget er planlagt 
ferdig i løpet av våren 2022. Dette vil være et viktig grunnlag for å utarbeide 

kommunedelplan for næring for Ås som kommunestyret vedtok i sak 62/21. På 
grunnlag av dette er kommunedirektørens vurdering at innsigelsen til BN6  
Vinterbro næringspark øst  tas til følge.  

 
Sikringsområde  

 
Aktsomhetsområde flom 
NVE fremmer innsigelse til planen inntil aktsomhetsområdet for flom er lagt inn 

som hensynssone i plankartet i områder med eksisterende og planlagt ny 
utbygging, og tilhørende bestemmelser. NVE foreslår følgende bestemmelse: 

For alle planer og tiltak innenfor hensynssone for flom og erosjon skal sikkerhet 
dokumenteres ivaretatt i henhold til krav i pbl § 28-1 og TEK 17 § 17-2 med 
veiledning.  

 
Kommunedirektørens vurdering: 

Innsigelsen imøtekommes ved at aktsomhetsområdet for flom legges inn som 
hensynssone i plankartet med tilhørende bestemmelse.  
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Arealformål bestemmelsesområde masseforvaltning, terrengregulering  
 

#1 Kongeveien 197 og §2 Østensjøveien  
Statsforvalteren og fylkeskommunen har kommet med innsigelse til 
bestemmelsesområdene #1 Kongeveien 197 og #2 Østensjøveien. 

 
Statsforvalteren begrunner innsigelsen med at det det er forekomster av hule 

eiker2 i begge områdene samt at det er et mulig økologisk funksjonsområde for 
vipe3 i #1 Kongeveien 197. Fylkeskommunen har fremmet innsigelsen til #1 
Kongeveien 197 fordi det ligger i sin helhet i et område som er kartlagt som 

kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA).  
 

Kommunedirektørens vurdering: 
Kommunedirektøren mener dette er hensyn som må tas ved regulering av 

områdene. Dette stilles det krav om i kommuneplanens bestemmelser § 34. 
Etter en befaring i #1 Kongeveien 197 mener også kommunedirektøren at 
tiltaket vil bidra til økt naturmangfold ved bl.a. at et tjern og bekkeløp åpnes, 

hule eiker frigjøres og planta skog felles. Hensynet til KULA vil også vektlegges 
ved arrondering av terrenget. I tillegg vil arealer til landbruksjord øke noe. Dette 

bør vektlegges da det støtter opp under nasjonal jordvernstrategi. I tillegg mener 
kommunedirektøren det er viktig å vektlegge samfunnsnytten ved dette tiltaket.  
Kommuner med stor byggeaktivitet har et ansvar for å tilrettelegge arealer til 

formål terrengregulering/masseforvaltning. Lokal håndtering av 
overskuddsmasser reduserer også kostnader og klimagassutslipp ved transport. I 

tillegg vil dette tiltaket gi kommunen erfaring om hvilke krav som må stilles til 
lignende arealformål i framtiden. Med denne tilnærmingen mener 
kommunedirektøren av innsigelsen imøtekommes.   

 
Bestemmelser om kulturlandskap og kulturmiljø 

Fylkeskommunen har fremmet innsigelser til en rekke bestemmelser for å sikre 
at tilstrekkelig hensyn blir tatt til kulturmiljøer og kulturlandskap. 
Kommunedirektøren mener at disse innsigelsen kan imøtekommes på følgende 

måte:  
 

§3.4 Kulturbygg, idrettsanlegg, offentlige bygninger og kulturminner 
Fylkeskommunen mener at bestemmelsen er upresis når det gjelder tiltak i eldre 
bygninger som også er kulturminner.  

 
Kommunedirektørens vurdering: 

Innsigelsen kan imøtekommes på følgende måte:  
§ 3.4 Kulturbygg, idrettsanlegg, offentlig bygninger og kulturminner, andre ledd:  
«Ved istandsetting av kulturminner som er tilgjengelig for publikum, skal 

kravene til universell utforming dekkes i den grad det er mulig ut fra formålet 
med vernet.» 

                                       
2 Hule eiker defineres som eiketrær som har en diameter på minst 63 cm eller en 

omkrets på minst til meter i brysthøyde. De er beskyttet etter naturmangfoldloven. 
3 Et økologiske funksjonsområder er i naturmangfoldloven definert som områder som 

oppfyller en økologisk funksjon for arter, her vipe.  
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Det er ikke anledning til å gi bestemmelser om saksbehandling eller planprosess. 
Teksten «For fredede bygninger og anlegg avgjør kulturminnemyndigheten 

saken, ref. kulturminnelovens § 8 og 15a.» tas derfor inn i planbeskrivelsen.  
 
§ 10.1 Generelle regler  

Nyere skilt og reklame kan skjemme vernede kulturminner. Fylkeskommunen ber 
om at bestemmelsen får et tillegg.  

 
Kommunedirektørens vurdering: 
Det er ikke anledning til å gi bestemmelser om saksbehandling eller planprosess. 

Kommunedirektøren mener at innsigelsen kan imøtekommes ved å legge 
forslaget inn som ny retningslinje eller i planbeskrivelsen: «Kommunen kan i 

samråd med kulturminnemyndigheten i hvert enkelt tilfelle fastsette særskilte 
skiltregler for vernede bygninger og kulturmiljøer.» 

 
§ 18.3 Mikrohus 
Mikrohus er en ny bygningstype i Norge. Etter fylkeskommunens mening får ofte 

mikrohus en aparte utforming i forhold til «vanlige» hus. De kan derfor fremstå 
som fremmedelementer i et (vernet) kulturlandskap og det bes derfor om at 

«Brønnerud» fjernes fra bestemmelsens andre ledd, i det minste for denne 
planperioden. Saken kan evt. vurderes på nytt når man har fått mer erfaring 
med boligtypen. 

 
Kommunedirektørens vurdering: 

Etter dialog med fylkeskommunen mener kommunedirektøren at innsigelsen kan 
imøtekommes ved at det stilles krav om bl.a. utforming av mikrohus i 
bestemmelsene. Kommunedirektøren vil også vurdere om lokalisering av 

mikrohus bør begrenses til østsiden av E6 Korsegården. Dette må gjøres i 
sammenheng med utarbeidelse av endelige planbestemmelser til 

kommuneplanen. Kommunedirektørens mener at innsigelsen imøtekommes med 
denne tilnærmingen.  
 

§ 24.1 Arealer for nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag  

Fylkeskommunen påpeker at svært mange av kommunens kulturminner befinner 
seg i LNF-områder. Inngrep kan få uheldige konsekvenser for vernede og 
verneverdige bygninger og kulturlandskap. Det er viktig at kulturminne-

myndigheten også får uttale seg også i saker som ikke krever regulering eller 
dispensasjon fra gjeldene planer.  

 
Kommunedirektørens vurdering: 
Det er ikke anledning til å gi bestemmelser om saksbehandling eller planprosess. 

Kommunedirektøren mener derfor at innsigelsen kan imøtekommes ved at deler 
av fylkeskommunen forslag til tilføyelse til bestemmelsene, tas inn i 

planbeskrivelsen: «Tiltak som berører vernede eller verneverdige bygninger eller 
gårdstun legges frem for kulturminnemyndigheten til uttalelse. Det gjelder tiltak 
nevnt i § 17.2 Rivning og endring, samt tiltak i LNF-områder som er nevnt i § 

30.3 Bevaring av kulturmiljø.» 
 

§ 24.2 Arealer for spredt boligbebyggelse – LSB  
Fylkeskommunen er positiv til hvordan kommunen har løst lokalisering av spredt 

boligbygging. Men disse områdene er del av et kulturlandskap av regional 
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interesse, der byggetiltak tillatt innenfor hensynssonen må ta hensyn til 
kulturmiljø og kulturlandskapet. Landskap og bebyggelse langs veier er viktige 

elementer her. Med den planfaglige tilnærmingen Ås har valgt for spredt 
boligbygging, kan det være vanskelig å ta tilstrekkelig hensyn til 
kulturlandskapet.  Det er derfor fremmet innsigelse på grunnlag av hvilken 

virkning spredt bebyggelse vil kunne ha i dette kulturlandskapet, og at § 24.2 
må utgå, evt. første setning i første ledd strykes. 

 
Kommunedirektørens vurdering: 
Kommunedirektøren tolker denne innsigelsen som et tydelig signal fra 

fylkeskommunen om at kommunen må gjøre en konkret vurdering av virkningen 
av kulturlandskapet i hvert enkelt tiltak. Å kommune ønsker å angi hvor i 

kommunene det er tillatt med spredt bebyggelse. Dette må angis i arealplanen, 
jfr. pbl. § 11-11 nr.2.  § 24.2 må derfor opprettholdes. Kommunedirektøren 

mener at innsigelsen kan imøtekommes ved at § 24.2 får et nytt punkt f.  
«Boligen må ligge i tilknytning til tilknytning til eksisterende husklynger eller 
tun.» 

 
§ 30.3 Bevaring av kulturmiljø (H570)   

Fylkeskommunen fremmer en innsigelse til følgende i § 30.30 Bevaring av 
kulturmiljø:  
1. Det er viktig at alle vedtatte hensynssoner bevaring av kulturmiljø i 

reguleringsplaner blir synliggjort i kommunekartet. Det gjelder også eldre 
bestemmelser om regulering til «spesialområde bevaring».  

2. Det må utarbeides egne bestemmelser til H570_1: Kulturmiljø og 
kulturlandskap. 

3. Det må utarbeides særlige bestemmelser og retningslinjer til hver enkelt 

hensynssone. 

4. Hver enkelt hensynssone må gis en egen identitet i kommunekartet og 
nevnes særskilt i planbestemmelser.  

5. Bestemmelsen «Ås menighetshus bevares som bygning» gir ikke tilstrekkelig 
vern av kulturminnet og må utdypes med retningslinjer.  

6. Det må utarbeides bestemmelser eller passende retningslinjer til Stallanlegg i 

Aschjemskogen.  
 

Kommunedirektørens vurdering: 

Til punkt 1: Det kan legges flere hensynssoner over hverandre, men å 
synliggjøre alle regulerte hensynssoner for kulturmiljø blir for detaljert på 
kommuneplannivå og bidrar til et uleselig plankart. Innsigelsen kan 

imøtekommes ved at det lages et temakart som viser alle vedtatte hensynssoner 
bevaring av kulturmiljø både i kommuneplanen og reguleringsplaner. Hensikten 

med et slikt temakart må imidlertid avklares.  
 

Til punkt 2 og 3: Det er kun anledning til å ha retningslinjer til Soner med 
særlige hensyn (§ 30). Unntaket er randsonen til nasjonalparker og 
landskapsvernområder. Innsigelsen kan imøtekommes ved at det utarbeides 

utfyllende retningslinjer for de ulike hensynssonene for § 30.3. Det må vurderes 
som del av arbeidet med endelig forslag til planbestemmelser. 

 
Til punkt 4: Hver enkelt hensynssone gis en identitet.  
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Til punkt 5 og 6: Det utarbeides retningslinjer for Ås menighetshus og stallanlegg 

i Aschjemskogen.  
 

Alternativer: 
Følgende innsigelser til kommuneplanen tas ikke til følge: 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektørens vurdering viser hvilke innsigelser som bør tas til følge og 

hvilke justeringer som kan gjøres for å imøtekomme innsigelsene. Innsigelsene 
som anbefales tatt til følge er for arealformål som enten er i strid med nasjonale 

føringer for areal og transport og/eller arealformål som berører område som har 
nasjonale, regionale og lokaler interesser for naturmangfold, friluftsliv, 
kulturlandskap og kulturmiljø samt landbruk.  
 

De øvrige innsigelsene mener kommunedirektøren kan imøtekommes med ulike 
justering. Anbefalingene bygger bl.a. på møter kommunedirektøren har hatt med 

statsforvalteren, fylkeskommunen og Nordre Follo kommune. På grunnlag av 
disse møtene antar kommunedirektøren at anbefalingene til justeringer er 
tilstrekkelig til at innsigelsene kan trekkes og at kommuneplanens arealdel kan 

legges fram for 2. gangsbehandling i kommunestyret 15.06.2022.    
 

Kan vedtaket påklages? 

Nei 
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K-33/22 
Reguleringsplan for Nygård Næringspark R-272 - Endring 
av reguleringsplan - Avklaring om videre planprosess 
 
Saksbehandler:  Hanna Kristensen Husabø Saksnr.:  21/00539-68 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 13/22 06.04.2022 

2 Kommunestyret 33/22 04.05.2022 

 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 06.04.2022: 
1. Det inngås mekling med Nordre Follo kommune og Statens Vegvesen som har 

kommet med innsigelser til endring av reguleringsplan R-272 for Nygård 
næringspark. Kommunedirektøren forbereder prosess for mekling. 
  

2. Det nedsettes et eget forhandlingsutvalg, som gjennomfører meklingsmøte på 
vegne av kommunen. Utvalget består av følgende medlemmer: 

 Olav Kraugerud 
 Edvin Søvik (Ap) 
 Bengt Nøst-Klemmetsen (H) 

 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 06.04.2022: 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
Alternativ innstilling fremmes 

 
Følgende personer ble foreslått til pkt. 2: 

 Olav Fjeld Kraugerud (V) 

 Edvin Søvik (Ap) 
 Bengt Nøst-Klemmetsen (H) 

 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling mot SVs forslag ble vedtatt 5-4 (2SV, 1V, 1 KrF) 

 
De foreslåtte kandidatene ble enstemmig valgt. 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Det inngås mekling med Nordre Follo kommune og Statens Vegvesen som har 
kommet med innsigelser til endring av reguleringsplan R-272 for Nygård 

næringspark. Kommunedirektøren forbereder prosess for mekling. 
  

2. Det nedsettes et eget forhandlingsutvalg, som gjennomfører meklingsmøte på 

vegne av kommunen. Utvalget består av følgende medlemmer: 
  

 
 
Ås, 18.03.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 

Kommunedirektør      Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 
 

Vedlegg: 
1. Statens vegvesens innsigelse til endring av reguleringsplan. 26.01.2022  

2. Nordre Follo kommunes innsigelse til endring av reguleringsplan 09.02.2022 
3. Statsforvalteren i Oslo og Vikens uttalelse til endring av reguleringsplan 
4. Statlig samordnet høringsuttalelse til endring av detaljregulering for Nygård 

næringspark fra statsforvalteren 
5. Viken Fylkeskommunes uttalelse til endring av reguleringsplan for Nygård 

næringspark 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Plandokumenter for Nygård Næringspark R-272 - Endring av reguleringsplan 
Øvrige høringsuttalelser 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Intern oppfølging  

 
 

  



Ås kommune 

Kommunestyret 04.05.2022  Side 21 av 67 

 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Endring av reguleringsplan R-272 for Nygård næringspark har vært til offentlig 
ettersyn etter første gangs behandling. Det har kommet innsigelser fra Nordre 

Follo kommune og Statens vegvesen. Kommunedirektøren anbefaler at 
kommunen inngår mekling med disse innsigelsesmyndighetene. 

 
Fakta i saken: 
Reguleringsplan for Nygård næringspark ble vedtatt av Ås kommunestyre 

10.10.2012, med mindre endring vedtatt av Hovedutvalg for teknikk og miljø 
14.02.2013. Reguleringsplanen omfatter eiendommene med gbnr. 104/46, 

104/47 og 104/48, og utgjør et område nordvest for Nygårdskrysset. 
 

Reguleringsplanen avsetter areal til næringsvirksomhet ved Nygårdskrysset, 
herunder lager, industri, kontor og forretningsvirksomhet presisert som 
«plasskrevende varehandel». Bakgrunnen for endringsforslaget er et ønske fra 

grunneiere i området om å utvide reguleringsplanens bestemmelse om hvilke 
varegrupper som kan tillates innenfor planområdet. I planbeskrivelsen fra 2012 

for gjeldende reguleringsplan er begrepet plasskrevende varehandel definert 
som: «forretninger for biler, maskiner, byggevarer, hagesenter og lignende». 
Forslagsstiller ønsker å endre reguleringsplanens bestemmelse § 3.1, som lyder: 

 
3.1 Bebyggelsen 

Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri og lager samt 
forretning for plasskrevende varehandel. 
 

Endringsforslaget innebærer å presisere hvilke varegrupper som menes med 
«plasskrevende varehandel», samt å legge til varegruppene hvitevarer, 

brunevarer og møbler. Forslag til ny bestemmelse lyder: 
 
3.1 Bebyggelsen 

Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri og lager samt 
forretning for plasskrevende varehandel. Med plasskrevende 

varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, landbruksmaskiner, 
trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og møbler. 
 

Forslagsstiller er Nygård Utvikling AS (Oslo Pensjonsforsikring) og Nygård 
Næringspark Nord AS (Løvenskiold) som er grunneiere i området. Forslaget er 

utarbeidet av Odin prosjektering AS. 
 
Varsel om oppstart for endring av reguleringsplanen ble gjennomført i perioden 

28.05.2021-25.06.2021. Det ble ved varsel om oppstart mottatt 12 uttalelser. 
Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok i møte 29.09.2021 å sende forslag om 

endring av reguleringsplan til offentlig ettersyn. Kommunen har mottatt 16 
høringsuttalelser. Blant disse har Nordre Follo og Statens vegvesen fremmet 
innsigelse til endringsforslaget. 

 
Fra overordnede myndigheter har kommunen mottatt høringsuttalelser fra Viken 

Fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statens vegvesen.  
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Fylkeskommunen fraråder foreslått endring da den vil være i strid med både 
Regional plan for areal og transport og Regional plan for handel, service og 

senterstruktur. Videre mener fylkeskommunen at endringen vil føre til økt 
lokaltrafikk, samt at handelsanalysen som foreligger ikke vurderer hvordan 
nabokommuner berøres. Det pekes også på at det er uheldig at planendringen 

legges ut til offentlig ettersyn før kommuneplanens arealdel er endelig vedtatt.  
 

Statsforvalteren er også kritisk til foreslått endring med bakgrunn i nasjonale og 
regionale føringer om å redusere trafikk og klimagassutslipp. Dersom 
planendringen likevel vedtas ber de om at det vurderes å innskrenke arealet som 

skal omfattes av bestemmelsen. Selv om både Fylkeskommunen og 
Statsforvalteren er negative til å utvide varegruppene som tillates i planområdet 

har de likevel ikke fremmet innsigelser til forslag om endring av plan.  
 

Statens vegvesen har på sin side fremmet innsigelse til endringsforslaget i brev 
datert 26.01.2022 med følgende begrunnelse: 
 

«Vår vurdering fra reguleringsprosessen i 2012 av at området ikke er egnet til 
detaljhandel er senere støttet i regional plan. Våre argumenter og standpunkt fra 

2012 er derved ytterligere styrket.» 
 
Statens vegvesen definerer altså varegruppene møbler, hvite- og brunevarer 

som detaljhandel og bruker begrepet konsekvent i sine uttalelser. 
Statens vegvesen viser også til at de har fremmet innsigelse til bestemmelse  

§ 21.3 i forslag til ny kommuneplan, som åpner for disse varegruppene i Nygård 
Næringspark (BF1) og at forslag til reguleringsplanens bestemmelse 3.1 dermed 
er i strid med deres innsigelse til kommuneplanen. 

 
Nordre Follo kommune har også fremmet innsigelse til endringsforslaget i 

høringsuttalelse vedtatt av deres formannskap i møte 09.02.2022 med følgende 
begrunnelse: 
 

«Nordre Follo kommune fremmer innsigelse til endring av reguleringsplan for 
Nygård næringspark i Ås kommune. Nordre Follo mener at forslaget ikke er i tråd 

med regionale føringer og lokaliseringsprinsipper. Det anbefales at planarbeidet 
avventes til det er gjort en regional analyse om vurdering av næring og handel i 
Follo-regionen etter ABC-prinsippene.» 

 
Forholdet til rullering av kommuneplanen 

I bestemmelsene til ny kommuneplan er det foreslått en bestemmelse § 21.3 til 
Nygård Næringspark (BF1) som angir at det i tillegg til plasskrevende varer 
tillates hvite- og brunevarer og møbler i området BF1. Statens vegvesen har som 

nevnt over også fremmet innsigelse til denne bestemmelsen med samme 
begrunnelse som for innsigelsen til endring av reguleringsplanen.  

 
Videre har statsforvalteren i sin juridiske vurdering av planbestemmelsene til ny 
kommuneplan vurdert at plan og bygningslovens § 11-9 ikke åpner for 

detaljering av varehandel i kommuneplanens bestemmelser. De er tvilende til at 
kommunen lovlig kan vedta bestemmelser om detaljhandel og plasskrevende 

varer i kommuneplanens arealdel. Deres vurdering er at avklaringer og 
detaljering av varehandel skal tas i reguleringsplan. 

 



Ås kommune 

Kommunestyret 04.05.2022  Side 23 av 67 

 

Kommunedirektøren har på bakgrunn av Statsforvalterens merknader anbefalt å 
imøtekomme Statens vegvesens innsigelse til kommuneplanen.  

 

Vurdering 

Kommunedirektøren vurderer det slik at det er to muligheter for videre fremdrift 

i saken. 
 

1. Imøtekomme innsigelsene og avslutte planarbeidet 

På bakgrunn av tydeligheten i innsigelsene samt overordnede myndigheters 
vurderinger som har kommet frem i planprosessen, er det kommunedirektørens 

vurdering at mekling vil bli krevende og at det er lite sannsynlig at innsigelsene 
trekkes. Statens vegvesen har gjennom hele prosessen vært tydelige på at deres 
vurdering er at dette området ikke er egnet for varegrupper utover 

plasskrevende varer slik de definerer begrepet. Både Statens vegvesen og øvrige 
offentlige myndigheter som har uttalt seg er tydelige på at forslaget er i strid 

med Regional plan for areal og transport og føringene som er gitt i Regional plan 
for handel, service og senterstruktur. Nordre Follo kommune begrunner også sin 
innsigelse med at endringen er i strid med overordnede føringer og er kritiske til 

beslutningsgrunnlaget. 
 

Videre er det kommunedirektøren vurdering at mekling kan bli krevende også fra 

et planfaglig perspektiv. Samtlige innspill fra overordnede myndigheter peker på 
at endringen ikke er i tråd med føringene gitt i Regional plan for areal og 
transport. Uttalelsene tydeliggjør at når Regional plan for handel, service og 

senterstruktur åpner for at kommunene selv kan definere plasskrevende varer, 
er det likevel en forutsetning at lokale definisjoner er i tråd med føringene gitt i 

Regional plan for areal og transport. Kommunedirektøren har i denne 
sammenheng særlig merket seg vurderingen i uttalelsen til Viken 
Fylkeskommune som eier Regional plan for handel, service og senterstruktur. De 

viser til Fylkesrådets vedtak i møte 20.01.2022:  
 

«Viken fylkeskommune fraråder dette og mener kommunen bør styre en 

arealutvikling innenfor området BF1 som er i tråd med Regional plan for areal og 
transport og Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus, som 
betyr at handel med arbeidsplass- og besøksintensiv virksomhet skal lokaliseres i 

sentrumsområdene.» 
 

Da Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestet Regional plan for 

handel, service og senterstruktur gjorde de en vurdering av innvendinger til 
planen knyttet til mangel på en klar definisjon av plasskrevende varer. Også 

departementet viser i sin vurdering til at føringene i Regional plan for areal og 
transport skal ligge til grunn for lokalisering av handelsvirksomheter.  
 

Kommunen må derfor vurdere nøye om det skal brukes ressurser på en 
meklingsprosess hvor det vil være krevende å få gjennomslag. Det kan vurderes 

å imøtekomme innsigelsene ved å kun presisere reguleringsplanens bestemmelse 
§ 3.1 i tråd med definisjonen av plasskrevende varehandel i planbeskrivelsen fra 
2012. Denne presiseringen vil imidlertid ikke være nødvendig dersom det vedtas 

en bestemmelse i kommuneplanen som definerer plasskrevende varehandel. 
 

2. Formell mekling med Nordre Follo kommune og Statens Vegvesen 
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Kommunen kan inngå mekling med Nordre Follo kommune og Statens vegvesen. 
Det er innsigelsesmyndigheten selv som må beslutte å trekke en innsigelse, og 

statsforvalteren forventer at eventuelle innsigelser trekkes forutfor 
sluttbehandling av plansaker. Forutfor et vedtak av planen, må det derfor 
gjennomføres mekling med Statens vegvesen og Nordre Follo kommune. Om det 

ikke oppnås enighet, kan kommunen be om å få saken vurdert av Kommunal- og 
distriktsdepartementet. Dersom kommunen ønsker å inngå en meklingsprosess, 

vil kommunedirektøren starte arbeidet med å forberede en slik prosess. Det må 
også nedsettes et eget forhandlingsutvalg, som kan gjennomføre meklingsmøter 
på vegne av kommunen. 
 

Det er Kommunedirektørens syn at denne saken synliggjør at det er uklart 
hvilket mulighetsrom Regional plan for handel, service og senterstruktur gir 

kommunen når det gjelder å definere hvilke varetyper som inngår som 
plasskrevende varer. Kommunedirektøren mener den regionale planen er 

utydelig og derfor gir liten forutsigbarhet både for private aktører og for 
kommunen i en planprosess som denne.  
 

På bakgrunn av statsforvalterens merknader til kommuneplanen om at 

varehandel skal detaljeres i reguleringsplan er det også uklart hvordan det er 
ment at kommunene i praksis skal definere plasskrevende varer i tråd med 

Regional plan for handel, service og senterstruktur. En meklingsprosess ville 
kunne avklare hvordan kommunen skal forholde seg til denne problemstillingen 
også ved eventuelle liknende saker i fremtiden. 

 
Kommunedirektøren mener videre at det er verdt å merke seg at verken 

fylkeskommunen, som forvalter de regionale planene, eller statsforvalteren som 
hadde innvendinger til mangelen på definisjon av plasskrevende varer i Regional 
plan for handel, service og senterstruktur, fremmer innsigelse til 

endringsforslaget. 
 

Konklusjon med begrunnelse 
Kommunedirektøren anbefaler at det inngås mekling med 
innsigelsesmyndighetene. Selv om det vil være krevende å få gjennomslag vil 

meklingsprosessen kunne gi kommunen viktige avklaringer på hvordan Regional 
plan for handel, service og senterstruktur skal forstås og hvilket handlingsrom 

den gir kommunen når det gjelder å definere plasskrevende varer. 
 
På bakgrunn av Statsforvalterens merknad til foreslått kommuneplan er det lite 

trolig at foreslått detaljering av tillatte varegrupper ved Nygård Næringspark kan 
gjøres i kommuneplanen. Kommunedirektørens mener derfor at det er viktig å få 

en endelig avklaring gjennom reguleringsprosessen ved å inngå mekling. 
 
Alternativer: 

Innsigelsene imøtekommes og planarbeidet avsluttes slik at gjeldene 
reguleringsplan for Nygård Næringspark R-272 ikke endres. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-34/22 
Gnr 113 bnr 88 - Askehaugveien 58 - Salg 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd 

 
Saksbehandler:  Tiril Røssum-Tokerud Saksnr.:  20/03058-18 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 22/22 09.03.2022 

2 Kommunestyret 30/22 23.03.2022 

3 Kommunestyret 34/22 04.05.2022 

 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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K-35/22 
Gnr 113 bnr 63 - Sportsveien 30 - Nordby barnehage - 
Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  19/00271-138 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2/22 19.01.2022 

2 Utvalg for kommunale byggeprosjekt 1/22 20.01.2022 

3 Formannskapet 11/22 26.01.2022 

4 Kommunestyret 10/22 09.02.2022 

5 Kommunestyret 29/22 23.03.2022 

6 Kommunestyret 35/22 04.05.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 26.01.2022: 
Sluttrapport Nordby barnehage godkjennes. 

 
_____ 

 

 
BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 

 
Formannskapets behandling 26.01.2022: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
_____ 

 

  
Kommunestyrets behandlinger 09.02.2022 og 23.03.2022: 

Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 09.02.2022 og 23.03.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

_____ 
 
  

Utvalg for kommunale byggeprosjekts behandling 20.01.2022: 
votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Utvalg for kommunale byggeprosjekts vedtak 20.01.2022: 

1. Sluttrapport Nordby barnehage godkjennes. 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 19.01.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 19.01.2022: 

1. Sluttrapport Nordby barnehage godkjennes. 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Sluttrapport Nordby barnehage godkjennes. 
 

 
 
Ås, 20.12.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1. Sluttrapport Nordby barnehage desember 2021 - revidert januar 2022 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunedirektøren har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement 
utarbeidet sluttrapport for Nordby barnehage. Det er rapportert på følgende 

punkter: 
 Måloppnåelse 

 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 
 Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan 
 Evaluering av prosjekteringsgruppen 

 Evaluering av entreprenører 
 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 

 Evaluering av entrepriseform 
 

 
Fakta i saken: 
Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger 

og den nye barnehagen ble tatt i bruk ved oppstart i juli/august 2020. Endelig 
prosjektkostnad ble 100,6 mill. kroner (inkl. mva.), noe som er 1,8 mill. kroner 

lavere enn vedtatt ramme.  
 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 

 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-36/22 
Rustad skole. Støyproblematikk 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00141-76 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 14/22 06.04.2022 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9/22 06.04.2022 

3 Formannskapet 28/22 27.04.2022 

4 Kommunestyret 36/22 04.05.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 27.04.2022: 

Publiseres på kommunens nettsider når møteprotokollen er godkjent. 
 

_____ 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.04.2022: 
Nils H. Sopp fratrådte som inhabil jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd, etter 
enstemmig vedtak. Kristin Kilen-Skogstad (H) tiltrådte som vara. 

 
Gisle Bjørneby (Sp) fremmet følgende forslag:  

1. Saken sendes tilbake. HOK ser på det som svært viktig å løse 
støyproblemene rundt Rustad skole. Tiltak mot støy rundt Rustad skole 
må utredes nærmere før eventuelt ny utomhusplan kan vurderes. 

Beboere på alle kanter av skolen må høres for å kartlegge om en ny 
utomhusplan vil kunne løse støyproblemene. Kommunen kan ikke 

bruke 4 millioner kroner på tiltak så lenge det ikke forsikres om at 
tiltakene ikke bare flytter støyproblemet til andre naboer. 

 

2. HOK ber om at rapportene fra Multiconsult som fulgte med saken da 
den ble behandlet i Utvalg for kommunale byggeprosjekt i november 

2020, følger saken videre. 
 

Heidi Berentsen (V) foreslo følgende tillegg: 
Arbeidet med ny utomhusplan samordnes med arbeidet med å etablere 
hjertesone rundt Rustad skole og tiltaksplan for trafikksikkerhet, slik at 

målet med hjertesone oppnås samtidig med anlegging av nytt uteområde. 
 

Wenche Berg (Ap) foreslo følgende tillegg: 
Vi ber kommunedirektøren om å se på mulighet for å øke areal til lek og 
redusere areal til sykkelparkering og trafikk. 

 
Votering: 

 Sps forslag punkt 1 ble vedtatt 7-1 (H) ved alternativ votering mot 
kommunedirektørens innstilling.  

 Sps forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 Vs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 Aps tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-27-04-2022.515115.MD1I902325oc939.pts.html
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 06.04.2022: 
1. Saken sendes tilbake. HOK ser på det som svært viktig å løse støyproblemene 

rundt Rustad skole. Tiltak mot støy rundt Rustad skole må utredes nærmere 
før eventuelt ny utomhusplan kan vurderes. Beboere på alle kanter av skolen 
må høres for å kartlegge om en ny utomhusplan vil kunne løse 

støyproblemene. Kommunen kan ikke bruke 4 millioner kroner på tiltak så 
lenge det ikke forsikres om at tiltakene ikke bare flytter støyproblemet til 

andre naboer. 
2. HOK ber om at rapportene fra Multiconsult som fulgte med saken da den ble 

behandlet i Utvalg for kommunale byggeprosjekt i november 2020, følger 

saken videre. 
3. Arbeidet med ny utomhusplan samordnes med arbeidet med å etablere 

hjertesone rundt Rustad skole og tiltaksplan for trafikksikkerhet, slik at målet 
med hjertesone oppnås samtidig med anlegging av nytt uteområde. 

4. Vi ber kommunedirektøren om å se på mulighet for å øke areal til lek og 
redusere areal til sykkelparkering og trafikk. 

_____ 

  
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 06.04.2022: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 

a. Arealer i områdene sørøst for bygningene frigjøres for barns 

utomhusaktiviteter, blant annet ved en fjerning eller reduksjon av 
parkeringsarealer og anlegg for privat biltransport til skolen. 

b. Det forutsettes at alle kunststoffdekker (herunder også plastgress) holder 
en kvalitet-, anlegges og driftes slik at spredning av fragmenter ikke skjer. 

c. All naturlig vegetasjon sikres. 

d. Elever og tilsatte må være hørt 
e. Støyskjerm mot de nærmeste naboer i nord må etableres. 

 
Edvin Søvik (AP) fremmet følgende forslag: 
I det videre arbeidet vurderes også muligheten til å øke areal til lek og redusere 

areal til sykkelparkering og trafikk. 
 

Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende forslag: 
Nytt pkt 3: Utomhusplanen behandles i HTP 
 

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 
1. Det vurderes etablering av Hjertesone rundt Rustad skole, der ungene 

slippes av et stykke unna skolen.  
2. Det må vurderes støyskjerm mot Kroerveien for å kunne utnytte 

uteområdet i vest bedre. 

 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 

Leke- og oppholdsarealer bør fortrinnsvis legges til solfylte områder og parkering 
for bil og sykler bør fortrinnsvis legges til områder mindre egnet for lek og 
uteopphold. 

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Hs forslag ble enstemmig vedtatt 

De resterende forslag følger saken ble enstemmig vedtatt 
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Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 06.04.2022: 

1. Det utarbeides en omforent utomhusplan for Rustad skole som hensyntar 
innspill fra naboer ift. støy og skolens innspill ift. å heve kvaliteten på 
uteområdet. 

2. Det bevilges 4 mill. kroner (inkl. mva) for å gjennomføre tiltakene. 
3. Utomhusplanen behandles i HTP 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Det utarbeides en omforent utomhusplan for Rustad skole som hensyntar 
innspill fra naboer ift. støy og skolens innspill ift. å heve kvaliteten på 

uteområdet. 
2. Det bevilges 4 mill. kroner (inkl. mva) for å gjennomføre tiltakene. 

 

 
 

Ås, 18.03.2022 
 
 

 
Tom-Arne Tørfoss  

kommunedirektør  
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 

Tidligere politisk behandling: 
UKB-Sak 8/20 - Rustad skole. Støy fra lekeapparater 
K-Sak 46/21 – Rustad skole. Sluttrapport 

 
Vedlegg: 

1. Referat fra dialogmøte naboer Rustad skole 25.01.22 
2. Uttalelse fra Rustad skole og FAU 31.01.22 
3. Landskapsplan Rustad skole. As Built 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ved behandling av sluttrapport for Rustad skole vedtok Kommunestyret følgende 
(K-Sak 46/21): 

«Kommunedirektøren bes legge frem en sak for HTP vedrørende 
støyproblematikken ved Rustad skole, med forslag til avbøtende tiltak og 

kostnadsoverslag. Funksjonaliteten til uteområdene utredes med tanke på 
tilpasninger som reduserer støy, styrker kvaliteten for elevene og etter erfaringer 
rundt bruk av ulike materialvalg.» 

 
Fakta i saken: 

Etter at Rustad skole ble tatt i bruk høsten 2019, har Ås kommune mottatt 
klager fra naboer i Nylenda knyttet til støy fra lekeplass. Klagene gjelder spesielt 

støy fra lekeområdet mellom skolebygget og Nylenda mot nord, både i skoletiden 
og på ettermiddag/kveld. 
 

Basert på Kommunestyret vedtak har det blitt avholdt et møte mellom Ås 
kommune og naboene i Nylenda. Referat fra møtet følger vedlagt. I tillegg har de 

ansatte, administrasjonen, elevene og FAU ved Rustad skole gitt sine innspill til 
følgende forhold: 

 Skolens erfaringer med uteområdene 

 Ev. endret organisering av uteområdene 
 Ev. alternativ bruk av områdene mot Nylenda 

 Bruken av det store området sør/vest for skolen 
 
Det samlede innspillet fra Rustad skole følger vedlagt. 

 
Vurdering: 

Naboene og Rustad skole har kommet med en god del forslag som vil bedre 
situasjonen ift. støy og gi bedre kvalitet på uteområdene. I grove trekk er det 
enighet om de viktigste tiltakene: 

 Flytte klatreapparatet «Jungelen» til sør-/vestsiden av skolen. 
 Flytte sykkelparkeringen motsatt vei. 

 Tiltak for å bedre sikkerheten mot Nylenda. 
 Etablert en støyvoll/ballnett på enden av kunstgressbanen. 

 

Rustad skole framhever i sitt innspill behovet for å få etablert et større lekeareal 
på sør-/vestsiden av skolen, ved at de store hellelagte arealene reduseres. Et 

mer attraktivt lekeområde på denne siden av skolen vil også bidra til mindre 
bruk av området mot Nylenda. Ved å flytte mer aktivitet til dette området, slik 
som klatreapparatet «Jungelen», må det også vurderes sikringstiltak mot 

Kroerveien. 
 

Videre prosess 
Hvis det skal gjennomføres tiltak for å bedre situasjonen ift. støy fra 
lekeapparatene og bedre kvaliteten på uteområdene, må følgende prosess 

gjennomføres: 
 Engasjere landskapsarkitekt. 

 Utarbeide en ny helhetlig utomhusplan for Rustad skole i nær dialog med 
naboene i Nylenda og de ansatte, administrasjonen, elevene og FAU ved 

Rustad skole. 
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 Innhente tilbud og kontrahere entreprenør. 
 Gjennomføre byggearbeidene. 

 
Framdrift 
For at driften av skolen og elevene skal bli minst mulig berørt, er det mest 

hensiktsmessig at byggearbeidene gjennomføres i forbindelse med 
sommerferien.  

 
Det er ikke realistisk å få gjennomført arbeidene i 2022. Det må brukes nok tid 
til å få på plass en omforent, helhetlig plan for skoleområdet. Dette arbeidet kan 

først startes opp høsten 2022. Byggearbeidene kan derfor tidligst igangsettes 
sommeren 2023. 

 
Øvrige planlagte tiltak på skoleområdet som har fått egne tilskudd, slik som 

uteklasserom og basketballbane, må koordineres som en del av prosessen og 
gjennomføres samtidig. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Tiltak for å bedre situasjonen ift. støy og øke kvaliteten på uteområdene ved 

Rustad skole, basert på innspill fra naboer og skole, er vurdert til å kunne 
gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 4 mill. kroner (inkl. mva). 
Prosjektet gjennomføres ved at de ulike tiltakene prioriteres innenfor en vedtatt 

kostnadsramme. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Erfaringene fra etableringen av uteområdet på Åsgård skole ift. miljø, vil bli lagt 
til grunn for planleggingen av tiltakene. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler at det gjennomføres tiltak for å bedre situasjonen 
med støy fra lekeapparatene og øke kvaliteten på uteområdene ved Rustad 
skole. Tiltakene anbefales gjennomført innenfor en økonomisk ramme på 4 mill. 

kr (inkl. mva). 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-37/22 
Solfallsveien 27B. Omsorgsboliger. Status etter avholdt 
tilbudskonkurranse 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  21/01820-8 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 10/22 06.04.2022 

2 Utvalg for kommunale byggeprosjekt 5/22 07.04.2022 

3 Formannskapet 29/22 27.04.2022 

4 Kommunestyret 37/22 04.05.2022 

 
Formannskapets innstilling 27.04.2022: 
Publiseres på kommunens nettsider så snart møteprotokollen er godkjent. 

 
_____ 

 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 

 
Utvalg for kommunale byggeprosjekts behandling 07.04.2022: 

Utvalg for kommunale byggeprosjekt diskuterte seg fram til følgende forslag: 
Tilsvarer utvalgets innstilling. 
 

Votering: Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Utvalg for kommunale byggeprosjekts innstilling 07.04.2022: 
1. Den gjennomførte tilbudskonkurransen for ombygging av Solfallsveien 27B 

avlyses pga. for høye tilbudspriser. 

2. Saken sendes tilbake til formannskapet for vurdering av utvidet 
kostnadsramme for eksisterende alternativ med 4 enheter, alternativt 

utvidelse av byggeprosjektet. 
 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 06.04.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 06.04.2022: 
1. Den gjennomførte tilbudskonkurransen for ombygging av Solfallsveien 27B 

avlyses pga. for høye tilbudspriser. 
2. Det igangsettes utarbeidelse av et skisseprosjekt for et nybygg i Solfallsveien 

27B som tar sikte på å etablere inn til åtte nye leiligheter og en personalbase. 
3. Saken legges fram for ny politisk behandling når skisseprosjektet foreligger. 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-27-04-2022.515115.MD1I902325oc939.pts.html
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Saksfremlegg 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Den gjennomførte tilbudskonkurransen for ombygging av Solfallsveien 27B 

avlyses pga. for høye tilbudspriser. 
2. Det igangsettes utarbeidelse av et skisseprosjekt for et nybygg i Solfallsveien 

27B som tar sikte på å etablere inn til åtte nye leiligheter og en personalbase. 

3. Saken legges fram for ny politisk behandling når skisseprosjektet foreligger. 
 

 
Ås, 18.03.2022 
 

 
 

Tom-Arne Tørfoss 
kommunedirektør  
 

  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Utvalg for kommunale byggeprosjekt 

Formannskapet 
Kommunestyret  

 
Tidligere politisk behandling: 
K-Sak 54/21 Budsjettregulering 1. tertial 2021 

UKB-Sak 2/22 Konkurransegrunnlaget 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok den 16. juni 2021 følgende ifm. budsjettreguleringer for 
1. tertial 2021: 

 
«Prosjekt Solfallsveien 27B legges til i tabell 2 i sak «Budsjettreguleringer 1. 

tertial 2021» med en ramme på 12,8 mill. kr. inkl. mva.» 
 
Det har nå vært gjennomført en tilbudskonkurranse for prosjektet. De innkomne 

tilbudene har et prisnivå som ligger høyere enn vedtatt økonomisk ramme. I 
konkurransen er det tatt forbehold om budsjettmessig dekning og endelig politisk 

godkjenning. 
 

Med bakgrunn i dette har Kommunedirektøren foretatt en ny gjennomgang av 
behovet for omsorgsboliger og vurdert ulike alternativer for eiendommen i 
Solfallsveien 27B.   

 
Fakta i saken: 

Solfallsveien 27B inneholder to leiligheter, hvorav én er bebodd pr. nå. For at 
man skal kunne utnytte bygget bedre og mer hensiktsmessig, ble det vedtatt å 
oppgradere bygget og etablere tre nye leiligheter. Etter ombygging vil bygget få 

fire leiligheter og en personalbase. 
 

Etter den avholdte tilbudskonkurransen må den økonomiske rammen for 
prosjektet økes til 14,2 mill. kroner (inkl. mva.).  
 

Ut over dette må det gjennomføres vedlikeholdstiltak med en kostnad på 0,8 
mill. kroner. Dette omfatter utskifting av ventilasjonsanlegg og nødvendig 

vedlikehold av den leiligheten som i dag er i bruk. Dette er tiltak som opprinnelig 
ikke var en del av det vedtatte prosjektomfanget og som var forutsatt finansiert 
over vedlikeholdsbudsjettet. Den totale kostnaden knyttet til Solfallsveien 27B er  

15,0 mill. kroner (inkl. mva.). 
 

Hovedårsaken til at kostnadene er høyere enn tidligere kalkulert er den generelle 
prisveksten på materialer som har vært det siste året, og som har blitt forsterket 
de siste ukene.  

 
Det er forventet et tilskudd på ca. 4,5 mill. kroner fra Husbanken for etablering 

av tre nye leiligheter i eksisterende bygg. 
 
Vurdering: 

Eksisterende bygg i Solfallsveien 27B er i generelt dårlig forfatning og det er 
behov for en omfattende ombygging og oppgradering for å tilfredsstille dagens 

tekniske krav og forskrifter. Dette betyr i praksis at alt må rives bort sett fra de 
bærende konstruksjonene i bygget. Selv med en så omfattende ombygging er 
det søkt om dispensasjon pga. for lav himlingshøyde i bygget. Den lave 

himlingshøyden gir begrensninger ift. mulig oppvarming av bygget, som fortsatt 
vil være elektriske panelovner.  

 
I tillegg må man ta hensyn til byggets geometri og plassering på tomten, noe 

som har noen ulemper ift. å få til en optimal planløsning i bygget. 
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Når behovet for ombygging og oppgradering er såpass stort som i dette tilfellet, 
og prisnivået viser seg å være såpass høyt, blir prisforskjellen mellom 

ombygging og et nybygg relativt liten. 
 
Behov 

Ås kommune har i dag flere søkere til kommunale omsorgsboliger for unge 
voksne, enn det som dekkes av de fire planlagte leilighetene i Solfallsveien 27B.  

Det foreligger i dag søknader fra ytterligere fire personer. I tillegg er det flere 
personer som ikke har søkt, eller som nærmer seg 18 år, som vil trenge bolig 
etter hvert.  

 
Muligheter i Solfallsveien 27B 

Eiendommen (Gnr. 55/Bnr. 411) er uregulert og er i kommuneplanen avsatt til 
arealformål offentlig eller privat tjenesteyting. Det er i kommuneplanen ikke 

fastsatt bestemmelser til dette arealformålet. 
 
Plan og bygningsloven tillater en gesimshøyde på 8 meter, og en mønehøyde på 

9 meter. For en såpass flat tomt som Solfallsveien 27B, betyr dette at det i 
praksis kan bygges to etasjer. 

Det er ingen begrensninger på utnyttelsesgraden av tomten, ut over krav til 
avstand til naboeiendom, krav til uteoppholdsareal og biloppstillingsplasser.  
Som et overslag over hvor mye man kan bygge på tomten, kan man se på 

bestemmelsene i kommuneplanen som gjelder boligbebyggelse. Der tillates det 
25% utnyttelse (bebygd areal) for to etasjers bygninger, og 30% utnyttelse ved 

en etasje. Dette inkluderer eventuelle garasjer, boder o.l. 
 

Tomtestørrelsen er 2 824 m². 
 

Bebygd areal ved to etasjer:  25% * 2 824 m² * 2 = 1 412 m² 
Bebygd areal ved én etasje:  30% * 2 824 m² = 847 m² 
  
Det er nylig bygd syv leiligheter og en personalbase i Solfallsveien 22 med 
bebygd areal (BYA) på ca. 1 440 m². Det bør derfor være mulig å bygge 7-8 nye 

leiligheter i Solfallsveien 27B hvis man bygger i to etasjer. 
 

Konsekvensen av ytterligere forsinkelser er at to av de tre som venter på sine 
leiligheter fortsatt må bo hos sine foreldre, eventuelt må kommunene vurdere 
andre boalternativ i en overgang. Den ene av de tre er allerede i en midlertidig 

løsning til ny leilighet er klar. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Den totale kostnaden knyttet til den planlagte ombyggingen av Solfallsveien 27B 
er 15,0 mill. kroner (inkl. mva.), jf. redegjørelse tidligere i saken. 

 
Ved å rive eksisterende bygg og etablere så mange leiligheter på tomten som det 

er rom for (7-8 stk.), vil prisen pr. leilighet blir lavere enn ved å etablere de 
planlagte fire leilighetene. I tillegg vil det bli besparelser ved å ha én 
personalbase på flere leiligheter, noe som gir mindre areal og redusert 

bemanning.  
 

Kostnaden ved å bygge eksempelvis syv leiligheter og en personalbase, 
tilsvarende prosjektet som ble gjennomført i Solfallsveien 22, vil ligge i 
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størrelsesorden 39 mill. kroner (inkl. mva.). I et slik prosjekt kan man forvente 
et tilskudd fra Husbanken på ca. 9 mill. kroner. 

 
Framdrift: 
Det vedtatte prosjektet med en ombygging av eksisterende bygg i Solfallsveien 

27B var planlagt ferdigstilt i desember 2022. Hvis prosjektet vedtas videreført 
med en økt kostnadsramme, kan bygget ferdigstilles våren 2023. 

Et nybygg i Solfallsveien 27B kan ferdigstilles ved årsskiftet 2024/2025. 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ved et nybygg vil man få et mer energieffektivt bygg, hvor man blant annet kan 
etablere energibrønner. I ombyggingsprosjektet var det medtatt etablering av 

solcelleanlegg. Dette kan også medtas i et nybygg, antagelig i noe større 
målestokk.  

 
Eksisterende bygg er et trehus som ikke har spesielle miljøutfordringer knyttet til 
riving.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Ås kommune har et behov for omsorgsboliger for unge voksne som er større enn 
de fire leilighetene som er planlagt i det vedtatte prosjektet i Solfallsveien 27B. 
Ved å ha flere leiligheter på samme sted, vil man kunne spare areal og kunne ha 

lavere samlet bemanning.  
 

Etter som kostnadene ved å bygge om eksisterende bygg i Solfallsveien 27B er 
såpass høye, vil merkostnadene ved et nybygg være relativt lave. I tillegg vil 
man ved et nybygg få en mer energieffektiv løsning.  

 
Kommunedirektøren anbefaler at den avholdte tilbudskonkurransen avlyses og at 

det igangsettes planlegging av et nybygg i Solfallsveien 27B som utnytter 
potensialet på tomten best mulig. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-38/22 
Gnr 107 bnr 7 - Stuene - Fremtidig drift 
 
Saksbehandler:  Tiril Røssum-Tokerud Saksnr.:  20/03058-19 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 9/22 05.04.2022 

2 Formannskapet 30/22 27.04.2022 

3 Kommunestyret 38/22 04.05.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 27.04.2022: 
Publiseres på kommunens nettsider så snart møteprotokollen er godkjent. 

 
_____ 

 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 05.04.2022: 
Ylva Ullahammer Bordsenius (MDG) fremmet følgende forslag: 
Skogarealet ved Stuene skal forvaltes med friluftsliv som fokus og derfor skjøttes 

med fri utvikling og vurdere lukkede hogstformer. 
 

Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag: 
1. Fremtidig drift avgjøres av samme gruppe som er nedsatt ifm liknende 

arbeid med drift av Kinnsåsen, ref. K-sak 22/22.  

2. Det beste konseptet» bør defineres. Venstre foreslår følgende moment 
som inngår i «beste konseptet»; lav miljøbelastning, forankring i 

nærmiljøet og historisk innblikk i Nøstvetkulturen. Definisjonen av beste 
konsept legges frem for dem som får mandat til å avgjøre fremtidig drift. 

 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

MDGs forslag vedtatt 8-1 (1H) 
Vs forslag pkt. 1 ble nedstemt 5-4 (1MDG, 1SV, 2V) 
Vs forslag pkt. 2 ble vedtatt 7-2 (2H) 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 05.04.2022: 

Det utlyses en tilbudsinnbydelse for lag/foreninger hvor de som ønsker å leie 
eiendommen kommer med en beskrivelse av hvordan de vil benytte eiendommen 
til. Laget/foreningen med det beste konseptet får leie eiendommen til kostpris 

etter avtale. Det forutsettes at de kommer med et konsept hvor Stuene er åpent 
for allmennheten. 
 

Jordveien lyses ut for leie på 10-årskontrakt i henhold til jordlova fra sesongen 
2023, og det inngås kontrakt med den som tilbyr best pris slik det er på øvrig 
landbruksareal i kommunens eie. 
 

Skogarealet ved Stuene skal forvaltes med friluftsliv som fokus og derfor skjøttes 
med fri utvikling og vurdere lukkede hogstformer 
 

Det beste konseptet» bør defineres. Følgende moment inngår i «beste 
konseptet»; lav miljøbelastning, forankring i nærmiljøet og historisk innblikk i 

Nøstvetkulturen. Definisjonen av beste konsept legges frem for dem som får 
mandat til å avgjøre fremtidig drift. 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-27-04-2022.515115.MD1I902325oc939.pts.html
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Det utlyses en tilbudsinnbydelse for lag/foreninger hvor de som ønsker å leie 
eiendommen kommer med en beskrivelse av hvordan de vil benytte eiendommen 

til. Laget/foreningen med det beste konseptet får leie eiendommen til kostpris 
etter avtale. Det forutsettes at de kommer med et konsept hvor Stuene er åpent 
for allmennheten. 

 
Jordveien lyses ut for leie på 10-årskontrakt i henhold til jordlova fra sesongen 

2023, og det inngås kontrakt med den som tilbyr best pris slik det er på øvrig 
landbruksareal i kommunens eie. 
 

Ås, 17.03.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 
Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 

Vedlegg:  
 
 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Eiendommen Nordstuene er per i dag ikke i fast bruk etter at Nordby 
speidergruppe ble lagt ned i fjor. Det er derfor behov for å avklare fremtidig drift 

og bruk av eiendommen. 
 

Fakta i saken: 
Ås kommune overtok eiendommen Nordstuene i 1971. Eiendommen er på ca 172 
daa, og er bebygget med en speiderhytte som frem til våren 2021 var utleid til 

Nordby speidergruppe, samt et stabbur, en garasje og ei hytte (Gamlestua) som 
kommunen har leid ut sporadisk. Gamlestua ble restaurert i 2008/2009. 

Speiderhytta ble gjenoppført etter brann i samme tidsrom. 
 

   
Kart som viser eiendommens plassering  Eiendommen med kommuneplan 

 

Speidergruppa sa opp avtalen og ble oppløst i 2021. Jordveien på eiendommen 
er i stor grad igjengrodd. Det som fortsatt er dyrkbart, er leid ut for en symbolsk 
sum. Dagens kontrakt er ikke i tråd med jordlova ettersom den ikke er på 10 år.  

 
Området er et populært tur- og friluftslivsområde, også for Skis befolkning.  

 
Eiendommen er et statlig sikret friluftsområde, og kan ikke brukes til annet enn 
allment friluftsområde uten samtykke fra det til enhver tid aktuelle departement. 

Eiendommen er satt av til LNF-område i kommuneplanens arealdel og innenfor 
hensynssone bevaring naturmiljø.  

 
Vurdering: 
Ettersom tidligere leietaker har sagt opp sin leieavtale står eiendommen nå tom. 

Fremtidig bruk av eiendommen må derfor fastsettes. Bruken må, i henhold til 
den statlige sikringen, være i tråd med reguleringen som allment friluftsområde. 

Eiendommen kan derfor ikke leies bort som fritidseiendom eller selges på det 
åpne markedet som fritidseiendom. Det må vurderes om man skal leie ut 
bygningene på eiendommen under ett til en aktør som drifter og vedlikeholder 

etter samme modell som på Breivoll, eller om utleie skal skje sporadisk i 
kommunal regi.  

 
Det har vært noe interesse for leie fra to friluftslivsaktører. Det har vært ønske 
om å leie samtlige bygg, ikke bare speiderhytta. De interesserte aktørene har 

begrenset økonomi, og det antas at de ikke vil kunne betale noen vesentlig leie. 
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Byggene er per i dag godt vedlikeholdt. Det er en risiko å la frivillige lag og 
foreninger med svak økonomi stå for vedlikehold mot lav leie. Dersom 

eiendommen skal leies ut til slike organisasjoner kan det derfor være best for 
eiendommen at kommunen vedlikeholder, og at det betales kostnadsdekkende 
leie ut fra en kontraktsfestet ansvarsfordeling. 

 
Eiendommen har begrenset infrastruktur, og det har ikke vært ønskelig med 

biltrafikk inn til hytta. Dette taler for langsiktig utleie til en aktør som for 
eksempel driver kiosk for turgåere, fremfor sporadisk og tilfeldig utleie til private. 
Sporadisk og tilfeldig utleie krever også en del administrasjon, noe det ikke er 

ressurser til i administrasjonen per i dag. Det er i gang et arbeid med å anskaffe 
et IT-system som vil lette administrasjon av utleie noe, men det vil fortsatt være 

behov for tilsyn før og etter utleie, administrasjon av nøkler og renhold dersom 
kommunen skal stå for sporadisk og tilfeldig utleie. Selv om eiendommen er i 

god stand per i dag kreves det et visst vedlikehold, og det er behov for jevnlig 
tilsyn med alle eiendommer. Eiendommen ligger avsides til, og det krever derfor 
en del ressurser å føre jevnlig tilsyn med at alt er i orden på Stuene. Når 

eiendommen benyttes sjelden kan det gå lang tid før man oppdager skader som 
må utbedres, noe som kan føre til høyere vedlikeholdskostnader enn om 

byggene er i jevnlig bruk. Kommunedirektøren anser derfor at sporadisk og 
tilfeldig utleie av eiendommen ikke er en hensiktsmessig løsning. 
 

Dersom eiendommen skal leies ut bør det gis mulighet for alle frivillige 
organisasjoner i området til å komme med et konsept som beskriver hvordan de 

vil bruke eiendommen og gjøre den tilgjengelig for allmennheten. Foreningen 
med det beste konseptet kan tilbys å leie bygningene. Leien bør dekke 
kommunens kostnader ved å sitte på eiendommen. 

 
Jorda er per i dag leid ut, men det foreligger ikke 10-årskontrakt i henhold til 

jordlova. Jorda bør derfor lyses ut til leie slik at man kan oppnå best mulig pris 
og få en kontrakt på 10 år fra og med vekstsesongen 2023. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Eiendommen er per i dag godt vedlikeholdt, og vil ikke ha behov for større 

investeringer de nærmeste årene. Det er ca 400 kvm bygningsmasse og årlige 
forvaltnings-, drift-, vedlikeholds- og utviklingskostnader (FDVU) vil ligge på ca 
250-300 kr pr kvadratmeter, ekskludert renhold. Altså vil en kostnadsdekkende 

leie ligge på ca 100 000-120 000 kr pr år, dersom kommunen har alt ansvar for 
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Ansvarsfordeling mellom leietaker for 

og kommunen og faktisk kostnadsdekkende leie vil vurderes i en 
forhandlingsprosess.  
 

Dersom eiendommen leies ut tilsvarende årlige driftskostnader, vil det være 
positivt for kommunens økonomi sammenlignet med å ikke ha inntekter på 

eiendommen.  
 
Miljømessige konsekvenser: 

Dersom eiendommen leies ut til en aktør som utvikler Stuene til et enda bedre 
turmål enn det er i dag vil det være positivt for nærmiljøet. Det kan medvirke til 

at befolkningen velger en lokal og utslippsfri tur. 
 

Alternativer: 
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Kommunen kan drive stedet i egen regi. Dette alternativet forutsetter at det 
etableres et nytt tilbud i kommunen og avsettes midler som er nødvendig til 

dette.  
 
Sporadisk og tilfeldig utleie i kommunal regi er et alternativ til å få en aktør til å 

drifte eiendommen. Dette anbefales imidlertid ikke fordi det krever mye 
administrasjon og ikke er regningssvarende.  

 
Det er også et alternativ å leie bort eiendommen uten vederlag mot vedlikehold, 
men som nevnt ovenfor innebærer det en viss risiko for at eiendommen forfaller 

over tid.  
 

Salg av hele eller deler av slike områder godtas i utgangspunktet ikke av 
Miljødirektoratet, da den er statlig sikret. Ettersom det ikke foreligger noen god 

grunn for å søke om omdisponering av hele eller deler av eiendommen for å 
kunne selge anses det ikke som et reelt alternativ å selge eiendommen. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Det anbefales å utlyse en tilbudsinnbydelse for lag/foreninger hvor de som 

ønsker å leie eiendommen kommer med en beskrivelse av hvordan de vil benytte 
eiendommen og finansiere drift/husleie av bygningsmassen. Laget/foreningen 
med det beste konseptet får leie eiendommen til kostpris. Det forutsettes at de 

kommer med konsept hvor Stuene er åpent for allmennheten. 
 

Jordveien lyses ut for leie på 10-årskontrakt i henhold til jordlova fra sesongen 
2023, og det inngås kontrakt med den som tilbyr best pris slik det er på øvrig 
landbruksareal i kommunens eie. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 

  



Ås kommune 

Kommunestyret 04.05.2022  Side 45 av 67 

 

K-39/22 
Oppfølging av verbalvedtak - utvidelse av folkebadene 
 
Saksbehandler:  Marianne Hoff Saksnr.:  22/00279-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 5/22 05.04.2022 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 10/22 05.04.2022 

3 Formannskapet 31/22 27.04.2022 

4 Kommunestyret 39/22 04.05.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 27.04.2022: 

Publiseres på kommunens nettsider når møteprotokollen er godkjent. 
_____ 

 
 

RÅD OG UTVALGS BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 05.04.2022: 

Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag: 
1. De nye åpningstidene evalueres i august 2023, for å vurdere åpningstidene 

fom 1.1.2024  

2. Kommundirektøren annonserer nye åpningstider godt blant lokalbefolkningen 
med mål å gjøre bademulighetene enda bedre kjent 

3. Folkebadene har åpent i palmehelga i påsken og i juleferiene gitt at 
åpningsdagene ikke faller på helligdager. 

 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
Kommunedirektørens forslag sendes på høring  

 
Votering: 
SVs forslag ble nedstemt 7-2 (1SV, 1MDG) 

Vs forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt 
Vs forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt 

Vs forslag pkt. 3 vedtatt 6-3 (2AP, 1SP) 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 05.04.2022: 

 
1. Ås svømmehall:   

 Folkebadets åpningstid flyttes fra fredag kl 17 –21 til søndag kl 1000 -
1400.    

 Folkebadets åpningstid på lørdager endres fra kl 1330-1730 til kl 1200 

– 1600.  
 Ås svømmehall holdes stengt fra fredag kl 12 til lørdag kl 1200 for å 

innfri krav til ett døgns hviletid pr. uke  
 Det innføres ny tid for utleie lørdag fra kl 1630 – 2230, søndag fra kl 

1430 – 2230 og torsdag kl 1530 – 1630 og kl 2130 – 2230.  

 
2. Nordby svømmehall:   

 Folkebadets åpningstid på lørdager endres fra kl 0800 -1300 til 0900-
1400.  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-27-04-2022.515115.MD1I902325oc939.pts.html


Ås kommune 

Kommunestyret 04.05.2022  Side 46 av 67 

 

 Det innføres ny tid for utleie lørdag morgen fra kl 0630 – 0830 og kl 
1900 – 2230, samt onsdag og fredag kl 1530 – 1630 og kl 2130 – 

2230. 
 

3. Reglement for bruk av svømmehallene i Ås endres i samsvar med               

endringer i vedtaket.    
 

4. De nye åpningstidene evalueres i august 2023, for å vurdere åpningstidene 
fom 1.1.2024  

5. Kommundirektøren annonserer nye åpningstider godt blant lokalbefolkningen 

med mål å gjøre bademulighetene enda bedre kjent 
6. Folkebadene har åpent i palmehelga i påsken og i juleferiene gitt at 

åpningsdagene ikke faller på helligdager. 
 

_____ 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 05.04.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 05.04.2022: 
 

1. Ås svømmehall:   
 Folkebadets åpningstid flyttes fra fredag kl 17 –21 til søndag kl 1000 -

1400.    
 Folkebadets åpningstid på lørdager endres fra kl 1330-1730 til kl 1200 

– 1600.  

 Ås svømmehall holdes stengt fra fredag kl 12 til lørdag kl 1200 for å 
innfri krav til ett døgns hviletid pr. uke  

 Det innføres ny tid for utleie lørdag fra kl 1630 – 2230, søndag fra kl 
1430 – 2230 og torsdag kl 1530 – 1630 og kl 2130 – 2230.  
 

2. Nordby svømmehall:   
 Folkebadets åpningstid på lørdager endres fra kl 0800 -1300 til 0900-

1400.  
 Det innføres ny tid for utleie lørdag morgen fra kl 0630 – 0830 og kl 

1900 – 2230, samt onsdag og fredag kl 1530 – 1630 og kl 2130 – 

2230. 
 

3. Reglement for bruk av svømmehallene i Ås endres i samsvar med               
endringer i vedtaket.    

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Ås svømmehall:   
 Folkebadets åpningstid flyttes fra fredag kl 17 –21 til søndag kl 1000 -

1400.    
 Folkebadets åpningstid på lørdager endres fra kl 1330-1730 til kl 1200 

– 1600.  

 Ås svømmehall holdes stengt fra fredag kl 12 til lørdag kl 1200 for å 
innfri krav til ett døgns hviletid pr. uke  

 Det innføres ny tid for utleie lørdag fra kl 1630 – 2230, søndag fra kl 
1430 – 2230 og torsdag kl 1530 – 1630 og kl 2130 – 2230.  

 

2. Nordby svømmehall:   
 Folkebadets åpningstid på lørdager endres fra kl 0800 -1300 til 0900-

1400.  
 Det innføres ny tid for utleie lørdag morgen fra kl 0630 – 0830 og kl 

1900 – 2230, samt onsdag og fredag kl 1530 – 1630 og kl 2130 – 
2230. 

 

3. Reglement for bruk av svømmehallene i Ås endres i samsvar med               
endringer i vedtaket.    

 
 
 

Ås, 22.03.2022 
 

 
Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 
Kommunedirektør Virksomhetsleder teknikk 

  
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge:  
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Formannskapet  
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Reglement for bruk av  svømmehaller -  vedtatt HTM 21.09.16 
2. Dagens timefordeling svømmehallene 

3. Vurderte alternativer 
4. Besøkstall Folkebad 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Retningslinje for tildeling av halltid (vedtatt av HTM 21.06.2018) 

 



Ås kommune 

Kommunestyret 04.05.2022  Side 48 av 67 

 

Saksbehandler sender vedtaket til: Bademestere ved Ås og Nordby 
svømmehall, Ås Idrettslag, Nordby idrettslag, Idrettsrådet, Ås ungdomsskole.  

 
 

Saksutredning:  

  
Sammendrag:  

Det vises til verbalvedtak budsjett 2020 -2023 sak 92/21, behandlet i 
kommunestyret den 14.12.2020: 
 

Rådmannen bes legge fram en sak der Folkebadene i Ås får utvidet åpningstid 
med totalkostnad tilsvarende rundt 5 timers åpningstid per uke. Rådmannen 

avgjør hvordan timene fordeles, møt hvilke(t) bad, og hvordan utvidelsen skjer 
(forlenget per dag, ny dag eller mer åpent i ferier).    

  
På bakgrunn av bestillingen har kommunedirektøren sett nærmere på den totale 
bruken av svømmehallene og kommet med et forslag til løsning på utvidet 

folkebad som kan gi et bedre tilbud til kommunens innbyggere uten at det 
reduserer tilbudet for andre brukere av svømmehallen, eller belaster kommunens 

økonomi.   
  
Det er også andre brukergrupper som ønsker mer tid i bassenget, blant annet Ås 

IL svømmegruppe som er i stor vekst og trenger mer tid i bassengene til både 
konkurransesvømmere og barnas svømmeskole. Sett i et folkehelseperspektiv er 

denne bestillingen en anledning til å se på om svømmehallene kan utnyttes 
bedre til fordel for alle brukere, både idrettslag og foreninger, skolene og 
folkebadene. 

  

Fakta i saken:  

Kommunen har to ulike svømmebasseng. Nordby svømmehall er et oppgradert 
og moderne anlegg med 25 meters basseng i tilknytning til Nordbytun 

ungdomsskole. Ås svømmehall er et eldre anlegg med 12,5 meters 
varmtvannsbasseng med vanntemperatur på 32 grader i tilknytning til Ås 
ungdomsskole. Enhet Eiendom har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og 

utvikling av svømmehallene og administrerer bruken av hallene utenom 
skoletiden.  

 
Hallutvalget som består av representanter fra Ås kommune og Ås idrettsråd 
tildeler tiden som er til utleie for idrettslag og andre grupper etter søknad og 

kriterier angitt i retningslinje for tildeling av halltid (vedtatt av HTM 21.06.2018). 

Tabellen nedenfor viser hvor mange timer pr uke som er åpent folkebad og hvor 

mange timer pr uke som leies ut og til hvilke grupper inneværende år:  
  

Gruppe  Timer 
Nordby 

Timer  
Ås 

Folkebadet:  13 12 

Varmtvannstilbudet   2  

Ås IL svømmegruppe:  25 13,5  

Ås internasjonale kvinnegruppe:    2  

Ås revmatikergruppe:    2  

Ås Delta HIL   1  
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Nordby vannpolo 12,5  

Sum 50,5 32,5 

 

Bassenget i Ås er gammelt og tungt å drifte og krever ett døgns hvile i løpet av 
uka for å opprettholde tilfredsstillende vannkvalitet. Derfor holdes det stengt 

søndager.  
 
Bruken av svømmehaller  

Svømmehallene følger skoleruta og er i utgangspunktet stengt helligdager og 
skolens ferier.   

  
Folkebadet har sesongstart når skolen åpner i august og avslutter to uker før 
skoleslutt i juni. Badet er i tillegg åpent i høst- og vinterferien i ordinære 
åpningstider.  

 
Folkebadene har hatt samme åpningstider i veldig mange år og er godt besøkt av 

barn og voksne i kommunen. Det er mange faste badegjester. Noen kommer 
flere ganger i uken. Enkelte kommer også bare for å ta badstu.   
Mosjonssvømmerne foretrekker Nordby, da det er et større basseng. Familier 

med små barn og andre som foretrekker varmere vann, velger gjerne Ås.   
  

Kommunen har de siste årene åpnet for mer bruk i skolens høst- og vinterferie 
og arbeidsdagene i jul- og påskeferie, under forutsetning av at det ikke går på 
bekostning av nødvendig drift- og vedlikeholdsoppgaver. På Nordby er det SFO 

og Ås ILs konkurransesvømmerne som søker om å bruke bassenget i ferier. I Ås 
har Ås IL de siste to årene, i samarbeid med kommunen, arrangert gratis 

svømmeopplæring for barn i skolens ferier.  

  
Bemanning folkebad  

Kommunen har 5 ansatte badevakter. I åpningstiden er badet bemannet med tre 
badevakter på Nordby og to på Ås. Totalt 2,12 stillingshjemler (128 % Nordby) 
(84 % Ås). Totale lønnskostnader pr. år ca 1,5 mill.  

  
Billettinntekter  

Budsjetterte billettinntekter for 2022 for folkebadene er kr 463 000. Fordelt på kr 
255 000 Nordby og kr 208 000 Ås.  Billettpriser er kr 40 for barn og kr 80 for 
voksne. Klippekort og halvårskort kan kjøpes.   

 

Uttalelser fra berørte grupper  
Faste leietakere og ansatte badevakter som blir berørt av en eventuell utvidelse, 

har fått mulighet til å komme med synspunkter om hvilke fordeler og ulemper 
alternative løsninger på utvidelse vil gi for deres gruppe. Det gjelder Ås IL 
svømmegruppe, Nordby IL vannpolo og ansatte badevakter ved folkebadet. 

Skolen er også hørt om stengning av svømmehall fredager etter klokken 12. 
Øvrige grupper har mindre leietid i hallene og blir ikke berørt av en utvidelse. 

 
Vurdering:  
Det er sett på syv alternative løsninger for utvidelse av folkebadet med 5 timer 

og bedre utnyttelse av tid. Løsningene ser på utvidet åpningstid ettermiddag og 
helger, mer bruk i skolens høst- og vinterferie og tilbud om morgensvømming før 

jobb eller skole. Løsningene gir også et forslag til endring av opprinnelige tider 
for å tilpasse dagens behov og bedre utnyttelse av svømmehallene.  
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Kommunedirektøren har landet på alternativ 1 som den beste 

løsningen. Alternativene 2-7 som også er vurdert vises i vedlegg til saken. 
  
Alternativ 1 – endring i åpningstider- ingen økning i timer  

Løsningen gir følgende endringer:   
  

Ås:   
 Flytter folkebadets åpningstid fra fredag kl 17 –21 til søndag kl 1000 -1400.    
 Endrer folkebadets åpningstid lørdag fra kl 1330-1730 til kl 1200 – 1600.  

 Stenger Ås svømmehall fra fredag kl 12 til lørdag kl 1200 for å innfri 
bassengets krav til ett døgns hviletid pr. uke  

 Innfører timer for utleie lørdag fra kl 1630 – 2230 og søndag fra kl 1430 – 
2230.   

  
Nordby:   
 Endrer folkebadets åpningstid lørdag fra kl 0800 -1300 til 0900-1400  

 Innfører timer for utleie lørdag morgen fra kl 0630 – 0830 og kl 1800 -2230.  
   

Alternativet medfører ingen økning i timer totalt, men kun flytting av 
eksisterende åpningstid. Det vurderes at endringen vil treffe innbyggernes behov 
ved at bassengene er mer tilgjengelig for barnefamilier lørdag og søndag på 

dagtid. Lørdager er godt besøkt av barnefamilier i både i Ås og Nordby i dag. 
Flytting av timene på Ås fra fredag til søndag gjør at kommunen kan tilby 

folkebad til innbyggerne flere dager i uken fordelt på begge bad.    
 

Løsningen gir også mulighet til å innføre timer for utleie lørdag morgen i Nordby 
og søndag ettermiddag og kveld i Ås. Det er også mulig å frigi ytterligere tid til 

utleie for å utnytte kapasiteten i svømmehallene bedre til fordel for idretten eller 
andre grupper. Det gjelder tiden før og etter folkebad onsdag, torsdag og fredag 
kl 1530 – 1630 og kl 2130-2230. Dette er tider som i dag er stengt og som 

idretten har etterspurt.   
 

Behovet for 1 døgns hviletid i løpet av uken i Ås svømmehall ivaretas fra fredag 
kl 12 til lørdag kl 12. Det gir mer tilgjengelig brukstid pr uke.  

 
Søndagsarbeid for badevaktene krever turnusordning. Løsningen vil kreve annet 

oppsett av badevakter på Ås folkebad enn i dag med flere ansatte og for 
eksempel tre «lag» med både bademester og badevakter og arbeidstid hver 
tredje søndag.   
 

Gruppe  Timer 
Nordby 

dagens 
ordning 

Timer 
Nordby 

ny 
ordning 

Timer  
Ås 

dagens 
ordning 

Timer Ås 
ny 

ordning 

Folkebadet:  13 13 12 12 

Varmtvannstilbudet    2  2 

Disponibel tid til lag og foreninger  39,5 48 22,5  33,5 

Sum 52,5 61 36,5 47,5 
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Økonomiske konsekvenser:  

  

Lønnskostnadene til badevaktene er betydelig høyere enn 
billettinntektene. Kommunen har dermed ingen fortjeneste på folkebadet, men 

kan til gjengjeld få gevinst ved fornøyde innbyggere som tilbys et godt helse- og 
fritidstilbud. Det er sett nærmere på økonomiske konsekvenser ved de ulike 
alternativene nevnt ovenfor. Grunnet pandemien er det brukt besøkstall fra 

2018.  
   

Økte kostnader og inntekter er beregnet for de ulike alternativene som følger i 
vedlegget. Det er lagt til grunn at besøkstallene vil endres per uke ved de ulike 
alternativene. Billettpris er satt til kr 60 som ligger midt mellom prisen for 

voksen og barn. Dette reflekterer godt den gjennomsnittlige billettprisen for Ås i 
2018, men ligger noe under den gjennomsnittlige billettprisen for Nordby i 2018 

som var på kr 67.  
  

Alternativ  
Økt 
badevaktkostnad  

antatt økt 
besøk/uke  Økt billettinntekt  overskudd  

1)   kr               18 960   41   kr                   98 400    kr                79 440   

2)   kr         149 000   80   kr             192 000    kr            43 000  

3)   kr         178 000   70   kr             168 000   -kr           10 000   

4)   kr         145 170   70,9   kr             170 160    kr            24 990   

5)   kr           72 030   19,8   kr               47 520   -kr           24 510   

6)   kr         178 800   80   kr             192 000    kr            13 200   

7)   kr         138 400   74   kr             177 600    kr            39 200   

  
  

Alternativ 1 er det beste alternativet rent økonomisk, fordi det gir økt besøk uten 
å øke antall timer med badevakt.   

  

Miljømessige konsekvenser:  

  
Ikke relevant.  
 

 

Alternativer:  
Alternative forslag til løsninger følger vedlagt. De øvrige alternativene er 

interessante, men vurdert som mindre aktuelle sett opp mot alternativ 1. I 
tillegg er de økonomisk mindre lønnsomt.  
 

Konklusjon med begrunnelse:  
Kommunedirektøren anbefaler å gå for alternativ 1. Alternativ 1 gir 

folkebadtilbud til befolkningen 5 timer mer enn det er i dag ved at åpningstiden 
på Ås flyttes fra fredager, når det også er åpent folkebad på Nordby, til søndag 

hvor det per i dag ikke er åpent folkebad. Det gir et folkebadtilbud til 
befolkningen spredt ut på flere dager i uken med åpent, onsdag, torsdag, fredag, 
lørdag og søndag.  

  
Bassenget på Ås har varmere vann og er mindre enn bassenget på Nordby, og er 

derfor badet som er best tilpasset barnefamilier. Barnefamilier har ofte tett 
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program på hverdagsettermiddager, og det antas derfor å gi økt besøk ved å 
flytte åpningstiden for folkebadet på Ås fra fredager til søndager.   

  
Badet på Ås har i tillegg behov for et døgns hvile per uke, og ved å legge hvilen 
fra fredag kl 12 til lørdag kl 12 i stedet for fra lørdag kl 18 til mandag kl 08 blir 

det også 7 timer mer tilgjengelig brukstid mellom kl 8 og 21 hver uke i badet til 
glede for idretten.   

  
Flyttingen av tiden for folkebad på Nordby på lørdager fra kl 08-13 til kl 09-14 
gjøres for å ivareta kravene til hvile for de ansatte i arbeidsmiljøloven som det er 

gitt dispensasjon for i dag. Samtidig antas det flere besøkende mellom klokken 
13 og 14 enn mellom klokken 08 og 09. Løsningen gir fremdeles mosjonistene 

mulighet til å svømme en god økt før badet erfaringsmessig fylles av 
barnefamilier og ungdommer i 1030-tiden. Flyttingen av åpningstiden på Nordby 

åpner også for at idretten kan ha en treningsøkt før folkebadet åpner.  
  
For å utnytte kapasiteten i svømmehallene på en bedre måte anbefales å frigi 

mer tid til utleie. Tiden før og etter folkebad som i dag står som stengt, bør leies 
ut til fordel for idretten eller andre grupper. Gjelder tiden kl 1530 – 1630 og kl 

2130 – 2230 på Nordby og Ås onsdag, torsdag og fredag. I tillegg lørdager på 
Nordby i tiden kl 0630 – 0830, samt lørdager begge bad kl 1800 -2200. 
Forslaget forutsetter at åpningstidene i alternativ 1 vedtas.   

 
Reglement for bruk av svømmehallene i Ås må endres i samsvar med endringer i 

vedtaket.   
 

  
Kan vedtaket påklages?  

Nei.  
  
  

Ikrafttredelse av vedtaket:  
Fra sesongstart august 2022.  

  
Saksbehandlere:  
Marianne Hoff og Tiril Røssum-Tokerud. 
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K-40/22 
Orientering om resultater av folkehelseundersøkelsen 
2021 
 
Saksbehandler:  Bente Sperlin Saksnr.:  22/01141-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 9/22 06.04.2022 

2 Kommunestyret 40/22 04.05.2022 

 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 06.04.2022: 
Resultatene fra folkehelseundersøkelsen 2021 tas til orientering, og eventuelle 

oppfølgingstiltak tas med som del av arbeidet med Handlingsprogram og 
økonomiplan 2023-2026. 
 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 06.04.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

Resultatene fra folkehelseundersøkelsen 2021 tas til orientering og eventuelle 
oppfølgingstiltak tas med som del av arbeidet med Handlingsprogram og 
økonomiplan 2023-2026. 

 
 

Ås, 29.03.2022 
 
Tom-Arne Tørfoss       Ellen Grepperud 

Kommunedirektør                                 Virksomhetsleder Samfunnsutvikling 
  

 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyre 

 
Behandlingsrekkefølge:  

Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyre 
 

Vedlegg: 
1. Folkehelseundersøkelse 2021 Ås 

2. Folkehelseprofil-2022-nb-3021-Ås (1) 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Folkehelseundersøkelsen i Viken er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, 
Folkehelseinstituttet (FHI) og innbyggere i alle Vikens 51 kommuner. 25 % av 

kommunenes innbyggere fikk spørsmål om å delta i undersøkelsen. I Ås 
kommune fikk 4244 personer tilsendt undersøkelsen. 1867 personer svarte, en 

svarprosent på 44% som anses som bra.  
 
Deltakerne ble spurt om hvordan de opplever trivsel og livskvalitet blant annet i 

forhold til fysisk og psykisk helse, helserelatert atferd, sosialt miljø og tilgang på 
fasiliteter og servicetilbud i lokalmiljøet.  

 
Folkehelseprofilen som gis ut årlig av Folkehelseinstituttet er et 

folkehelsebarometer for kommunen.  For 2022 er livskvalitet tema og resultatene 
fra denne, bør sees i sammenheng med folkehelseundersøkelsen. 
 

Resultater på indikatorer relatert til vedtatte satsingsområder: 
I Kommunestyret 10.12.21 ble det vedtatt at satsingsområdene i 

folkehelseoversikten skal legges til grunn for folkehelsearbeidet. Disse 
satsingsområdene er fulgt opp i planstrategien og kommuneplan. Under gis en 
oversikt over disse innsatsområdene og hvilken score de får på relevante 

indikatorer i folkehelseundersøkelsen. 
 

1. Tiltak som gir trygge og gode bomiljøer der en legger vekt på 

boligsammensetning og universell utforming.  

 Trivsel i nærmiljøet: 69,9% er i stor grad fornøyd (Viken 74,4%) 

 Trygg i nærmiljøet (skala 1-10): 9,02 (Viken 8,75) 

 Stedstilhørighet (skala 1-10): 6,89 (Viken 7,18) 

 

2. Tiltak som får flere innbyggere til å bruke sykkel, gange og kollektiv 
transport.  

 Godt utbygde gang- og sykkelveier: 72,4% mener det er godt eller svært 

godt (Viken 55,5%) 

 Offentlig transport: 70,6% mener det er god eller svært god tilgang (Viken 

60,7%) 

 

3. Aktiviteter som bidrar til at befolkningen opplever flere leveår med god helse 
og trivsel. 

 Tilgang til natur- og fritidsområder: 90,5% mener det er god eller svært 

god tilgang (Viken 91,1%) 

 Idrettstilbud: 70,8% mener det er god eller svært god tilgang (Viken 80%) 

 Kulturtilbud: 74,8% mener det er god eller svært god tilgang (Viken 

74,5%) 

 Sosiale relasjoner (skala 1-10): 7,43 (Viken 7,33) 
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4. Møteplasser som er inkluderende og tilgjengelige på tvers av generasjoner, 
uavhengig av sosiale eller økonomiske forutsetninger. 

 Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet: 26 % deltar ukentlig i organisert 

aktivitet (Viken 23,1%) 

 Ukentlig deltakelse i annen aktivitet: 48,1% deltar ukentlig i annen 

aktivitet (Viken 43,8%) 

 Ensomhet: 11,5% opplever ensomhet (Viken 11,3%) 

 

5. Tiltak som forebygger og snur en negativ utvikling i barn og unges psykiske 
helse. 

 Sammen med gode venner ukentlig eller oftere: 48,8% er ukentlig eller 

oftere sammen med gode venner (Viken 47%) 

 Høy grad av sosial støtte: 37,2% opplever høy grad av sosial støtte (Viken 

35,9%) 

 

6. Tiltak som utjevner sosiale forskjeller med vekt på barn som vokser opp i 
lavinntektsfamilier 

 Andel av økonomiske vansker: 17,9% opplever at de har økonomiske 

vansker (Viken 18,7%) 

Vurdering: 
Folkehelsen i Ås befolkningen er i det store og hele god. De som har svart 

opplever fremtidsoptimisme og fornøydhet med livet. De opplever trygghet i 
nærmiljøet og at folk flest er til å stole på.  
 

Ås er en kommune med mange gode bomiljøer og det legger et grunnlag for at 
innbyggerne trives og føler seg trygge. I arbeidet med reguleringsplaner og i 

utvikling av tjenestene legges det vekt på å legge til rette for trivsel i nærmiljøet. 
 

I kommunen er det mange som bruker sykkel som transportmiddel. Det relativt 
flate landskapet og den gode tilgangen på gang- og sykkelveier bidrar til dette.  
Bussforbindelsen øst-vest er god. Togtilbudet er bra, men vil bli enda bedre når 

Follobanen åpner. Bussforbindelsen nord-sør er ikke tilfredsstillende og dette bør 
man fortsette å jobbe med. 

 
Kommunen har mange frivillige organisasjoner som bidrar til aktivitet og 
tilhørighet. Kulturtilbudet med kulturhuset bidrar til mange kulturopplevelser. At 

det er kort vei til grøntarealer og natur fra boligområdene oppleves som positivt. 
Andelen av befolkningen som deltar i aktivitet er god, men siden ensomhet i 

befolkningen er økende er det viktig at kommunen fortsatt har fokus på å utvikle 
gode tilgjengelige møteplasser hvor folk kan treffes og bli kjent. 
 

Andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende. Det er en 
belastning for disse familiene i form av å vite at de ikke har økonomisk mulighet 

til å delta i samfunnet på lik linje med andre som har en annen økonomisk 
situasjon. 
 

Ungdom har behov for steder de kan møtes og steder å henvende seg. 
Helsestasjonen for ungdom spiller en viktig rolle. I tråd med at kommunen vil få 

flere innbyggere på grunn av utbyggingen og at det ved NMBU har blitt langt 
flere studenter, så bør tilbudet utvikles. 
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70,8% av de som har svart mener det er god eller svært god tilgang på 

idrettsanlegg. Dette er lavere enn i Viken og noe kommunen bør ha fokus på.  
Dette følges opp i arbeidet med kommunedelplan for nærmiljø, idrett og friluftsliv 
som vil starte opp i løpet av 2022. 

 
Folkehelseundersøkelsen fanger ikke opp bostedsvariasjoner. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Eventuelle oppfølgingstiltak tas med som del av arbeidet med Handlingsprogram 

og økonomiplan 2023-2026. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-41/22 
Søknad om fritak fra kommunale verv for resten av 
valgperioden - Dag H. Nestegard (SV) 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/01060-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 32/22 27.04.2022 

2 Kommunestyret 41/22 04.05.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 27.04.2022: 
Publiseres på kommunens nettsider når møteprotokollen er godkjent.  
 

_____ 

 

 

Saksframlegg 
 

 

Ordførers innstilling: 
1. Dag H. Nestegard (SV) innvilges fritak for resten av valgperioden fra sine 

kommunale verv i kommunestyret, formannskapet, valgstyret, 
administrasjonsutvalget og som vararepresentant i KS fylkesmøte. 

 

2. Formannskap og valgstyret: 
Som nytt medlem på plass nr. 6 velges:……………… 

 
3. Administrasjonsutvalget: 

Som nytt medlem på plass nr.3 velges…………………… 
 

4. Vararepresentant til KS fylkesmøte: 

Som vara på plass nr. 2 velges:……………………………… 
 

Konsekvenser for kommunestyret 
Etter opprykk foretas nytt valgoppgjør for SVs liste i kommunestyret: 
Knut Merox Iversen blir fast medlem på plass nr. 3 (midlertidig plass 2). 

Tuva Todnem Lund blir midlertidig fast medlem på plass nr. 3. 
Kristine Victoria Magnus blir midlertidig fast varamedlem på plass nr. 5 etter 

opprykk. 
 
Bakgrunn for nummerering er at Hege Opedal på plass nr. 2 har midlertidig fritak 

inntil videre, jf. F-97/20, formannskapet 11.11.2020.  
 

 
Ås, 29.03.2022 
 

Ola Nordal 
ordfører 

  
 
 

 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-27-04-2022.515115.MD1I902325oc939.pts.html
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet  

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Aktuelle utvalg per 03.01.2022 
2. Søknad om fritak datert 18.03.2022 – unntatt offentlighet, offentleglova § 13 

jf. forvaltningsloven § 13 første ledd 1). jf. 22/01060-1 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Dag H. Nestegard (SV) 

Valgte personer 
KS v/morten.oppegaard@ks.no 
Tuva Todnem Lund 

Knut Merox Iversen 
Kristine Victoria Magnus 

formannskap og administrasjonsutvalg (referatsak) 
Politisk sekretariat for oppdatering i Agresso, SRU, styrevervregister 
 

 

Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Dag H. Nestegard (SV) søker fritak fra sine kommunale verv for resten av 

valgperioden. Ordfører anbefaler at søknaden innvilges og at nyvalg 
gjennomføres. 

 
Fakta i saken: 
Dag H. Nestegard (SV) søker fritak fra sine kommunale verv for resten av 

valgperioden. Han har følgende verv på felleslisten Ap, Sp, MDG, SV, V, R og 
KrF: 

 Formannskapet og valgstyret – medlem, plass nr. 6 
 Administrasjonsutvalget – medlem, plass nr. 3 

 Representant til KS fylkesmøte – varamedlem, plass nr. 2 
 
I tillegg: 

 Kommunestyret – medlem, plass nr. 2 
 

I fritakssøknad datert 18.3.2022 redegjøres det for årsaken. 
 
Nestegard fikk innvilget midlertidig fritak fra sine politiske verv i K-sak 16/22.  

 
Fritak 

Kommunestyret kan etter søknad innvilge fritak fra verv for resten av 
valgperioden hvis den folkevalgte ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til 
vesentlig ulempe. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget 

mailto:v/morten.oppegaard@ks.no
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for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli 
valgt.4  

 
Det skal ikke være kurant å gi fritak fra et folkevalgt verv. Loven krever derfor at 
ulempen med å fortsette i vervet skal være vesentlig og begrunnet i 

helsetilstand, arbeidsforhold, familieforhold eller andre velferdsgrunner.5 
 

Nyvalg til formannskap, valgstyre og administrasjonsutvalg 
Når et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn 
kommunestyret trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller 

varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra samme gruppe som den som 
trer ut.6 Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet skal velges blant 

kommunestyrets medlemmer.7 Administrasjonsutvalgets medlemmer og 
varamedlemmer velges blant formannskapets medlemmer og varamedlemmer.8 

Ved nyvalg rykker det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige 
plassen. 9 Formannskapet ivaretar funksjonen som valgstyre.10 
 

Nyvalg av vararepresentant til KS fylkesmøte 
Representanter til KS-fylkesmøte skal velges blant kommunestyrets 

medlemmer.11 
 
Nytt valgoppgjør i kommunestyret 

Ordfører skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør når en 
representantplass i kommunestyret blir ledig. Nytt valgoppgjør skal også foretas 

når en varaplass blir ledig hvis ordfører finner det nødvendig.12 Valgstyrets 
myndighet er delegert til leder (ordfører).13  
 

Delegering 
Valg av medlemmer til formannskap og utvalg må foretas av kommunestyret 

selv og kan ikke delegeres til formannskapet.14 
 
Vurdering  

Etter ordførers vurdering oppfyller fritakssøknaden kommunelovens krav. 
Grunnlaget for søknaden var ikke kjent på det tidspunktet da den folkevalgte 

samtykket til å bli valgt.  
 
Dersom nyvalg medfører at vararepresentantplasser i formannskap eller 

administrasjonsutvalg blir stående tomme, bør varamedlemmer velges. 
 

Vedtak i denne saken erstatter vedtak i K-sak 16/22 om midlertidig fritak.  

                                       
4 Kommuneloven § 7-9, annet ledd 
5 Rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet H-2019-4, punkt 8.2 
6 Kommuneloven § 7-10, fjerde ledd 
7 Kommuneloven § 5-6, annet ledd 
8 Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.1 
9 Kommuneloven § 7-10, sjuende ledd 
10 Ås kommunes reglementer pkt 6.1 
11 KS’ vedtekter § 3.2 
12 Valgloven § 14-2, (1) og (2) 
13 Ås kommunes reglementer pkt. 8.4 
14 Kommuneloven § 5-6 og § 5-11 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-9
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-6
https://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.559890.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
https://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.559890.no.html
https://www.ks.no/om-ks/hvem-er-vi/vedtekster-for-ks/
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§14-2
https://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.559890.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-6


Ås kommune 

Kommunestyret 04.05.2022  Side 60 av 67 

 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 
Alternativer: 

Søknad om fritak for resten av valgperioden kan avslås. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Ordfører anbefaler at søknad om fritak innvilges og at det gjennomføres nyvalg 
Nytt valgoppgjør foretas. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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Ny samarbeidsavtale om administrativt samarbeid om 
Follo Barnevernvakt 
 
Saksbehandler:  Monica Berge-Tukh Saksnr.:  22/01450-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 38/22 27.04.2022 

2 Kommunestyret 42/22 04.05.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 27.04.2022: 
Publiseres på kommunens nettsider når møteprotokollen er godkjent. 
 

_____ 
 

 

Saksframlegg 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Ås kommune slutter seg til et felles samarbeid med kommunene Enebakk, 
Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Vestby om barnevernvakt.  

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommunelovens § 20-2 med Nordre Follo kommune som vertskommune.  
3. Vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, 

Nordre Follo, Vestby og Ås vedtas. Kommunestyret gir kommunedirektøren 
fullmakt til å inngå avtalen.  

4. Avtalen inngås med virkning fra 01.06.2022. Oppgaver og myndighet er 

overført fra denne dato. 
5. Eksisterende samarbeid etter § 27 i kommuneloven oppheves fra samme 

tidspunkt. 
6. Kommunestyret åpner for at andre kommuner i regionen kan tilslutte seg 

samarbeidsavtalen, som samarbeids- og deltakerkommuner på et senere 

tidspunkt. 
 

 
Ås, 22.04.2022 
 

 
Tom-Arne Tørfoss Per Korsvik 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Samarbeidsavtale om administrativt samarbeid om Follo Barnevernvakt 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-27-04-2022.515115.MD1I902325oc939.pts.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Follo-kommunene har siden 1993 hatt en felles barnevernvaktordning som har 
tatt seg av akutt beredskap innenfor barnevern. Avtalen og vedtektene er sist 

revidert 07.10.20, etter at Ski og Oppegård slo seg sammen til Nordre Follo. Pr i 
dag er organiseringen av Follo barnevernvakt hjemlet i samsvar med lov av 

25.september 1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 27. 
 
Kommuneloven ble endret i 2018, og det er derfor nødvendig med en ny avtale 

for å regulere og videreføre samarbeidet innenfor gjeldende lovverk. 
Kommunedirektøren anbefaler at det inngås en avtale med de andre Follo-

kommunene basert på kommunelovens § 20-2 om et administrativt 
vertskommunesamarbeid hvor Nordre Follo er vertskommune. 

 
Fakta i saken: 
1.Kort om Follo barnevernvakt  

Barneverntjenestens oppgaver er regulert i lov og forskrifter, og alle kommuner 
må ha en akuttberedskap utenfor ordinær kontortid som ivaretar at alle barn får 

rett hjelp til rett tid. Follo barnevernvakt ble opprettet i sin nåværende form i 
2005 for å ivareta akuttberedskapen etter barnevernloven for 
medlemskommunene. Dette fordi så at samdrift og samlokalisering både 

kvalitetsmessig og økonomisk hadde fordeler, samtidig som det sikrer barn og 
unge forsvarlig og faglig god øyeblikkelig hjelp ved akutte situasjoner. Både 

akuttarbeid og sikkerhet ble bedre ivaretatt fordi politiet fikk èn samordnet 
barnevernvakt å forholde seg til.  
 

Tjenestene er regulert i lov og forskrift. Dette innebærer aktiviteter som:  

 råd og veiledning  

 samtaler med barn og unge i ulike kontekster  

 vergeoppdrag  

 krisehåndtering og traumearbeid  

 sikring av barn og unge ved plasseringer i tiltak eller nettverk  

 kontrolloppdrag  

 bistand til politiet mv.  
 

Aktivitetene har ulik grad av inngripen i den personlige sfæren overfor 
menneskene barnevernvakten møter. På den ene enden av skalaen finner man 

aktiviteter som råd og veiledning per telefon. På den andre enden av skalaen 
finner man eksempelvis situasjoner der barnevernvakten må gå inn i menneskers 
hjem, snakke med barna man er bekymret for, og i enkelte tilfeller ta barna ut 

av hjemmet for å sikre nødvendig beskyttelse og vern på annen adresse.  
 

Barnevernvakten har ikke formell vedtakskompetanse i saker om tvang. Dette er 
det påtalemyndigheten i politiet som har, se lov om barneverntjenester §§ 4-6 
annet ledd, 4- 25 annet ledd og 4-29 fjerde ledd. Allikevel utøver 

barnevernvakten tidvis høy grad av offentlig myndighetsutøvelse. Blant annet er 
påtalemyndighetens vedtak som regel direkte knyttet til forutgående 

myndighetsutøvelse fra barnevernvaktens side. Selv om de fleste situasjonene 
barnevernvakten håndterer ikke leder til vedtak etter ovennevnte bestemmelser, 
griper de med jevne mellomrom inn i privatpersoners sfære, og ofte uten at 

privatpersonene selv anerkjenner behovet for en slik inngripen. 
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2. Om samarbeid mellom kommuner  

Kommuneloven kap. 17 angir de lovlige former for interkommunalt samarbeid 
som kan inngås mellom kommuner. Dette er:   

 interkommunalt politisk råd  

 kommunalt oppgavefellesskap  

 vertskommunesamarbeid  

 interkommunalt selskap  

 aksjeselskap eller samvirkeforetak  

 en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til  
 

Hvilket samarbeid man skal inngå, vil blant annet bero på hvilke oppgaver 
man skal løse i felleskap. Når det gjelder hvilken type samarbeid man kan 
bruke for barneverntjenester, herunder barnevernvakt, sier Kommunal- og 

Regionaldepartementets veileder «Vertskommunemodellen i kommuneloven § 
28 a flg. punkt 4.2.2 om offentlig myndighetsutøvelse:  

 
«Når det gjelder kommunenes frihet til å velge organisasjonsform for 

interkommunalt samarbeid går det et prinsipielt hovedskille mellom 
samarbeidsområder som innbefatter offentlig myndighetsutøvelse – slik det er 
definert i forvaltningsloven § 2 (dvs. vedtak som har betydning for 

innbyggernes rettigheter og plikter) – og annen virksomhet. Det er her man 
møter de største behovene for at en samarbeidsmodell ivaretar demokratisk 

innflytelse, legitimitet og rettssikkerhet. Dette gjelder særlig der 
myndighetsutøvelsen er av inngripende karakter. Dette er også oppgaver der 
det ofte stilles strenge krav til saksbehandling, f.eks. innenfor barnevern. 

Disse hensynene vil ikke modeller som er tiltenkt forretnings- og 
driftsoppgaver, som for eksempel § 27-samarbeid og interkommunale 

selskaper, ivareta på en tilfredsstillende måte. Kommuneloven påbyr derfor at 
det er vertskommunemodellen som må brukes for slikt samarbeid. Når 
kommunene skal vurdere val av samarbeidsmodell, vil det derfor være viktig 

å tenke gjennom hvilke oppgaver og myndighet deltakerne skal overføre til 
det interkommunale organet, også i fremtiden. Er det aktuelt å delegere 

offentlig myndighetsutøvelse, vil valg av organisasjonsmodeller innskrenkes.» 
 
Selv om denne veilederen er knyttet til gammel kommunelov og omtaler 

reglene for vertskommunesamarbeid der, gjelder det samme for 
vertskommunesamarbeid etter ny kommunelov. 

 
 

3. Om administrativt vertskommunesamarbeid  

Den nye kommuneloven har regler om vertskommunesamarbeid i kap. 20. 
Loven angir to former for vertskommunesamarbeid: 

 administrativt samarbeid (§ 20-2)  

 samarbeid med felles folkevalgt nemnd (§ 20-3)  
 

Hovedskillet mellom de to formene for vertskommunesamarbeid dreier seg 
om mulighet for å delegere myndigheten til å fatte vedtak av prinsipiell 
betydning.  

 
Barnevernvakten utfører oppgaver gitt i lov om barneverntjenester og faller 

innenfor det man omtaler som lovpålagte tjenester. Selv om vedtakene som 
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fattes og tiltakene som iverksettes er inngripende, er de ikke av «prinsipiell 
betydning» etter loven. Det gis derfor adgang til å ivareta kommunenes 

oppgaver og myndighet etter barnevernloven i et administrativt 
vertskommunesamarbeid. Administrativt vertskommunesamarbeid betyr at en 
kommune (samarbeidskommune), kan avtale med en annen kommune 

(vertskommune), at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i 
saker som ikke har prinsipiell betydning.  

 
Ifølge kommuneloven § 20-2 delegerer kommunestyrene i 
samarbeidskommunene selv myndigheten ved å instruere 

kommunedirektøren om å delegere videre til kommunedirektøren i 
vertskommunene. Folkevalgte organer i vertskommunen vil ikke ha 

instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i saker der myndigheten er delegert 
fra en samarbeidskommune.  

 
Med deltakerkommuner menes alle kommuner som deltar i samarbeidet. Med 
vertskommune menes den kommunen blant deltakerkommunene som skal 

stå for utføringa av oppgavene og ta avgjørelser etter delegert myndighet. 
Med samarbeidskommuner menes de kommunene i samarbeidet som ikke er 

vertskommune. Kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Vestby og Ås blir 
samarbeidskommuner som delegerer myndighet og oppgaver til 
vertskommunen, Nordre Follo kommune.  

 
Samarbeidsavtalen legger opp til at det vil være mulig for andre kommuner i 

regionen å søke om å få delta i samarbeidet på et senere tidspunkt hvis det 
er ønskelig. 
 

 
4. Om samarbeidsavtale  

Samarbeidsavtalen har sitt rettslige grunnlag i kommuneloven, lov 
22.06.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 20-2 om 
administrativt kommunesamarbeid.  

 
Samarbeidsavtalen om administrativt samarbeid for Follo barnevernvakt 

ivaretar kommunens ansvar og plikt i lov og forskrift, beskriver tilbudet, 
deltakerkommunenes oppgaver og ansvar, deltakerkommunenes samarbeid, 
og økonomiske konsekvenser og prinsipper for fordeling av kostnader, og skal 

sørge for at alle deltakerkommunene kan ivareta egne interesser.  
 

Avtalen trer i kraft når saken er ferdigbehandlet i alle deltakerkommuner og 
erstatter den gamle avtalen etter kommunelovens § 27. 
 

 
5. Lover og regler  

Om barnevern og barnevernvakt  
Kommunene skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til 

rett tid, se lov om barneverntjenester § 1-1. Kommunen skal yte forsvarlig og 
faglig god bistand til barn og unge som oppholder seg i kommunen, også 

utenfor kontortid, se lov om barneverntjenester § 1-4, 4-3, 8-1, 4-6 og 4- 25, 
se 4-24, og 4-29.  
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Om samarbeid mellom kommuner  
Den nye kommuneloven har regler om vertskommunesamarbeid i kap. 20. 

Loven angir to former for vertskommunesamarbeid som er nevnt ovenfor, det 
er administrativt samarbeid (§ 20-2) og samarbeid med felles folkevalgt 
nemnd (§ 20-3).  

 
Vurdering av forholdet til anskaffelsesloven og forskrift om offentlige 

anskaffelser  
Når det skal inngås avtaler om vertskommunesamarbeid er det viktig å 
avklare forholdet til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kjøp av 

tjeneste er også en anskaffelse, men noen faller utenfor loven og med det 
forskriftens anvendelsesområde og kan gjennomføres uten konkurranse.  

 
Hvilke forhold dette gjelder er regulert i anskaffelsesforskriften § 3-3.  

 
§ 3-3. Samarbeidsavtaler: Anskaffelsesloven og forskriften gjelder ikke for 
kontrakter som inngås utelukkende mellom to eller flere oppdragsgivere, og 

som etablerer eller gjennomfører et samarbeid a) som har til formål å sikre at 
offentlige oppgaver blir utført for å oppnå et felles mål b) som blir utført 

utelukkende av hensyn til offentlige interesser og c) der mindre enn 20 
prosent av aktivitetene som samarbeidet omfatter, blir utført for andre enn 
oppdragsgiverne.  

 
For at unntaket i anskaffelsesforskriften § 3-3 skal komme til anvendelse, må 

kontrakten «etablere eller gjennomføre et samarbeid». I dette ligger at 
kontrakten ikke kan være en tradisjonell oppdragsgiver- eller 
leverandørkontrakt, men må regulere en måte å samarbeide på for å få løst 

en felles faktisk oppgave. Det stilles altså krav om at det foreligger et reelt 
samarbeid. Det kan derfor ikke være en ordinær kontrakt, der en 

oppdragsgiver kjøper varer eller tjenester fra en annen. Forutsetningen er at 
alle samarbeidspartene skal bidrar aktivt for å få oppgavene utført.  
 

I dette samarbeidet er det løst ved at det etableres fora der både 
administrative og faglige spørsmål tas opp slik at ytelsen (tjenesten) kan 

gjennomføres på en faglig forsvarlig måte for deltakerkommunene. På den 
måten yter samarbeidskommunene mer enn betaling for tjenesten. De har 
også reelle påvirkningsmuligheter når det gjelder økonomiske forhold som 

budsjett mv.  
 

Det er tre forutsetninger som må være til stede for at unntaksbestemmelsen 
skal komme til anvendelse på samarbeidet:  

 Sikre oppnåelse av felles mål  

 Gjennomføres utelukkende av hensyn til offentlige interesser  

 Aktivitetskrav  
 

Vilkåret om felles mål er oppfylt idet formål for samarbeidet er å ivareta krav i 
Barnevernloven om forsvarlig barnevern ved å sikre barnevernstjenester utenfor 

ordinær arbeidstid. Ved at samarbeidet bare kan være etablert og utført ut fra 
offentlige interesser, kan samarbeidspartnerne ikke utføre aktiviteter i markedet 
som en del av samarbeidet. Tjenestene som skal ytes i dette samarbeidet verken 

kan eller skal tilbys i et privat marked. Dette er utelukkende ivaretakelse av 
lovpålagt oppgave. Det er et krav at mindre enn 20 % av aktivitetene som 
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samarbeidet omfatter, blir utført for andre enn oppdragsgiverne. I dette 
samarbeidet utføres det utelukkende oppgaver for deltakerkommunene.  

 
Det er også mulig at Anskaffelsesforskriften § 2-4 som gjør unntak gjør unntak 
for tjenester som innebærer offentlig myndighetsutøvelser, vil kunne begrunne 

et unntak fra anskaffelseslovens krav om konkurranse. Det som særpreger 
offentlig myndighetsutøvelse, er at det foreligger en rett til å bestemme over 

andre uten at disse har samtykket, noe som trolig vil være tilfelle for 
barnevernvakten når de oppsøker private hjem og, om nødvendig, henter ut 
barn samt følger opp andre vedtak med for eksempel uanmeldte besøk i helger. 

Dette mulige unntaket utdypes imidlertid ikke nærmere her da unntaket som 
følger av § 3-3 er tilstrekkelig i denne sammenheng. Kommunedirektøren 

vurderer at dette samarbeidet omfattes av unntakene i forskriften § 3-3 og 
antagelig også § 2-4 slik at denne avtalen kan inngås uten forutgående 

anskaffelsesprosess. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Et vertskommunesamarbeid baserer seg på prinsippet om en ren 
kostnadsdekning. Det vil si at ingen av deltakerkommunene alene skal ha noen 

fortjeneste eller utgifter utover vedtatt budsjett.  
 
Vertskommunesamarbeidet ønskes etablert av hensyn til offentlige interesser, 

som det mest kostnadseffektive og kvalitetsmessig beste tilbudet for 
innbyggerne. Dette vil også sikre deltakerkommunene en forsvarlig og robust 

barnevernvakt. Fordelingen må følgelig sikre forutsigbar drift og være rettferdig 
for alle deltakerkommuner.  
 

Fordelingen av kostnader baserer seg på henholdsvis 50% i forhold til 
innbyggertall i deltakerkommuner og 50% i forhold til aktivitet/bruk. 

Kostnadsnivået vil ligge på tilnærmet samme nivå som i foregående år for den 
enkelte deltakerkommune, med justeringer i forhold til indeks og 
lønnsforhandlinger. Budsjett vil årlig gjennomgås og godkjennes i strategisk 

utvalg. 
 

Alternativer: 
Kommunene har funnet det hensiktsmessig å samarbeide om en felles 
barnevernvakt i Follo siden 1993. Kommunen må ha et tilbud utenom 

barnevernets åpningstider, men kan også organisere dette hver for seg i den 
enkelte kommune.  

 
Dette vurderes ikke hensiktsmessig og vil høyst sannsynlig være et dyrere 
alternativ som gir dårligere praksis for den enkelte kommune. Formålet med å 

etablere vertskommunesamarbeid i Follo barnevernvakt er å sikre at 
innbyggerne, og de barna som oppholder seg i kommunene sikres lovpålagte, 

akutte og nødvendige tjenester av god faglig kvalitet.  
 
Et samarbeid med felles folkevalgt nemnd, se § 20-3, er vurdert uhensiktsmessig 

siden tjenestene til barnevernvakten ikke dreier seg om mulighet for å delegere 
myndighet til å fatte vedtak av prinsipiell betydning. Barnevernvakten utfører 

oppgaver gitt i lov om barneverntjenester og faller innenfor det man omtaler 
som lovpålagte tjenester. Selv om vedtakene som fattes og tiltakene som 

iverksettes er inngripende, er de ikke av «prinsipiell betydning» etter loven. 
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Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren viser til at det må etableres et nytt samarbeid for 
barnevernvakten grunnet endringer i kommuneloven. Kommunelovens § 27 ikke 
lenger er et aktuelt alternativ. Kommunedirektøren viser til det som er skrevet 

under ‘grunnlag for beslutning’, hvor det konkluderes med at oppgavene må 
løses i et vertskommunesamarbeid, enten etter § 20-1 med folkevalgt nemnd, 

eller etter § 20-2 som et administrativt samarbeid. Forhold knyttet til offentlige 
anskaffelser er grundig redegjort for under ‘lover og regler.  
 

Kommunedirektøren vurderer at det ikke ligger oppgaver til barnevernvakten 
som er av en slik karakter at det er behov for en folkevalgt nemnd, og anbefaler 

derfor at Follo barnevernvakt må etableres som et administrativt 
vertskommunesamarbeid, der Nordre Follo som vertskommune er den 

kommunen som får delegert myndighet fra andre kommuner til å utføre 
oppgaver og treffe avgjørelser på deres vegne.  
 

For å sikre at alle kommunene er likestilte og har lik innflytelse i det rådgivende 
utvalget vurderer kommunedirektøren det som nødvendig at Follo 

Barnevernsvakten ikke inngår som en del av barneverntjenesten i 
vertskommunen Nordre Follo. Denne forutsetningen ønskes presisert i 
samarbeidsavtalen. 

 
Som nevnt tidligere er barnevernvaktens oppgaver lovpålagte der vedtakene 

som fattes akutt utenfor arbeidstid for det ordinære barnevernet, formelt fattes 
av jourhavende politijurist. Å fatte vedtak etter barnevernloven, samt å ivareta 
kommunens plikter for å imøtekomme lovens krav om forsvarlig 

barnevernstjeneste, er ikke prinsipielt i lovens forstand.  
 

Det er imidlertid behov for et godt og faglig sterkt samarbeid der alle 
samarbeidskommunene deltar. Dette vurderer kommunedirektøren er ivaretatt i 
vedlagte forslag til samarbeidsavtale, og ved etablering av rådgivende utvalg og 

strategisk utvalg.  
 

Slik kommunedirektøren vurderer det, vil et administrativt 
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2 være riktig og viktig for 
fremtidig organisering av barnevernvakten i Follo, og anbefaler derfor at Nordre 

Follo kommune inngår en slik avtale.  
 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.06.2022 
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