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Ola Nordal 
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Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 
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Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
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Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Saker til behandling  

K-2/22 
R-331 Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5) 
- Andregangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  18/00268-59 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 2/22 19.01.2022 

2 Kommunestyret 2/22 09.02.2022 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 19.01.2022: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-331 

Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5), med kart datert 29.06.2021, 
bestemmelser datert 21.12.2021 og planbeskrivelse datert 13.12.2021, med 
følgende endringer: 

1. Byggehøyder langs Sagaveien i felt BBB2 reduseres til maks 3 etasjer, jf. 
redusert alternativ illustrert i vedlegg 4. 

2. I felt BS1 tillates 4. etasje 3 meter tilbaketrukket fra formålsgrensen mot 
Skoleveien. 

3. I reguleringsbestemmelse 4.1.1 c strykes setningen: «Samlet skal det 
være minst 5 passasjer fra BUT til omkringliggende 
gater/gatetun.» 

4. I bestemmelsenes punkt 3.4 (parkering) strykes ordene «for 
forretning/tjenesteyting» i setningen; "10 % av sykkelparkeringsplassene 

for forretning/tjenesteyting skal dimensjoneres for lastesykkel». Hensikten 
er at kravet også skal gjelde for sykkelparkeringsplasser tilknyttet 
boligformål. 

5. De fire inngangene til BUT skal være åpne, slik at allmennheten kan 
passere gjennom området. 

6. Det skal stilles krav om inntrukne hjørner i 1. etasje for å skape attraktive 
gatemiljø med gode siktforhold for trafikanter. 

7. 3.10 Reguleringsbestemmelsene: Stryk ordet «stedegne» om planter. 

8. 4.1.3a Reguleringsbestemmelsene: stryk ordet «ballspill», og erstatt med 
«aktivitet for barn og unge». 

9. Lekearealet skal opparbeides uten plastdekker. 
 

_____ 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 19.01.2022: 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
1. Til bestemmelsene, legge til følgende tekst under punkt 6.6 (redegjørelse 

for håndtering av fremmede arter):  

Plantemateriale fra arter i kategoriene svært høy, høy eller potensielt høy 
risiko i siste oppdaterte fremmedartsliste skal leveres til godkjent mottak 

for hageavfall eller forbrenning. Overskuddsmasser skal håndteres på en 
slik måte at det ikke bidrar til spredning av fremmede arter. 

2. Strykningsforslag, i bestemmelsenes punkt 3.4 (parkering):  

I setningen "10 % av sykkelparkeringsplassene for 
forretning/tjenesteyting skal dimensjoneres for lastesykkel." stryke ordene 
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"for forretning/tjenesteyting". Hensikten med forslaget er at kravet også 
skal gjelde for sykkelparkeringsplasser tilknyttet boligformål. 

3. Til bestemmelsene, pkt 3.10 (Beplantning) erstattes med følgende tekst: 
Ved beplantning i planområdet, inkludert på balkonger og takflater, skal 
det ikke benyttes arter som er vurdert til å ha svært høy, høy eller 

potensielt høy risiko i siste oppdaterte fremmedartsliste. 
 

Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet følgende forslag: 
1. De fire inngangene til BUT skal være åpne, slik at allmennheten kan 

passere gjennom området. 

2. Det skal stilles krav om inntrukne hjørner i 1. etasje for å skape attraktive 
gatemiljø med gode siktforhold for trafikanter. 

3. 3.10 Reguleringsbestemmelsene: Stryk ordet «stedegne» om planter. 
4. 4.1.3a Reguleringsbestemmelsene: stryk ordet «ballspill», og erstatt med 

«aktivitet for barn og unge». 
 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende forslag: 

Kommunedirektørens innstilling pkt. 1 strykes/utgår og byggehøyder langs 
Sagaveien i felt BBB2 reduseres ikke.  

 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 

Planforslaget bearbeides videre med følgende endringer: 

Det er en forutsetning at ingen leiligheter skal ha balkonger/vinduer som 
kun er vendt mot nord. 

 
Ane Gyri Sjøvik (MDG) fremmet følgende forslag: 

Lekearealet skal opparbeides uten plastdekker. 

 
Votering: 

 Kommunedirektørens innstilling, innledende tekst ble vedtatt 8-1 (V) ved 
alternativ votering mot Vs forslag. 

 Kommunedirektørens innstilling pkt 1 ble vedtatt 5-4 (2H,2MDG) ved 

alternativ votering mot Hs forslag. 
 Kommunedirektørens innstilling pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 Kommunedirektørens innstilling pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 MDGs forslag pkt 

o 1. ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1V) 

o 2. ble enstemmig vedtatt 
o 3. ble nedstemt  6-3 (2MDG, 1V) 

 Aps forslag ble enstemmig vedtatt ved punktvis votering. 
 MDGs forslag om plastdekke ble vedtatt 6-3 (2H, 1SV) 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-331 

Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5), med kart datert 29.06.2021, 
bestemmelser datert 21.12.2021 og planbeskrivelse datert 13.12.2021, med 

følgende endringer: 
 

1. Byggehøyder langs Sagaveien i felt BBB2 reduseres til maks 3 etasjer, jf. 

redusert alternativ illustrert i vedlegg 4. 
2. I felt BS1 tillates 4. etasje 3 meter tilbaketrukket fra formålsgrensen mot 

Skoleveien. 
3. I reguleringsbestemmelse 4.1.1 c strykes setningen: «Samlet skal det 

være minst 5 passasjer fra BUT til omkringliggende 

gater/gatetun.» 
 

 
Ås, 31.12.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø  02.03.2020 
Hovedutvalg for teknikk og plan  03.03.2020 
Hovedutvalg for næring og miljø  25.05.2020 

Hovedutvalg for teknikk og plan  26.05.2020 
Offentlig ettersyn    14.07.2021 til 23.09.2021 

Hovedutvalg for teknikk og plan 19.01.2022 
Kommunestyret    09.02.2022 
       

 
Vedlegg: 

1. Plankart, 29.06.2021 
2. Reguleringsbestemmelser, 21.12.2021 

3. Planbeskrivelse, 13.12.2021 
4. Redegjørelse for høyder, med redusert alternativ 
5. Perspektiver, 30.06.2021 

6. Illustrasjonsplan - takplan, 29.06.2021 
7. Illustrasjonsplan - utomhusplan, 29.06.2021 

8. ROS-analyse, 08.2021 
9. Trafikkanalyse, 05.05.2020 
10. Støyutredning, 13.05.2020 

11. Miljøprogram, 07.01.2021 
12. Nær- og fjernvirkninger, 02.07.2021 
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13. Oppsummering av merknader til offentlig ettersyn, med kommentar 
14. NIKU Oppdragsrapport, Skoleveien 2, 10.11.2021 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 

Vurdering av områdestabilitet 
Blågrønn faktor 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 

 
 

 
 

 
Saksutredning: 

 

Fakta i saken: 
Beskrivelse av planforslaget: 

Forslagsstiller er Skoleveien 2 AS, v/ NRE Norway AS. Fagkyndig plankonsulent 
er DARK Arkitekter AS. 
 

Planforslaget følger opp områderegulering for Ås sentralområde, og omfatter hele 
delområde BS5 i områdereguleringen. Planområdet foreslås regulert til 

sentrumsformål og boligbebyggelse i en oppbrutt kvartalsstruktur, med 
bygningene plassert langs kvartalets yttergrenser. Det reguleres et felles 
uteareal i midten av planområdet, med passasjer inn fra det omkringliggende 

gatenettet. Bygningshøydene trappes ned fra øst til vest, for å tilpasses 
omkringliggende bebyggelse. Bebyggelsen foreslås delt opp i fem delfelt, som 

tillater en trinnvis utbygging av kvartalet. 
 
Forslagsstillers planbeskrivelse redegjør for planforslaget i sin helhet, og er 

vedlagt som vedlegg 3. Videre vises det til en nærmere beskrivelse av 
planforslaget til førstegangsbehandling i HTP-sak 12/21, 03.03.2021 og HTP-sak 

26/21, 26.05.2021. 
 
Planprosess og tidligere behandling 

Saken ble behandlet av Hovedutvalg for teknikk og plan første gang i møte 
03.03.2021. Utvalget vedtok å sende planforslaget tilbake for endringer.  

 
Planforslaget ble behandlet på nytt i HTP 26.05.2021. Utvalget vedtok å sende 
planforslaget til offentlig ettersyn, med endringer som er redegjort for under. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-331 for 
sentrum syd, nordre del (BS5), som vist på kart datert 26.04.2021, 

bestemmelser datert 06.05.2021 og planbeskrivelse datert 26.04.2021, med 
følgende endringer: 

 
1. Byggehøyder innenfor felt BS2 reduseres til maks fem etg, tilsvarende 

kote 113,1.  
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Kommentar: Endringen er innarbeidet i planforslaget. Kotehøyden er satt til 

117.1. Bestemmelsene sikrer at det innenfor de øverste 4 meterne kun tillates 
trappe- og heisoppbygg, tekniske installasjoner og pergolaer på inntil 25 % av 
underliggende takflate. 

 
2. Det tillates etablert delvis inntrukne balkonger. Balkonger tillates utkraget 

maks 1 meter over byggegrense/formålsgrense mot Moerveien og 
Skoleveien. 
 

Kommentar: Endringen er innarbeidet i bestemmelsene, punkt 4.1.1.b. 
 

Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse. 

 
1. Kommunedirektør bes til 2.gangsbehandling utarbeide bestemmelser for 
god sykkelparkering. 

 
Kommentar: Bestemmelsene punkt 3.4 sikrer at areal til sykkeloppstilling 

fortrinnsvis skal være ved inngangspartier eller innendørs. Minst 50 % av 
sykkeloppstillingsplassene skal være overdekt. Det skal tilrettelegges for lading 
av el-sykler, samt mulighet til vasking og reparasjoner. Sykkelparkering for 

forretning/tjenesteyting tillates plassert i soner innenfor regulert fortau mot 
Skoleveien og Moerveien. 10% av sykkelparkeringsplassene for 

forretning/tjenesteyting skal dimensjoneres for lastesykkel. Det skal settes av 1 
p-plass per 1-roms, 2 p-plasser per 2-roms, 2,5 p-plasser per 3-roms og mer, 
samt 3 p-plasser per 100 m² BRA næring. 

 
2. Kommunedirektør bes til 2.gangsbehandling sikre utarbeidet forslag til 

arkitektur for å bryte fasaden i BS2 i to deler. Kommunedirektør bes 
vurdere prosesser for å sikre medvirkning for arkitektur i fremtiden. 
 

Kommentar: Det er utarbeidet fasadestudier som viser ulike måter å bryte opp 
fasaden i BS2. Alternativene er vist på side 21 i planbeskrivelsen. 

Planbeskrivelsen ble oppdatert før offentlig ettersyn, slik at det har vært mulig å 
gi innspill til det arkitektoniske grepet.  
 

3. Høyder reduseres til 2 og 3 etasjer i vestre del, i tråd med 
områdereguleringen. 

 
Kommentar: Det er regulert 3 etasjer langs Sagaveien i vestre del av 
planområdet, med nedtrapping av høydene til 2 etasjer i hjørnene mot nord-vest 

og syd-vest (k +105.9 i plankartet). Det tillates en inntrukket fjerde etasje 8 
meter fra formålsgrensen mot Sagaveien. 

 
4. Kommunedirektøren bes øke ambisjonene for det grønne i prosjektet, 
herunder: 

a) sikre gatetrær i bestemmelsene 
b) sikre Søyleospa i bestemmelsene 

 
Kommentar: Punkt 4.2.1. i bestemmelsene sikrer at det skal etableres gatetrær 

innenfor arealet avsatt til fortau langs Skoleveien og Moerveien. Punkt 4.3.1. 
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sikrer at grønnstrukturen langs Sagaveien skal ha vegetasjon, og at eksisterende 
søyleosp innenfor regulert areal skal sikres. 

 
5. Kommunedirektøren bes plassere en større andel av de minste leilighetene 
høyere og flere av de største leilighetene lavere, i nybygg for bolig. 

 
Kommentar: Illustrasjon på side 17 i planbeskrivelsen viser en mulig fordeling av 

leilighetene innenfor planlagt bebyggelse. Det vises en jevn fordeling av store og 
små leiligheter i de øvre og nedre etasjene. Det er lagt inn et tillegg i 
bestemmelse 4.1.1.e om at boligbebyggelsen for kvartalet som helhet skal ha en 

variasjon i leilighetsstørrelser vertikalt og horisontalt. 
 

6. Kommunedirektøren innarbeider bestemmelse om at 0,1 p-plass per toroms 
eller større bare kan opparbeides dersom de avsettes til bildelingsordning, jmf. 

HNMs vedtak pkt. 8 datert 02.03.2021 med tabell. 
 
Kommentar: Endringen er ikke innarbeidet fordi det ikke er funnet hjemmel for 

kravet i plan- og bygningsloven. 
 

7. BS2 skal ha minst to lokaler med egne innganger. Disse skal være vendt 
ut mot gateplanet. Gulvplanet skal møte terrenget. Intensjonen er å flere 
virksomheter slik at det blir inngangsdører med en viss hyppighet, jmf. 

kvalitetsprogrammet "Mulige tiltak", s. 22. 
 

Kommentar: Endringen er innarbeidet i punkt 4.1.2.b i bestemmelsene. 
 
8. BS2 skal ut mot Skoleveien bryte opp fasaden vertikalt og ha varierende 

fasadelengder, slik at bygget ikke fremstår som ett bygg, og at det blir 
variasjon i gateløpet når man beveger seg, jmf. kvalitetsprogrammet 

"Fasader", s. 23. 
 
Kommentar: Punkt 4.1.1.c sikrer at fasaden i BS2 mot Skoleveien skal brytes 

opp vertikalt for å skape variasjon i gateløpet. Det er også lagt inn et tillegg til 
bestemmelsen om at bebyggelsen i BS1 skal ha et fasadeuttrykk mot Skoleveien 

som gir bebyggelsen en annen karakter enn bebyggelsen i BS2. 
 
9. Materialbruken som illustreres i forslaget sikres i bestemmelsene. 

 
Kommentar: Punkt 4.1.1.c sikrer at fasadematerialene innenfor planområdet skal 

ha hovedvekt på tre mot Sagaveien og tegl mot Moerveien, i henhold til 
prinsippene illustrert i planbeskrivelsen. I bestemmelse 4.1.2.b er det lagt inn et 
tillegg om at førsteetasjen i felt BS2 skal artikuleres med bruk av relieff i tegl og 

innslag av bygningsdetaljer i tre. 
 

10.Bestemmelse om at bruk av plast og gummidekker utomhus unngås, jmf. 
kvalitetsprogrammet s. 36. 
 

Kommentar: Endringen er lagt inn i punkt 4.1.3.a i bestemmelsene. 
 

11.I reguleringsbestemmelse 4.1.1 c legges følgende til «det skal være minst 
5 passasjer inn til uteoppholdsarealet (BUT). 
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Kommentar: Endringen er innarbeidet. Kommunedirektøren er imidlertid av den 
oppfatning at det er tilstrekkelig med 4 passasjer nedfelt i bestemmelsene. Se 

innstillingens pk.t 3 og vurderingen på side 7.  
 
12.Innenfor felt BS3 tillates forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning. 

Førsteetasjen i bebyggelsen skal mot gater ha brutto etasjehøyde på 
minimum 4,5 m og benyttes til publikumsrettet virksomhet som 

forretninger, tjenesteyting og bevertning. 
 
Kommentar: Endringen er innarbeidet.  

 
13.Punkt 9 (saksframlegg). Tillegg under 3: siste setning strykes «Arter 

oppført på Fremmedsartslisten skal unngås» 
 

Kommentar: Setningen er strøket fra bestemmelsen.  
 
Offentlig ettersyn 

Planforslaget var til offentlig ettersyn i perioden 14.07.2021 til 23.09.2021. Det 
ble mottatt 9 merknader. Alle merknadene er oppsummert og kommentert av 

kommunedirektøren i vedlegg 13. 
 
Flere av merknadene omhandler tilpasning og nedtrapping av ny bebyggelse til 

den tilgrensende småhusbebyggelsen i Sagaveien.  
 

Viken fylkeskommune påpeker at Sagaveien karakteriseres av boligbygg i tre 
malt i ulike farger, med takvinkel og grønne hager. Dette er også hus som er 
mellom en til to og en halv etasje. De mener at flate tak og takterrasser, 

sammen med lange ubrutte fasader og massive volum, vil være fremmed i dette 
miljøet, og vil kunne få en negativ virkning på bevaringsverdiene rundt. 

Fylkeskommunen anbefaler også bevaring og istandsetting av Skoleveien 2.  
 
Fortidsminneforeningen har uttalt seg om bevaring av Skoleveien 2, og tilpasning 

og nedtrapping av bebyggelsen mot Sagaveien. 
 

En nabo i Sagaveien har uttalt seg om høydene på tilgrensende bebyggelse. Hun 
mener forslaget om en tilbaketrukket 4. etasje mot Sagaveien ikke er i tråd med 
høydebegrensningene i områdeplanen.  

 
Kommunedirektørens vurdering: 

Hovedgrep 
Kommunedirektøren mener den foreslåtte kvartalsstrukturen er i tråd med 
områdeplanen. Foreslått bebyggelse vurderes å passe godt inn 

i den etablerte sentrumsstrukturen, og vil bidra positivt til aktivitet i sentrum ved 
å etablere publikumsfunksjoner mot Skoleveien og Moerveien, og et sentralt 

plassert uterom. Bygningene skal utformes med variasjon i høyder, 
fasadeutforming og materialbruk, som kan bidra positivt til den estetiske 
opplevelsen av området. 

 
Illustrasjonsprosjektet viser et kvartal som er brutt opp i seks bygninger rundt 

et sentralt uterom. Kommunedirektøren vurderer det som positivt at kvartalet 
brytes opp i mindre bygningsvolumer mot vest, som kan gi en fin tilpasning til 

eneboligene i Sagaveien. Samtidig åpner reguleringen for en viss fleksibilitet i 
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hvor bygninger og passasjer skal plasseres, som også gir mulighet for en noe 
mer sammenhengende bebyggelse. Kommunedirektøren mener denne 

fleksibiliteten er gunstig, ettersom de fremtidige eierforholdene for Skoleveien 4 
fortsatt er uavklart, og det kan være ønskelig å oppføre bygg som går mer på 
tvers av eiendomsgrensene.  

 
Planbeskrivelsen redegjør for hvordan utearealene kan oppføres 

trinnvis, og likevel ivareta behovet for lekearealer, overvannshåndtering og 
oppholdsarealer fra første byggetrinn (s. 31). Kommunedirektøren mener 
dette sikrer en helhetlig utvikling av kvartalet på en god måte når alle 

byggetrinnene er på plass. 
 

Oppfølging av kvalitetsprogrammet 
Planforslaget vurderes å følge opp kvalitetsprogrammet på en god måte. 

Kvaliteter som er særlig viktige for delområdet er sikret i planbestemmelsene, 
bl.a. høye førsteetasjer og publikumsrettet næring mot Moerveien og Skoleveien, 
nedtrapping av byggehøyder mot Sagaveien, grønne tak og dyrkeparseller. 

Bestemmelsene sikrer at materialbruken skal ha hovedvekt på tre og tegl, som 
gir en god overgang mellom trehusbebyggelsen i Sagaveien og den mer 

bymessige bebyggelsen i Moerveien. Oppføring av en felles områdelekeplass syd 
for planområdet er sikret med en rekkefølgebestemmelse som gir grunnlag for 
utbyggingsavtale. Det stilles også krav om kvalitetsoppfølgingsplan som skal 

redegjøre for hvordan tiltakene er fulgt opp ved søknad om rammetillatelse. 
 

Endringer etter førstegangsbehandling 
Planforslaget er justert som følge av HTPs vedtak til førstegangsbehandling og 
mottatte merknader ved offentlig ettersyn. Kommunedirektøren mener 

hovedutvalgets vedtak i stor grad er imøtekommet i det reviderte planforslaget. 
Under følger en vurdering av endringene. 

 
Høyder 
Foreslåtte byggehøyder er illustrert på s. 18 i planbeskrivelsen. Høydene i felt 

BS2 er redusert med én etasje etter førstegangsbehandling, og er nå satt til 
maks fem etasjer. Endringen innebærer at det må etableres heis- og 

trappeoppbygg som er høyere enn femte etasje, dersom taket i felt BS2 skal tas 
i bruk som uteoppholdsareal. I tidligere forslag har tilgangen til taket vært 
integrert i en inntrukket sjette etasje. Kommunedirektøren mener det er ønskelig 

å ta i bruk takene som uteoppholdsareal, og har lagt til rette for dette i kart og 
bestemmelser.  

 
Langs Sagaveien i vest er det regulert nedtrapping av høydene til to etasjer i 
hjørnene mot nord og syd. Det er ellers foreslått maks tre etasjer langs 

gateløpet, med en inntrukken fjerdeetasje 8 meter fra formålsgrensen. I 
etterkant av offentlig ettersyn har administrasjonen ønsket å se et alternativ 

med ytterligere nedtrapping av bebyggelsen mot Sagaveien. I vedlegg 4 har 
tiltakshaver vurdert og illustrert et redusert alternativ, uten inntrukket fjerde 
etasje i syd-vest. Kommunedirektøren vurderer at det reduserte alternativet er 

mer i tråd med intensjonen om å trappe ned og tilpasse ny bebyggelse til 
skalaen til eksisterende småhusbebyggelse i Sagaveien. Den foreslåtte 

nedtrappingen gir også en god overgang til ny bebyggelse i felt BS6 og sydover, 
hvor det er ønskelig å begrense høydene til maks 3 etasjer mot Sagaveien. 
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Bebyggelsen i felt BBB1 og BS1 ligger nærmere dagens sentrumsbebyggelse, og 
vurderes å kunne være noe høyere enn bebyggelsen i syd. En inntrukket fjerde 

etasje gjør det mulig å benytte deler av taket som uteoppholdsareal for disse 
byggene. Kommunedirektøren anbefaler likevel at den foreslåtte 4. etasjen i BS1 
trekkes 3 meter tilbake fra formålsgrensen mot Skoleveien. Dette for å gi en 

opplevelse av at bygget trappes ned mot rådhuset, og sikre bedre solforhold ved 
rådhuset. 

 
Arkitektur og tilpasning 
Kommunedirektøren mener tilpasning til Sagaveien er tilstrekkelig sikret i kart og 

bestemmelser. Nedtrapping av høyder, bruk av tre som fasademateriale, 
variasjon i fargebruken og vertikale brudd i fasadene bidrar til at ny bebyggelse 

tilpasses til småhusbebyggelsens skala og uttrykk. Det skal også anlegges 
grøntareal mellom Sagaveien og ny bebyggelse, som skal beplantes og kan tas i 

bruk som forhager. Flate tak er valgt for å gi mulighet for felles og private 
uteoppholdsarealer, dyrking og overvannshåndtering.  
 

Det er utarbeidet fasadestudier som viser ulike måter å bryte opp fasaden i BS2. 
Alternativene er vist på side 21 i planbeskrivelsen. Kommunedirektøren mener 

ingen av alternativene gir et overbevisende svar på ønsket om mer variasjon i 
fasadene langs Skoleveien. For å sikre kvalitet og variasjon i fasadene mot 
Skoleveien er det lagt inn bestemmelser som sikrer vertikale brudd i fasaden, 

dyrkemuligheter på balkongene, klatreplanter, bruk av tegl som fasademateriale, 
samt næringslokaler med flere innganger fra Skoleveien. Det er lagt inn en ny 

bestemmelse om at førsteetasjen i felt BS2 skal artikuleres med bruk av relieff i 
tegl og innslag av bygningsdetaljer i tre. Det er også sikret at bebyggelsen i BS1 
får et annet fasadeuttrykk mot Skoleveien enn bebyggelsen i BS2. 

Kommunedirektøren mener at disse bestemmelsene samlet sett vil sikre 
variasjon og kvalitet i fasadene langs Skoleveien.  

 
Planforslaget er justert slik at det ikke tillates balkonger som krager mer enn 
én meter ut over formålsgrensen mot Moerveien og Skoleveien. Det vil fortsatt 

være mulig å etablere balkonger av god størrelse, enten som delvis inntrukne 
balkonger, eller ved å trekke bygningskroppen tilbake fra formålsgrensen, slik 

det er gjort i felt BS2 mot Skoleveien. 
 
Passasjer til utearealet 

Planbestemmelsene sikrer at det skal etableres minimum fem passasjer fra det 
omkringliggende gatenettet inn til utearealet (BUT). Kommunedirektøren 

anbefaler at antallet som sikres i bestemmelsene reduseres til fire, én fra hver 
himmelretning. Fire gangpassasjer gir god tilgjengelighet til utearealet og 
mulighet til å bevege seg gjennom kvartalet i alle retninger, samtidig som det gir 

fleksibilitet til å bygge mer sammenhengende bebyggelse på tvers av dagens 
eiendomsgrenser. Dersom det skal sikres fem passasjer, mener 

kommunedirektøren at det bør spesifiseres hvilken himmelretning den femte 
passasjen skal legges i, slik at dette ikke blir opp til tilfeldighetene.  
 

Leilighetsfordeling 
Planbeskrivelsen s. 17 illustrerer en mulig leilighetsfordeling innenfor 

kvartalet. Kommunedirektøren mener det virker fornuftig med en hovedvekt av 
mindre leiligheter mot bygatene i nordøst, og større leiligheter som også kan 

passe for barnefamilier mot villaområdet i Sagaveien. Bestemmelsene sikrer en 
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variasjon i leilighetsstørrelser i hver etasje og i prosjektet som helhet, med en 
minstestørrelse på 36 m2. 

 
Grønne kvaliteter 
Grønne kvaliteter er ytterligere sikret i revidert planforslag gjennom 

bestemmelser om at det skal oppføres gatetrær, bevaring av eksisterende 
søyleosp, bruk av pollinatorvennlige planter på takterrasser, og klatreplanter i 

fasaden. Kommunedirektøren mener at grønne kvaliteter er godt sikret i 
planforslaget. 
 

Sol og skygge 
Planbestemmelsene stiller krav om at 50% av arealet som regnes som felles 

uteoppholdsareal skal være solbelyst kl. 15 ved jevndøgn. Planforslaget oppnår 
solkravet ved å regne med uteareal på tak og balkonger. Dette er i henhold til 

bestemmelsene i områdeplanen. Litt over halvparten av kravet til solbelyst areal 
dekkes på bakkeplan. Dersom høydene reduseres i felt BBB2 vil det kunne gi noe 
mer solbelyst areal i gårdsrommet ved jevndøgn, men dette er ikke studert 

nærmere. 
 

Trafikk og mobilitet 
Planområdet ligger svært godt til rette for at daglige reiser kan gjennomføres 
uten bruk av bil, både for de som skal bo og de som skal jobbe innenfor 

planområdet. Oppdaterte bestemmelser sikrer at det tilrettelegges for flere 
sykkelparkeringsplasser for næringsarealene, og at det tilrettelegges for 

lastesykler. 
 
Bevaring av dagens bebyggelse 

Innenfor planområdet er det i hovedsak Skoleveien 2 som kan ha bevaringsverdi 
som enkeltbygg. Eneboligbebyggelsen kan samtidig ha verdi som en del av et 

større hagebymiljø, som er typisk for Ås sentrum. 
 
Kommunedirektøren vurderer at dagens bebyggelse har en lite hensiktsmessig 

utforming for denne delen av sentrum. Skoleveien 2 oppleves i dag som et lukket 
bygg mot Moerveien, som gir lite liv og aktivitet til sentrum. Mot Skoleveien har 

bygget publikumsrettede funksjoner, men både inngangspartiene og 
næringslokalene har store mangler når det gjelder universell utforming. 
 

Bevaringsverdien vurderes å være svekket av nyere tids ombygninger og 
fasadeendring, selv om enkelte originale detaljer fortsatt er lesbare i bygget. 

Bygget er også i svært dårlig forfatning, og har et betydelig oppgraderingsbehov. 
NIKU har gjennomført en kulturhistorisk verdivurdering høsten 2021, hvor de 
konkluderer med at endringene som er gjort i fasadenes overflater og detaljering 

trekker de samlete arkitektur- og bygningshistoriske verdier ned. 
 

Kommunedirektøren vurderer at bevaringsverdien av Skoleveien 2 ikke er høy 
nok til at dette bør gå på bekostning av en ønsket utvikling av kvartalet i tråd 
med områdeplanen. Planområdet er ett av de mest sentrale utbyggingsområdene 

i Ås sentrum, og det er derfor lagt opp til høy utnyttelse i områdeplanen. 
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Alternativ innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-331 

Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5), med kart datert 29.06.2021, 
bestemmelser datert 21.12.2021 og planbeskrivelse datert 13.12.2021. 
 

Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget vedtas, med enkelte justeringer 

av byggehøyder mot Sagaveien og Skoleveien.  
 
Kan vedtaket påklages? 

Ja 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-3/22 
R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret - 
Andregangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/01589-96 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 3/22 19.01.2022 

2 Kommunestyret 3/22 09.02.2022 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 19.01.2022: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-301 
Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret med kart datert 21.12.2021, 

bestemmelser datert 03.01.2022 og planbeskrivelse datert 11.11.2021, med 
følgende endringer: 

1. Tillegg under bestemmelsenes 4.2.2 (parkering): 

Det skal legges til rette for mulighet til vasking og reparasjoner. Det skal 
legges til rette for ladning av el-sykkel for 10 % av 

sykkelparkeringsplassene. 10 % av sykkelparkeringsplassene skal 
dimensjoneres for lastesykkel/familiesykkel. 
 

2. Høydebegrensningene fra vedtak pkt. 1 og 2 i andregangsbehandling i 
HTP-møte 04.03.2020 opprettholdes og tas med videre. Dette innebærer 

konkret at bygg N3 i felt B6 og bygg S1 i felt B4 tas ned til tre etasjer. 
_____ 

 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 19.01.2022: 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
1. Tillegg under bestemmelsenes 4.2.2 (parkering): 

Det skal legges til rette for mulighet til vasking og reparasjoner. Det skal 

legges til rette for ladning av el-sykkel for 10 % av 
sykkelparkeringsplassene. 10 % av sykkelparkeringsplassene skal 

dimensjoneres for lastesykkel/familiesykkel. 
2. Høydebegrensningene fra vedtak pkt. 1 og 2 i andregangsbehandling i 

HTP-møte 04.03.2020 opprettholdes og tas med videre. Dette innebærer 

konkret at bygg N3 i felt B6 og bygg S1 i felt B4 tas ned til tre etasjer. 
 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
Forslaget tilbakesendes for bearbeiding. 
1. Foreliggende forslag er ikke i tilstrekkelig grad justert for de forhold som 

forrige vedtak søkte å ivareta 

2. Punkthusene midt i feltet er plassert på en måte som ikke skaper gode 

utearealer. Det må etableres minst et område der det skapes en bredere 
tunform som kan fungere som sentralt grønn møteplass. 

 
Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 5-4 (2MDG, 1SV, 1V) ved 

alternativ votering mot SVs forslag. 
 MDGs forslag pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

 MDGs forslag pkt 2 ble vedtatt 5-4 (1Ap, 2H, 1KrF) 
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Saksfremlegg 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-301 

Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret med kart datert 21.12.2021, 
bestemmelser datert 03.01.2022 og planbeskrivelse datert 11.11.2021 
 

 
Ås, 31.12.2020 

 
Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  11.04.2019 

Hovedutvalg for teknikk og miljø  26.09.2019 
Offentlig ettersyn     07.10.2019 - 21.11.2019 
Hovedutvalg for næring og miljø  03.03.2020 

Hovedutvalg for teknikk og plan 04.03.2020 
Hovedutvalg for teknikk og plan 19.01.2022 

Kommunestyret     09.02.2022 
 
Vedlegg: 

1. Plankart, 21.12.2021 
2. Reguleringsbestemmelser, 22.12.2021 

3. Planbeskrivelse, 11.11.2021 
4. Tiltakshavers redegjørelse for justerte høyder 

5. Presentasjon skisseprosjekt, del 1, 10.11.2021 
6. Presentasjon skisseprosjekt, del 2, 10.11.2021 
7. Landskapskonsept, del 1, 09.11.2021 

8. Landskapskonsept, del 2, 09.11.2021 
9. Presentasjon nærvirkninger, 05.11.2021 

10. Oppsummering av merknader med kommunedirektørens kommentarer, 
datert 18.02.2020 
11. Trafikkanalyse, datert 23.08.2019 

12. Støyanalyse, datert 23.08.2019 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser  
ROS-analyse 

Geotekniske undersøkelser 
Naturkartlegging 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
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Saksutredning: 

 

Sammendrag: 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for at dagens næringsområde ved 

Grenseveien kan utvikles med boliger, i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 

 
Figur 1. Utsnitt fra gjeldende kommuneplan, vedtatt 03.02.2016. Forslag til reguleringsplan 
omfatter det skraverte området nord for Nordbyveien (BKF1), og inkluderer grøntområdet i vest. I 
øst avgrenses planområdet av kommunegrensen mot Ski. 

Forslaget tilrettelegger for 350 nye leiligheter i blokkbebyggelse, organisert i en 
lamellstruktur og som punkthus, i tillegg til to nye torg, grøntområder, et 
gjennomgående gatetun og oppgradering av Grenseveien med nytt fortau. Langs 

Nordbyveien i syd avsettes et felt til kombinert bebyggelse bolig/kontor. Det 
foreligger per i dag ingen kjente planer om å transformere dagens 

næringsbebyggelse på dette feltet. 
 
Planforslaget er utarbeidet at AART/SJ Architects på vegne av Selvaag Bolig ASA. 

 
Planforslaget ble behandlet i Hovedutvalg for teknikk og plan 04.03.2020, som 

innstilte på at planforslaget skulle vedtas med reduserte byggehøyder langs 
Grenseveien nord-øst i planområdet. På forespørsel fra tiltakshaver ble 
planforslaget trukket fra endelig behandling i kommunestyret. Planforslaget 

fremmes nå til ny andregangsbehandling, med justeringer. 
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Figur 2. Flybilde av planområdet med varslet avgrensning. 

Beskrivelse av planforslaget: 
Bebyggelse 
Planforslaget legger til rette for at området kan utvikles med 350 nye boliger,  

bygget som leiligheter i lamellblokker og punkthus. Lamellblokkene foreslås lagt i 
ytterkantene av planområdet, slik at de følger gateløpet for Grenseveien og 

grøntdraget i vest. Punkthusene er kvadratiske boligblokker som foreslås plassert 
i midten av planområdet, og som vris i ulike himmelretninger. 
 

Det tillates byggehøyder opp mot fem etasjer innenfor planområdet. I den 

nordligste delen av B6 tillates det maks tre etasjer.  
 

Feltene avsatt til boligformål foreslås regulert med en BRA på til sammen 34 750 

m2. Felt BKB tillates utbygd med 2700 m2 BRA, med kontorareal på opp mot 
2000 m2. I B3 ønsker tiltakshaver å etablere et serviceområde for boligblokkene 
syd i planområdet, som skal utvikles med Selvaags plusskonsept. Selvaag Pluss 

innebærer blant annet at boligblokkene utstyres med en bemannet resepsjon 
som kan bistå beboerne med praktiske oppgaver, og flere fellesarealer til bruk 

for beboerne. 
 

Uterom 
Boligfeltene brytes opp av et gatetun fra nord til sør som sikres i 
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bestemmelsene, i tillegg til en grøntakse fra nord til sør (f_GKG) som sikres i 
kart og bestemmelser. Aksene er illustrert på side 9 i landskapskonseptet 

(vedlegg 7).  
 

Langs gatetunet skal det legges til rette for oppholdssoner og møteplasser av ulik 
karakter tilpasset ulike beboergrupper innenfor området. Det skal etableres to 

torg i tilknytning til gatetunet, som er sikret med bestemmelsesområder i kartet. 
Torgene skal ha en størrelse på minimum 600 m2 i nord og 700 m2 i syd. I 

tilknytning til det nordlige torget planlegger Selvaag et serviceområde som 
henvender seg ut mot torget. 
 

Bestemmelsene sikrer uteareal på minst 20 m2 pr. boenhet, hvor takterrasser og 
balkong/veranda på minst 15 m2 kan medregnes.  
 

Trafikk og adkomst 
Planområdet har adkomst via Grenseveien, fra rundkjøring på Nordbyveien. 

Vedlagte trafikkutredning utarbeidet av Sweco, redegjør for at veisystemet har 
tilstrekkelig kapasitet til å ta trafikkøkningen som planforslaget vil medføre. 
Grenseveien foreslås opparbeidet med fortau på 2,5 meter langs veiens vestside 

og nordside. Krysset der Grenseveien går vestover foreslås strammet opp og 
justert, slik at hele veitraseen ligger innenfor kommunegrensen til Ås. For 

gående og syklende legger planforslaget til rette for gatetun gjennom 
boligfeltene. Gatetunet vil være kjørbart ved behov, f.eks. for rednings- og 
slokkemannskap. 

 
Parkering 

Foreslått parkeringsdekning for planområdet er på maks 1 plass per boenhet. 
Planforslaget legger til rette for at hovedvekten av nye parkeringsplasser legges 
under bakken, med adkomst fra Grenseveien, slik at trafikken begrenses mest 

mulig innenfor planområdet. Adkomst til parkeringskjeller er vist i plankart med 
pil. Opptil 30 plasser for gjesteparkering og korttidsparkering kan etableres på 

bakkeplan innenfor feltene avsatt til boligbebyggelse. 
 

For sykkel stilles det krav om minimum to parkeringsplasser per boenhet, hvorav 
50 % skal være overdekket, og minimum 20 % skal plasseres i tilknytning til 

inngangspartier i den enkelte bygning. 
 

Støy 
Hovedkilden til støy for planområdet er Nordbyveien, men også trafikk på 
Grenseveien kan bidra med noe støy. Som avbøtende tiltak legger planforslaget 

opp til mindre støyfølsom bebyggelse i området nærmest Nordbyveien. Dagens 
næringsbygg på BKB gir også noe støyskjerming mot Nordbyveien. Boligene 

langs Grenseveien i den sydlige delen av planområdet vil få ytterfasade mot gul 
støysone. I støyanalysen konkluderer Sweco med at det vil være teknisk 

uproblematisk å møte krav til innendørs støy. Uterommene vil i all hovedsak 
ligge innenfor de anbefalte verdiene. 
 

Historikk: 
Førstegangsbehandling i HTM 11.04.2019 og 26.09.2019 

Planforslaget ble behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 11.04.2019. 
Det ble vedtatt at planen skulle tilbakesendes for videre bearbeiding. 
Grøntområder skulle tas inn i reguleringskartet, og høyder begrenses til maks 4. 

etasjer.  
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I etterkant av behandlingen ble det gjort endringer i planforslaget i henhold til 

vedtaket. Planforslaget ble behandlet på nytt i HTM 26.09.2019, og ble vedtatt 
sendt på offentlig ettersyn. 
 

Offentlig ettersyn 
Planforslaget ble sendt på offentlig ettersyn i perioden 07.10.2019 - 21.11.2019. 

Det ble mottatt 24 merknader til offentlig ettersyn. Alle merknadene er 
sammenfattet og kommentert i vedlegg 10. 
 

Det var stor mobilisering blant naboer i høringsperioden, særlig i området 
Myrsletta som grenser til planområdet i øst. Mange uttrykte bekymring for at ny 

bebyggelse vil ha negative konsekvenser for solforhold og innsyn for naboene i 
øst, som stort sett har sine private hager vendt mot planområdet. Flere er også 

bekymret for økning i trafikk som følge av ny utbygging og omlegging av 
Grenseveien til en rettere strekning. Det etterlyses tiltak som fartsdumper, 
grøntområde mellom vei og bebyggelse, samt fortau på begge sider av 

Grenseveien. Naboene er på generelt grunnlag positive til at dagens 
næringsbebyggelse byttes ut med boliger, men flere kommenterer 

at de ønsker lavere høyder på ny bebyggelse, eller større innslag av 
småhus/rekkehus. Flere av naboene kommenterer at det har vært vanskelig å få 
oversikt over totale byggehøyder og sol/skygge-forhold i de dokumentene som 

ble sendt på høring. 
 

Det ble gjort mindre justeringer i planforslaget etter offentlig ettersyn for å 

imøtekomme innkomne merknader. Lamellbebyggelsen langs Grenseveien (B4 
og B6) ble flyttet 1 meter mot vest, og byggegrensene ble trukket inn mot 
fasaden på ny bebyggelse. Maks tillatt kotehøyde i plankartet ble redusert med 1 

meter i felt B4 og B6. Bestemmelsene ble supplert med en formulering om at det 
ikke tillates etablering av takterrasser eller utkragede balkonger mot øst i delfelt 

B4 og B6.  
 
Andregangsbehandling i Hovedutvalg for teknikk og plan 04.03.2020 

Hovedutvalget vedtok følgende innstilling: 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-301 

Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret med kart revidert 29.01.2020, 
bestemmelser revidert 18.02.2020 og planbeskrivelse revidert 18.02.2020, med 
følgende endringer: 

1. Felt B6 reguleres til konsentrert småhusbebyggelse med utnyttelsesgrad 
maks 40 % BYA og byggehøyde maks 10 meter over gjennomsnittlig 

planert terreng 
2. S1 i felt B4 tas ned til tre etasjer. 
3. Avkjørsel mellom feltene B4 og B1 markeres med atkomstpil 

4. I planbestemmelsene punkt 3.2 tredje avsnitt presiseres teksten om at 
gatetun skal videreføres fra ST1 til angitt avkjørsel på B1, og vil være 

felles atkomst for byggefeltene: 
«I felt B3 skal delområde A og B skilles med gatetun fra angitt avkjørsel 

og frem til torg ST2. Gatetunet skal videreføres fra torg ST1 via feltene B2 
og B4 til angitt avkjørsel på felt B1. Gatetunene skal være felles atkomst 
fra offentlig vei for de tilgrensede byggefeltene.» 
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5. I planbestemmelsene punkt 4.2.2 legges til: «Før igangsettingstillatelse på 
det enkelte felt gis skal det tinglyses rett til felles atkomst fra offentlig vei 

til byggefeltene som grenser til gatetunet.» 
6. Samt følgende endringer: Alle illustrasjoner, som har perspektiv, lyssetting 

og detaljering eller inneholder trær og andre objekt som enten ikke er 

sannsynlige eller som bidrar til å forstyrre en realistisk oppfattelse av 
proporsjoner, skal omarbeides før behandling i kommunestyre. 

 

På forespørsel fra tiltakshaver ble saken trukket fra endelig behandling i 
kommunestyret. Saken fremmes nå til ny andregangsbehandling. 

 
Endringer etter HTP-vedtak 04.03.2020: 
HTPs innstilling innebærer at fire bygg langs den nord-østlige grensen av 

planområdet reduseres fra fire etasjers blokkbebyggelse til konsentrert 
småhusbebyggelse med maks tre etasjer. Tiltakshaver har endret planforslaget 

slik at byggehøydene reduseres til tre etasjer i den nordligste delen av B6, hvor 
byggene ligger nærmest naboene i øst. Området med reduserte høyder tilsvarer 
to bygg. Det er ikke foreslått småhusbebyggelse. For å opprettholde 

utnyttelsesgraden i opprinnelig planforslag, foreslår tiltakshaver å øke 
byggehøydene fra fire til fem etasjer på to punkthus i delområde B. Tiltakshaver 

har redegjort for endringene i byggehøyder i vedlegg 4. 
 

Det er i tillegg gjort endringer i plasseringen av torgene innenfor planområdet. 
Nordre torg er flyttet fra felt B5 til felt B3, og er markert med 

bestemmelsesområde #3. Søndre torg er markert med bestemmelsesområde #2 
i plankartet. Bruk av bestemmelsesområde gir større fleksibilitet i utformingen, 

samtidig som størrelsen er definert i bestemmelsene. Reguleringsbestemmelsene 
sikrer at torgene oppføres med samme størrelse som tidligere arealformål: 
minimum 700 m2 i syd og minimum 600 m2 i nord. 
 

Bestemmelser om atkomst er oppdatert i henhold til punkt 3-6 i HTPs vedtak. 
 

Kommunedirektørens vurdering av planforslaget: 

Planens hovedgrep 
Kommunedirektøren mener at det overordnede grepet med et gjennomgående 
gatetun som forbinder to nye torg, er et godt utgangspunkt for utviklingen av 

boligområdet. Det vurderes som viktig at gatetunet og nye torg får en offentlig 
karakter, slik at de bidrar til å åpne opp området og skape nye forbindelser for 

beboere i omkringliggende boligfelt. De foreslåtte torgene vurderes å ha god nok 
størrelse til at rommene vil kunne framstå som åpne og offentlige, samtidig som 

bygningene gir rommene en tydelig avgrensning.  
 

Den sammenhengende grøntaksen vurderes som et positivt grep for å tilføre 
området et grønt preg. Aksen har potensial for å framstå som et mer privat 

grøntareal for beboerne, som kan gi økt trivsel og bokvalitet. 
Kommunedirektøren er samtidig usikker på om grøntaksen i nord (f_GKG2) vil 

være romslig nok til å fungere som et attraktivt oppholdsareal.  
 

Nye leilighetsbygg bidrar til å skape et større mangfold av boligtyper i området, 
som ellers preges av større eneboliger og rekkehus. Kommunedirektøren mener 

samtidig at planforslaget ville være tjent med en større variasjon av 
bygningstyper, gitt planområdets størrelse. Illustrasjonene i vedlegg 9 

Presentasjon nærvirkninger gir inntrykk av at blokkbebyggelsen vil kunne 
oppleves som monoton, med lite variasjon mellom byggene. HTPs vedtak om et 



Ås kommune 

Kommunestyret 09.02.2022  Side 22 av 56 

 

større innslag av småhusbebyggelse ville kunne tilført større variasjon i den nye 
bebyggelsen, men er ikke videreført. 
 

Planforslaget legger opp til en høyere utnyttelse enn omkringliggende 
bebyggelse. Fjernvirkningene av ny bebyggelse vurderes som små. Vedlagte 
presentasjon av nærvirkninger viser at ny bebyggelse vil stå i tydelig kontrast til 

den lavere småhusbebyggelsen. Eksisterende vegetasjon virker samtidig 
skjermende mot ny bebyggelse.  

 
Vurdering av endringer 

Byggehøyder og utnyttelsesgrad 
Reduksjon av byggehøydene fra fire til tre etasjer nord i felt B6 vurderes å 
ivareta intensjonen i HTPs vedtak, selv om feltet ikke reguleres til 

småhusbebyggelse. Reduksjonen av høyder gir bedre solforhold for naboene øst 
for planområdet, som vurderes å være det viktigste hensynet bak vedtaket. 

Kommunedirektøren bemerker samtidig at vedtaket bare delvis er fulgt opp, 
ettersom bare to bygg har fått redusert høyde. Høydene er også økt til fem 
etasjer på to bygg internt i planområdet. 
 

Kommunedirektøren mener planforslaget som legges fram er et godt 
kompromiss, som ivaretar ønsket om å senke byggehøydene der avstanden til 

nabobebyggelsen i øst er kortest, samtidig som planområdet kan utnyttes på en 
effektiv måte. Planforslaget har en utnyttelsesgrad på ca 100 % BRA, som i 
utgangspunktet ikke er spesielt høyt for et så sentralt område. Dersom det skal 

kompenseres for tapt utnyttelse, mener kommunedirektøren at de to foreslåtte 
punkthusene sentralt i planområdet er de beste byggene å øke høydene på. Økte 

høyder sentralt i planområdet vil ikke påvirke nabobebyggelsen negativt i form 
av skygge eller innsyn, og de høyeste byggene vil få en mindre fremtredende 
plassering sett fra Grenseveien i øst. 

 
Forholdet til nabobebyggelsen 

Kommunedirektøren mener at avstanden mellom ny og eksisterende bebyggelse 
i øst er tilstrekkelig til å sikre gode solforhold. Som vist på s. 6 i vedlegg 5, 
Presentasjon skisseprosjekt, ligger avstandene på mellom 31 og 58 meter. 

Regulerte bygningshøyder i felt B4 og B6 er 12,5 meter over dagens terreng i 
nord, og 14 meter over dagens terreng i syd. Avstanden mellom byggene er 

dermed mer enn 2,5-3 ganger bygningenes høyde. Normalt vurderes det at en 
avstand mellom bygg på minimum 1,5 ganger byggets høyde bør legges til 
grunn for sentrumsbebyggelse, for å sikre mulighet for sol på utearealene. 
 

Sol- og skygge-virkninger for naboeiendommene er vist i vedlegg 6, s 8-18. 
Skissene viser at ny bebyggelse kaster skygge på naboeiendommene i øst fra kl. 

20 den 21. juni, og fra kl. 19, 1. mai. Solforholdene for nabobebyggelsen er 
dermed betydelig forbedret fra planforslaget som ble behandlet 4.3.2020, hvor 

de nordligste naboeiendommene ble berørt helt eller delvis av skygge fra ny 
bebyggelse kl. 18 i mai. Kommunedirektøren mener dermed at høydene er 
redusert på de to byggene som gir størst virkning på solforholdene for naboene.  

Bestemmelsen om at det ikke tillates takterrasser og utkragede balkonger mot 
øst i B4 og B6, bidrar også til å redusere innsyn fra ny bebyggelse mot naboene. 

I tillegg reduseres høydene ved at tillatt takoppbygg begrenses til 1,5 
meter og 20 % av takflate. Eiendommene i vest ligger høyere i terrenget enn 
planområdet, og berøres i liten grad av skygge fra ny bebyggelse. Eiendommene 
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i nord berøres også i liten grad. 
 

Uterom og torg 
Revidert planforslag legger opp til å flytte det nordligste torget fra felt B5 til B3. 
Kommunedirektøren har ingen innvendinger til denne endringen, som sikrer at 

torget opparbeides ved første byggetrinn. Bestemmelsene sikrer at torget 
opparbeides innenfor angitt bestemmelsesområde, med samme størrelse som 

tidligere regulerte torg.  
 

 
Figur 3. Utsnitt revidert plankart til venstre, høringsutkast til høyre. 

Det sydlige torget er regulert med et større bestemmelsesområde (#2), som gir 

fleksibilitet for ulike plasseringer, avhengig av utbyggingstakt på eiendommene. 
Bestemmelsesområdet gir rom for at torget kan plasseres lenger syd enn 

tidligere plassering, slik at det blir god avstand mellom de to torgene. Størrelsen 
på minimum 700 m2 sikres i bestemmelsene. I tillegg er de sikret et større 
grøntareal der det tidligere var regulert torg. Kommunedirektøren mener dette er 

en god løsning, som sikrer de samme kvalitetene som i tidligere planforslag, 
samtidig som det gir større fleksibilitet.  

 
Konklusjon: 

Kommunedirektøren mener at planforslaget legger et godt grunnlag for å utvikle 
området med ny boligbebyggelse. HTPs vedtak vurderes å være delvis 
imøtekommet, og negative virkninger av planforslaget for naboene i øst er 

redusert. Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget vedtas. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-4/22 
Kontrollutvalgets årsrapport 2021 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/00506-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 4/22 09.02.2022 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2021, til orientering. 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 

kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

kontrollutvalget 
kommunestyret 

 
 
Vedlegg: 

1. Saksutskrift Ås KU sak 2-22 - Kontrollutvalgets årsrapport 2021 
2. Kontrollutvalgets årsrapport 2021 Ås 

 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Kontrollutvalgets sekretariat (VIKUS). 
 

 
 

Saksutredning: 
 
Kontrollutvalgets sekretariat sendte 31.01.2022 sak fra kontrollutvalget til 

kommunestyret. Se vedlagt saksutskrift med vedlegg. 
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K-5/22 
Kontrollutvalgets årsplan 2022 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/00469-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 5/22 09.02.2022 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtatte årsplan for 2022 til orientering. 
 

 
Avgjørelsesmyndighet: 

kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Kontrollutvalget 
Kommunestyret 

 
Vedlegg:  
 

Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 59-21 Kontrollutvalgets årsplan 2022 

2. Kontrollutvalgets årsplan 2022 Ås 
3. Ås KU Oversikt over saker til behandling 2022 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalgets sekretariat, VIKUS 

 
 

Saksutredning: 

 
Kontrollutvalgets sekretariat oversendt 10.01.2022 sak fra kontrollutvalget til 

kommunestyret. Se vedlagt saksutskrift med vedlegg. 
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K-6/22 
Revisjon av selskapsavtale - Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  20/03589-24 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 15/22 26.01.2022 

2 Kommunestyret 6/22 09.02.2022 

 

Formannskapets innstilling 26.01.2022: 

Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 

_____ 
 
 

Formannskapets behandling 26.01.2022: 
Saken ble sendt som tilleggssak 20.01.2022. 

 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 

 

Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 
Ås, 20.01.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 

Kommunestyre 
 
Vedlegg: 

Vedlegg 1 Ny  selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtatt av 
representantskapet  1311804_1_1 

Vedlegg  2 -  Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtatt av 
eierkommunene 2019  1311805_1_1 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus)   
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Saksutredning: 

 
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus) startet opp 1.7. 2020 med 30 av 
kommunene i Viken som deltagere. Kommunestyret i Ås kommune vedtok 

selskapsavtalen 11.12.2019, jf.  ksak 91/19. 
 

Vikus selger tjenester til Asker, Aremark og Bærum i tillegg til leveransene til 
eierne.  
 

I eiermøtet 22. april 2021 sluttet representantskapet seg til styrets forslag om å 
utvide selskapet med de kommunene innen Viken fylkesgrense som er 

interessert i deltagelse. Kommunestyret i Bærum fattet i sitt møte 26. mai 2021 
(sak 66/21) vedtak om at kommunedirektøren iverksetter en prosess ovenfor 

Vikus, som tilrettelegger for en mulig deltakelse på eiersiden. 
Representantskapet i Vikus behandlet derfor 23.9. 2021 sak om endringer i 
selskapsavtalen, og anbefalte utvidelse av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. 

Saken er oversendt kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
 

Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS.  
 
Nedenfor redegjøres det for endringene i selskapsavtalen som følge av Bærums 

inntreden, samt noen andre endringer som styret fant det hensiktsmessig å ta 
opp.  

 
Eierandel og deltagerinnskudd  
Bærum blir største deltager i selskapet med 128 000 innbyggere. Bærums 

deltagerinnskudd er beregnet til 80 000 kroner, noe som utvider 
selskapskapitalen til 880 000 kroner.  

 
Tidligere har eierandelene vært fordelt slik at ingen kommune eier mindre enn 
0,5% av selskapet. Representantskapet sluttet seg til styrets forslag om å gå 

vekk fra dette prinsippet ved utvidelse av selskapet, og beregne eierandelen 
basert på folketall, slik det gjøres i mange selskaper. Eierandelen er lik 

ansvarsandelen. Dette innebærer at eierandelene justeres, se tabell under. 
 

https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1017209_1_1-pdf.1017209oac1c.pdf
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Forretningsadresse 

Selskapets forretningsadresse er i Lørenskog. Styret foreslo å ta ut av 
selskapsavtalen at selskapet skal ha avdelingskontorer i Buskerud og Follo. 

Representantskapet sluttet seg til styrets vurdering om at behovet for 
avdelingskontorer må avveies fortløpende, og tilpasses driftens behov.  
 

Valgkomite  
Representantskapet sluttet seg til forslag om å endre ordlyden i punkt 4.2.2 

andre avsnitt fra:  
 
«Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til Viken 

Kontrollutvalgssekretariat IKS sitt styre som de finner best kvalifisert til å dekke 
vervene. Blant de valgte styremedlemmene skal valgkomiteen også fremme 

forslag på styrets leder og nestleder. Valgkomiteen skal også fremme forslag til 
leder og nestleder i representantskapet.»  
 

til: «Valgkomiteens hovedoppgave er å kartlegge behovet for 
styresammensetning utfra selskapets formål og situasjon, og finne frem til 

kandidater som samlet dekker dette behovet. Valgkomiteen innstiller på 
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styresammensetning og skal også fremme forslag på leder og nestleder til 
representantskapet.»  

 
Stemmevekt  
Kommunene har i dagens selskapsavtale en solidarisk tilnærming til styring av 

Vikus. Dette innebærer blant annet at eierkommunene har én stemme hver, 
uavhengig av folketall. Representantskapet drøftet stemmevekt i eiermøtet 

23.9.2021. I det derpå følgende representantskapsmøtet fremmet 
representanten fra Lillestrøm forslag om følgende modell for stemmevekt basert 
på antall innbyggere: 1 stemme for 0-40 000 innbyggere, og deretter ytterligere 

1 stemme for hver påbegynt 40 000 innbygger. Forslaget fikk tre stemmer fra 
Lillestrøm, Drammen og Lørenskog, og falt. Dagens modell med en stemme pr. 

kommune ble dermed stående.  
 

Økonomiske og administrative konsekvenser  
Selskapet blir mer robust når en stor eier som Bærum kommer inn på eiersiden. 
For kommunene betyr dette at selskapet får styrket økonomi, 

tjenesteleveransene sikres og selskapet får mulighet til videreutvikling.  
 

Deltakerinnskuddet fra Bærum innebærer at selskapskapitalen utvides med  
80 000 kroner. Selskapets inntekter fra eierne vil øke, samtidig reduseres 
inntekter fra salg. Nettoeffekten på budsjettet for 2022 er positiv.  

 
Leveransene av sekretariatstjenester til Bærum øker. Dette skyldes at eiere får 

en mer omfattende tjeneste, men også at Bærum har endret revisjonsordning, 
noe som endrer arbeidsdelingen mellom sekretariat og revisjon. Økningen i 
sekretariatets arbeid dekkes imidlertid av Bærums betaling. 

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler at Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for 
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. 
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K-7/22 
Bosetting av flyktninger 2022 
 
Saksbehandler:  Anders Glette Saksnr.:  21/03696-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 5/22 26.01.2022 

2 Kommunestyret 7/22 09.02.2022 

 

 
Formannskapets innstilling 26.01.2022: 
1. Ås kommune følger IMDis anmodning og bosetter 22 flyktninger i 2022. 

2. Dersom det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon med økt behov for 
mottak av flyktninger kan Ås kommune vurdere mottak av flere flyktninger 

enn de 22. 
3. Ås kommune har begrenset kapasitet til å bosette personer med komplekse, 

helserelaterte behov som muligens kan medføre langvarig kommunal 

oppfølging. Ås kommune kan øke denne kapasiteten ved behov, forutsatt at 
det gis langvarig statlig støtte. 

 
_____ 

 

 
Formannskapets behandling 26.01.2022: 

Emilie Åm (Ap) fremmet følgende forslag til punkt: 
 2, alternativt: Dersom det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon med økt 

behov for mottak av flyktninger kan Ås kommune vurdere mottak av flere 

flyktninger enn de 22. 
 3, tillegg: Ås kommune kan øke denne kapasiteten ved behov, forutsatt at 

det gis langvarig statlig støtte. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes inntil kommunestyrets vedtak av 10/12-2020 er oppfylt.  
Saken skal behandles i Hovedutvalg for Helse og Sosial før behandling i 

Formannskap/Kommunestyre. 

 

Hilde Kristin Marås (uavh) fremmet følgende forslag: 

Ås kommune bosetter 15 flyktninger i 2022.  
 

Votering: 
FrP’s forslag ble nedstemt 8-1 (FrP). 
Marås’ forslag ble nedstemt 8-1 (uavh). 

Kommunedirektørens innstilling punkt 1 ble tiltrådt 7-2 (uavh, FrP). 
Kommunedirektørens innstilling punkt 2 ble nedstemt enstemmig. 

Kommunedirektørens innstilling punkt 3 ble nedstemt 8-1 (FrP). 
Ap’s forslag ble tiltrådt 8-1 (FrP). 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Ås kommune følger IMDis anmodning og bosetter 22 flyktninger i 2022. 
 

2. Ås kommune kan ikke bosette mer enn de 22 flyktningene, selv om 
bosettingsbehovet skulle øke i løpet av året.  

 

3. Ås kommune har begrenset kapasitet til å bosette personer med 
komplekse, helserelaterte behov som muligens kan medføre langvarig 

kommunal oppfølging. 
 
Ås, 16.12.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss Tove Kreppen Jørgensen 

Kommunedirektør Kommunalsjef helse og mestring 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
Anmodningskriterier for 2022 
Oppmoding om busetting av flyktningar i 2022 - Ås kommune 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

NAV-leder 
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Saksutredning: 
 

 
Sammendrag: 
IMDi har anmodet Ås kommune om å ta imot 22 nye flyktninger i 2022. 

Kommunedirektøren anbefaler at Ås kommune følger IMDis anmodning. 
 

Kommunedirektøren anbefaler videre at Ås kommune svarer IMDi at vi ikke kan 
bosette flere enn 22 flyktninger i 2022 selv om bosettingsbehovet øker i løpet av 
året. 

 
Kommunedirektøren anbefaler å gi tilbakemelding om at Ås kommune har 

begrenset kapasitet til å bosette personer med komplekse, helserelaterte behov 
som muligens kan medføre langvarig kommunal oppfølging. 

 
Fakta i saken: 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev av 11.11.21 anmodet 

kommunen om å bosette 22 flyktninger i 2022. IMDi oppfordrer kommunen til å 
fatte vedtak i tråd med antallet i anmodningen. Vedtaket skal ikke inkludere 

familiegjenforente eller ha andre forbehold. Videre opplyser IMDi at 
anmodningen skjer på bakgrunn av prognoser som viser at det er behov for å 
bosette 5 500 flyktninger i Norge i 2022. Fordeling av flyktninger til bosetting 

mellom kommunene skjer etter kriterier fra Kunnskapsdepartementet (se 
vedlegg). 

 
I tillegg til et vedtak som svarer på denne anmodningen, ber IMDi om at 
kommunen også angir om og hvor mange flyktninger kommunen kan være i 

stand til å bosette dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året. 
Tilbakemeldingen fra kommunen vil inngå i IMDi sin vurdering av kommunenes 

samlede bosettingskapasitet. Det er også ønskelig å få tilbakemelding på 
kommunen sin kapasitet til å bosette personer med komplekse, helserelaterte 
behov som muligens kan medføre langvarig kommunal oppfølging. 

 
I 2020 og 2021 har Ås kommune som andre kommuner tilpasset 

bosettings- og integreringsarbeidet under pandemien. Ås kommune har gitt 
nyankomne flyktninger et godt tilbud samtidig som smittevernhensyn er 
ivaretatt. Det er også tatt i bruk digitale løsninger i oppfølging, opplæring 

og kvalifisering.  
Pandemien har gitt noe begrensede muligheter for direkte overgang fra 

introduksjonsprogram til arbeid. NAV Ås har dermed i enda større grad enn 
tidligere fokusert på å gi flyktninger utdanningsmuligheter som skal gi 
utgangspunkt for varig tilknytning til arbeid.  

 
Organisering av bosettingsarbeidet i kommunen:  

NAV Ås har det helhetlige ansvaret for bosetting og oppfølging av nye flyktninger 
i kommunen. Bosetting av flyktninger skjer både i kommunale boliger og i 
private utleieboliger. Ved bosetting i kommunale boliger har eiendomsavdelingen 

ved boligkontoret ansvar for forvaltning av leieforholdene. Ås kommunale 
fastlegekontor gjør førstegangs helseundersøkelse av flyktninger som bosettes 

og som ikke har fått denne undersøkelsen i asylmottak. Videre er enhet for 
forebyggende helse, skoler og barnehager involvert ved bosetting og oppfølging 

av familier med barn.  
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Status for bosetting i 2021:  
Kommunestyret vedtok å bosette 19 flyktninger i 2021. Vedtaket ble gjort 

10.12.2020 i kommunestyrets sak 130/20. Ås kommune har per 16.12.2021 
bosatt alle de 19 flyktningene vi har blitt anmodet om for 2021.  
 

Av de 19 bosatte flyktningene er 9 bosatt i kommunale boliger, 2 er bosatt i 
boliger med kommunal tildelingsrett, mens 8 er bosatt i private utleieboliger.  

 
Økonomiske konsekvenser: 
Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten. Tilskuddet skal gi en rimelig 

dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering 
av flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene. For å ivareta kommunenes 

økonomiske interesser i bosettings- og integreringsspørsmål ble det i 1990 
oppnevnt et beregningsutvalg av Kommunal- og Arbeidsdepartementet. Utvalget 

er satt sammen av representanter fra staten og kommunesektoren og gjør årlige 
kartlegginger av de kommunale utgiftene til bosetting og integrering. 
Beregningene skjer med utgangspunkt i 20 utvalgskommuner.  

 
Beregningsutvalget for kartlegging av kommunens utgifter til bosetting og 

integrering av flyktninger skrev i sin årlige rapport i september 2021 at tall for 
2020 viser at integreringstilskuddet gjennomsnittlig dekker 105,9 % av utgiftene 
til bosetting og integrering av flyktninger i perioden kommunen mottar tilskudd. 

 
Foruten integreringstilskuddet mottar kommunen norsktilskudd for å dekke 

kostnader med undervisningstilbudet i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen 
mottar også andre tilskudd ved bosetting av enkelte av flyktningene med særlige 
behov. 

 
I vedtatt budsjett for 2022 er det tatt høyde for bosetting av 15 nye flyktninger. 

En økning fra 15 til 22 for 2022 utgjør en forventet inntektsøkning på omkring 
1 300 000,- fra integreringstilskudd. Kommunedirektøren vurderer at bosetting 
av 22 nye flyktninger i 2022 i hovedsak kan skje innenfor vedtatt 

budsjettramme. Mulige konsekvenser på utgiftssiden avhenger av hvem som 
bosettes og når i 2022 bosetting skjer. 

 
Eventuelle økonomiske justeringer vil skje i forbindelse med tertialrapportering.  
 

Tilskuddsnivå 2021: 
 

TILSKUDDSÅR BOSETTINGSÅR KATEGORI SATS 

Integreringstilskudd år 1 2021 enslige voksne 241 000 

  voksne 194 300 

  enslige mindreårige 187 000 

  barn 194 300 

Integreringstilskudd år 2  2020 alle flyktninger 249 000 

Integreringstilskudd år 3  2019 alle flyktninger 177 300 

Integreringstilskudd år 4  2018 alle flyktninger 88 000 

Integreringstilskudd år 5  2017 alle flyktninger 72 000 

Barnehagetilskudd  2021 barn under 5 år 27 100 

Eldretilskudd  2021 voksne over 60 år 176 000 
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Miljømessige konsekvenser: 

Ingen kjente. 
 
Alternativer: 

Ås kommune bosetter ikke flyktninger i 2022. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler at Ås kommune følger IMDis anmodning.  
I departementets kriterier for fordeling legges det størst vekt på resultater i 

introduksjonsprogrammet, samt muligheten for å få arbeid og kapasitet til å gi 
videregående opplæring i regionen. Ås kommune har levert gode resultater i 

integreringsarbeidet gjennom flere år, og har opparbeidet seg god kompetanse 
og erfaring.  

 
Kommunedirektøren vurderer at bosetting av flyktninger bidrar til økt mangfold i 
befolkningen og verdsettes som en ressurs. Samtidig har Ås kommune 

forutsetninger for å gi flyktninger som bosettes i kommunen gode muligheter for 
å komme i arbeid og utdanning.  

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-8/22 
Revisjon av samarbeidsavtale om voksenopplæring - 
Frogn, Vestby og Ås kommuner 
 
Saksbehandler:  Anders Glette Saksnr.:  21/03979-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 2/22 19.01.2022 

2 Formannskapet 6/22 26.01.2022 

3 Kommunestyret 8/22 09.02.2022 

 

 
Formannskapets innstilling 26.01.2022: 
Ås kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale om voksenopplæring mellom 

Frogn, Vestby og Ås kommuner, jf. vedlagte samarbeidsavtale. 
 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere samarbeidsavtalen per 1.1.2026. 
Fullmakten avgrenses til å fjerne henvisningene til Introduksjonsloven fra 
samarbeidsavtalen. 

 
_____ 

 
 

TIDLIGERE BEHANDLINGER: 

 
Formannskapets behandling 26.01.2022: 

Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 

  
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 19.01.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 19.01.2022: 
Ås kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale om voksenopplæring mellom 

Frogn, Vestby og Ås kommuner, jf. vedlagte samarbeidsavtale. 
 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere samarbeidsavtalen per 1.1.2026. 
Fullmakten avgrenses til å fjerne henvisningene til Introduksjonsloven fra 
samarbeidsavtalen. 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Ås kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale om voksenopplæring mellom 

Frogn, Vestby og Ås kommuner, jf. vedlagte samarbeidsavtale. 
 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere samarbeidsavtalen per 1.1.2026. 
Fullmakten avgrenses til å fjerne henvisningene til Introduksjonsloven fra 
samarbeidsavtalen. 

 
Ås, 09.12.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss Tove Kreppen Jørgensen 
Kommunedirektør Kommunalsjef helse og mestring 

  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet  

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

Revidert samarbeidsavtale 
Vedlegg til samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Rektor Ås læringssenter 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
I forbindelse med endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) og ny lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og 

arbeid (integreringsloven) har samarbeidsrådet ved Ås læringssenter bedt om at 
samarbeidsavtalen revideres slik at den refererer til gjeldende lover. 

 
I sak K-41/21 ble det vedtatt en revidert samarbeidsavtale for 
vertskommunesamarbeidet. Denne avtalen trådde aldri i kraft ettersom 

samarbeidskommunene Frogn og Vestby ønsket en grundigere gjennomgang av 
endringene før politisk behandling. Videre arbeid med ny revisjon av avtalen har 

skjedd gjennom 2021 i samarbeid mellom fagenhetene i samarbeidskommunene, 
med bistand fra kommunenes jurister.  

 
Fakta i saken: 
Kommuneloven er blitt endret siden samarbeidsavtalen ble inngått. Paragrafen 

som omhandler administrativt vertskommunesamarbeid er i den reviderte loven, 
LOV2018-06-22-83, § 20–2. 

 
Avtalen refererer også til Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 
nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (LOV-2003-07-04-80). Den ble 

1.1.2021 erstattet av Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og 
arbeid (integreringsloven) (LOV-2020-11-06-127). 

 
Det må fortsatt refereres til introduksjonsloven i avtalen ettersom denne fortsatt 
gjelder for deltakere med oppholdstillatelse før 01.01.2021, og vil være 

gjeldende for disse frem til 31.12.2025. 
 

I Ås kommune er tittelen rådmann erstattet med tittelen kommunedirektør. 
 
Ås voksenopplæring fikk med virkning fra 1.1.2020 navnet Ås læringssenter etter 

vedtak i Ås kommunestyre. Endringene tas inn i avtalen. 
 

Pkt. 4 endres i tråd med kommuneloven § 20-2. Videre henvises det til lovene 
der myndighet og oppgaver delegeres uten opplisting av paragrafer. Avtalen får i 
stedet et vedlegg over hvilke lovparagrafer og forskriftsbestemmelser som 

delegeres. Det er ingen foreslåtte endringer i hvilke oppgaver som delegeres i 
forhold til hvordan samarbeidsavtalen praktiseres i dag. 

 
I Pkt 5.4 presiseres det at vertskommunen skal orientere samarbeidskommunene 
om vedtak og beslutninger som medfører endringer i drift og budsjett eller 

liknende. 
 

Pkt. 7.4. i avtalen foreslås endret i tråd med gjeldende praksis. Følgende tas inn: 
Hver enkelt kommune har ansvar for å utstede deltakerbevis for 
introduksjonsprogram. Vertskommunen har ansvar for utstedelse av 

deltakerbevis for gjennomført eller avbrutt opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap, prøvebevis samt vitnemål og kompetansebevis for 

grunnskolen. 
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Pkt. 9 i avtalen er endret. De to første setningene tas ut og erstattes med: 
Avtalen evalueres årlig. Endringer som gjelder forhold nevnt i kommuneloven § 

20-4 skal vedtas av de enkelte kommunestyrene. Øvrige endringer i avtalen 
sendes styringsgruppen som avgjør videre saksgang. 
 

Vurdering: 
Endringene er hovedsakelig av formell karakter og nødvendige for at avtalen skal 

samsvare med gjeldende lovverk. Avtalen må fylle kravene som stilles til en slik 
avtale i kommuneloven § 20-4. Det er også tatt en vurdering om avtalen er klar 
nok i forhold til gjeldende praktisering av samarbeidet og delegering av 

myndighet og oppgaver. 
Når avtalen revideres, er det hensiktsmessig å samtidig oppdatere navn og titler. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Endringene har ingen økonomiske konsekvenser. 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Endringene har ingen miljømessige konsekvenser. 
 

Alternativer: 
Alternativ 1: revidert samarbeidsavtale vedtas i tråd med kommunedirektørens 
innstilling. 

Alternativ 2: revidert samarbeidsavtale vedtas ikke. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Samarbeidsavtalen om vertskommunesamarbeid med Vestby og Frogn når det 
gjelder voksenopplæring innen grunnskole for voksne, opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap for innvandrere og introduksjonsprogram for flyktninger må 
være utformet i henhold til gjeldende lovverk og bør derfor endres i henhold til 

forslaget. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-9/22 
Søknad om kommunal garanti - Steinerskolen i Ås 
 
Saksbehandler:  Live Christine Bjønness Saksnr.:  14/02406-17 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1/22 19.01.2022 

2 Formannskapet 9/22 26.01.2022 

3 Kommunestyret 9/22 09.02.2022 

 

 
Formannskapets innstilling 26.01.2022: 

- Ås kommune garanterer med selvskyldner garanti for lån tilsvarende       
6 200 000 kr i KLP for stiftelsen Steinerskolen i Ås.  

- Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 6 200 000,- kr. med tillegg av 10 

% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 
renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke 

overstige 6 200 000,- kr. + 10 % som reduseres i takt med nedbetalingen på 
lånet 

- Lånet skal sikres med tinglyst pant i eiendom 61/267 Steinerskolen i Ås 

Stiftelse og med prioritet etter pantesikret gjeld på utbetalingsdato. 
Kommunen skal ha rett til å tre inn i långivers panterett dersom lånet 

misligholdes, og skal varsles umiddelbart av långiver dersom forfalt 
terminbeløp uteblir.  

- Eksisterende garanti på lån 8317.53.45925 slettes.  

- Garantien gjelder i 25 år og nedtrappes med et likt årlig beløp. 
_____ 

 
 

TIDLIGERE BEHANDLINGER: 
 
Formannskapets behandling 26.01.2022: 

Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 19.01.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 19.01.2022: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

- Ås kommune garanterer med selvskyldner garanti for lån tilsvarende 

6 200 000 kr i KLP for stiftelsen Steinerskolen i Ås.  
- Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 6 200 000,- kr. med tillegg av 

10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle 
påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar 
kan ikke overstige 6 200 000,- kr. + 10 % som reduseres i takt med 

nedbetalingen på lånet 
- Lånet skal sikres med tinglyst pant i eiendom 61/267 Steinerskolen i Ås 

Stiftelse og med prioritet etter pantesikret gjeld på utbetalingsdato. 
Kommunen skal ha rett til å tre inn i långivers panterett dersom lånet 
misligholdes, og skal varsles umiddelbart av långiver dersom forfalt 

terminbeløp uteblir.  
- Eksisterende garanti på lån 8317.53.45925 slettes.  

- Garantien gjelder i 25 år og nedtrappes med et likt årlig beløp.  
 

 
Ås, 15.11.2021 
 

Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 
Kommunedirektør Økonomisjef 

 
  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Budsjett anleggsprosjekt 
2. Regnskap 2020 Stiftelsen Steinerskolen I Ås 

3. Søknad til kommunen 
4. Uavhengig revisors beretning - Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

5. 20211115  Nedbetalingsplan Steinerskolen i Ås 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjef for oppfølging  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunen kan innvilge garanti i henhold til «Forskrift om garantier og finans- 
og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner» av 01.01.2020.  

Ås kommune garanterer i dag med selvskyldner garanti for et lån med ramme på 
6 200 000kr. Per 15.11.2021 er dette lånet nedbetalt til 4 400 000 kr. 

Steinerskolen søker om garanti på 6 200 000 kr som erstatter gjeldende garanti 
for å finansiere nødvendig renovering og oppgradering av skolens 
bygningsmasse. Kommunedirektøren finner det rimelig å imøtekomme søknaden 

om å øke den kommunale garantien for lån til Steinerskolen med 1 800 000 kr. 
Det vil si at skolen kan låne opp til tidligere vedtatt ramme inkludert renter og 

omkostninger på 6 200 000 kr og sette løpetiden på nytt lån til 25 år. 
 

Fakta i saken: 
Kommunen kan innvilge garanti i henhold til «Forskrift om garantier og finans- 
og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner» av 01.01.2020.  

 
Garanti kan stilles som simpel kausjon eller som selvskyldner garanti. Ved simpel 

kausjon må kreditor først søke dekning hos låntager ved mislighold. Ved 
selvskyldner garanti kan kreditor kreve dekning for mislighold direkte mot 
garantist. Ås kommune garanterer i dag med selvskyldner garanti for lån 

tilsvarende 4 400 000 kr. i KLP for Stiftelsen Steinerskolen i Ås. 
 

Ås kommune kan ifølge forskriften garantere for beløp lavere eller opptil 
beløpsgrensen på kr 4 000 000,-. Denne grensen er satt basert på at kommunen 
hadde et innbyggertall mellom 10 000 og 30 000 per 01.01.2020.  Dersom 

kommunen skal garantere for beløp over dette må kommunestyrets vedtak 
godkjennes av statsforvalteren.  

 
Kommunestyret vedtok 18.06.2014 «Ås kommune garanterer med selvskyldner 
garanti for lån tilsvarende 6 200 000 kr i KLP for stiftelsen Steinerskolen i Ås». 

Steinerskolen har siden denne lånegarantien ble innvilget nedbetalt på lånet og 
hovedstol på lånet beløper seg per 15.11.2021 til kr 4 409 320,-. Ås kommune 

har mottatt en søknad fra Steinerskolen hvor skolen ønsker igjen å låne opp til 
rammen for garantien på 6 200 000kr som ble vedtatt i 2014.  
Søknaden begrunnes med behov for renovering, oppgradering etter pålegg fra 

brannvesenet på det «gamle skolebygget», samt ferdigstillelse av andre etasje 
på skolebygg som ble bygget i 2014.  

 
Utfyllende bakgrunn for søknaden 
Steinerskolen i Ås har et gammelt skolebygg som trenger utbedring og 

renovering, samt at skolen satt opp et tilbygg i 2014 som den gangen ikke ble 
ferdigstilt og andreetasje i bygget ble stående som råbygg. Dette bygget ønsker 

Steinerskolen nå å ferdigstille som klasserom for skolens elever. I tillegg må 
følgende arbeid på det «gamle skolebygget» utbedres, reparasjon av to tak som 
er lekk, to nødutganger som må utbedres etter pålegg fra brannvesenet og 

utbedring av ventilasjons- og varmeanlegg. På tilbygget i andre etasje må 
følgende gjøres, installasjon av strøm og internett, sette inne vinduer, samt 

isolere og sette opp panel på innsiden av bygget. Arbeidene som skal gjøres 
innebærer fasadeendring og må derfor søkes om. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1520#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1520#KAPITTEL_1
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Steinerskolen har innhentet tilbud fra ulike aktører til gjennomføringen av 
arbeidet. Prosjektet har en kostnadsramme på 2 140 000 kroner hvor 1 660 000 

kr finansieres med økt låneopptak og de resterende 470 000 kr med egne midler.  
 
Steinerskolen i Ås er en frittstående, selveiende stiftelse som driver skole og 

skolefritidsordning i samsvar med stiftelsens egne vedtekter og friskoleloven. 
Skolen består av 10-årig grunnskole og hadde i 2020 46 elever. Stiftelsen 

Steinerskolen i Ås hadde i 2020 et overskudd på 318 500 kr. Skolens inntekter 
består i all hovedsak av statstilskudd, offentlige tilskudd og foreldrebidrag.  
Revisors konklusjon for årsregnskap 2020 var følgende «Etter vår mening er det 

medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av 

dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.» 

Balansen i årsberetningen viser en egenkapital på 5 327 639 kr. ved utgangen av 
2020. Videre fra Årsberetningen for Stiftelsen Steinerskolen i Ås 2020 datert 
13.04.2021: «Etter styrets mening gir fremlagte resultatregnskap og balanse 

fyllestgjørende informasjon om driften i 2020, og om stiftelsens stilling per 1. 
januar, 2021. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapets utgang som en ikke 

har tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som er viktig for bedømmelsen av 
stiftelsens resultat og stilling.» 
 

Vurdering: 
Kommunen har i tidligere vedtak stilt seg positive til kommunal garanti i forhold 

til Steinerskolen i Ås. Det er positivt at det i Ås er etablert et alternativ til 
ordinær grunnskole. 
 

Stiftelsen Steinerskolen i Ås hadde i 2020 et overskudd på 318 500 kr. Skolens 
inntekter består i hovedsak av statstilskudd, offentlige tilskudd og foreldrebidrag. 

Dette vurderes som relativt forutsigbare inntekter som sikrer betjeningsevne av 
lånet gitt at elevantall på skolen opprettholdes. 
Balansen i årsberetningen viser en egenkapital på 5 300 000 kr. ved utgangen av 

2020. Dette sees som en buffer mot eventuelle fremtidige underskudd i driften.   
 

Kommunedirektøren anbefaler at garantien gis som selvskyldner garanti. Dette 
innebærer at kreditor kan gå direkte mot garantist ved mislighold. Dette 
innebærer dermed en større risiko for Ås kommune sammenlignet med simpel 

kausjon. For å kompensere for denne risikoen stilles det krav om at lånet sikres 
med pant i eiendommen og at Ås kommune skal ha rett til å tre inn i långivers 

panterett dersom lånet misligholdes. En selvskyldner garanti innebærer at 
Steinerskolen i Ås får bedre rentebetingelser sammenlignet med en simpel 
kausjon. Dette bedrer de økonomiske forutsetningene for Steinerskolen i Ås. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Saken medfører økt garantiansvar for kommunen på 1 800 000 kr, fra 4 400 000   
kr. til 6 200 000kr, og innebærer at Ås kommune påtar seg økt risiko og 
eksisterende nedbetalingstid forlenges. Lånet sikres med pant i eiendommen, 

noe som reduserer risikoen. 
 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Saken har ingen miljømessige konsekvenser for Ås kommune. 
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Alternativer: 

Garantien gis som simpel kausjon. Dette gir noe lavere risiko for kommunen, 
men høyere renter for Steinerskolen i Ås. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren finner det rimelig å imøtekomme søknaden om å øke den 

kommunale garantien for lån til Steinerskolen med 1 800 000 kr. Det vil si at 
skolen kan låne opp til tidligere vedtatt ramme inkludert renter og omkostninger 
på 6 200 000 kr og sette løpetiden på nytt lån til 25 år. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Saken krever godkjenning av Statsforvalteren i Viken 
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K-10/22 
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 

 

  
Formannskapets innstilling 26.01.2022: 

Sluttrapport Nordby barnehage godkjennes. 
 

_____ 
 
 

TIDLIGERE BEHANDLINGER: 
 

 
Formannskapets behandling 26.01.2022: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
_____ 

 
  
 

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-11/22 
Kinnsåsen - Avklaring av driftsform og søknad om statlig 
sikring 
 
Saksbehandler:  Tiril Røssum-Tokerud Saksnr.:  21/02719-161 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 14/22 26.01.2022 

2 Kommunestyret 11/22 09.02.2022 

 
 

Formannskapets innstilling 26.01.2022: 
1. For å utrede alternativer for fremtidig drift og utvikling av gnr. 40, bnr. 13, 

Kinnsåsen, nedsettes et utvalg bestående av tre politikere. Til utvalget velges 
følgende politikere: 

a. Emilie Åm (Ap) 

b. Kjetil Barfelt (FrP) 
c. Gisle Bjørneby (Sp) 

d. Kristine Lien Skog (SV) 
Som leder oppnevnes: Emilie Åm 

Kommunedirektøren er sekretær. 
 
Formannskapet anmoder utvalget om å involvere frivilligheten i idéfasen, og 

se på muligheten for å involvere frivillige ressurser også i 
gjennomføringsfasen av prosjektet. 

 
2. Utvalget skal legge frem sin innstilling for kommunestyret senest 30.09.2022. 

 

3. Søknaden om statlig sikring av eiendommen opprettholdes. 
 

_____ 
 
 

Formannskapets behandling 26.01.2022: 
Saken ble sendt som tilleggssak 14.01.2022. 
 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
Formannskapet anmoder utvalget om å involvere frivilligheten i idéfasen, og se 
på muligheten for å involvere frivillige ressurser også i gjennomføringsfasen av 

prosjektet. 
 

Anne Odenmarck (Ap) foreslo som medlem: Emilie Åm. 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag, det første er på vegne av H og FrP: 
 Ett av medlemmene under pkt. 1 er Kjetil Barfelt.  

 Endring i pkt 2: "I løpet av høsten 2022" endres til "senest 30/9-2022." 
 

Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Ett av medlemmene under pkt. 1 er Gisle Bjørneby. 
 

Hilde Kristin Marås (uavh) fremmet følgende forslag: 

Ad hoc utvalget lager forslag til mål og rammer med fremdriftsplan som legges 
frem til behandling i Formannskapet så fort som mulig. 
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Ulrika Jansson (MDG) fremmet følgende forslag: 
MDG fremmer Kristine Lien Skog (SV) til utvalget. 
 

Formannskapet drøftet seg frem til fellesforslag om Emilie Åm som leder. 

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling pkt. 1 med de fire foreslåtte medlemmene ble 
enstemmig tiltrådt. Fellesforslaget om leder ble enstemmig tiltrådt. 
Kommunedirektørens innstilling pkt. 2 med FrP’s endring ble enstemmig tiltrådt. 

Kommunedirektørens innstilling pkt. 3 ble enstemmig tiltrådt. 
MDG’s forslag v/Løken ble tiltrådt 7-2(1Sp Vangen og uavh) 

_____ 
 
 

 
 

 

Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. For å utrede alternativer for fremtidig drift og utvikling av gnr. 40, bnr. 13, 

Kinnsåsen, nedsettes et utvalg bestående av tre politikere. Til utvalget velges 
følgende politikere: 

a. NN 
b. NN 
c. NN 

Som leder oppnevnes: 
Kommunedirektøren er sekretær. 

 
2. Utvalget skal legge frem sin innstilling for kommunestyret i løpet av høsten 

2022. 

 
3. Søknaden om statlig sikring av eiendommen opprettholdes. 

 
 
 

Ås, 13.01.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef  
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Kommunen kjøpte Kinnsåsen av Tine SA i 2021 for å sikre området for 
allmennheten. Kommunedirektøren anbefaler at det nedsettes et utvalg for å 

utrede ulike former for drift og utvikling av eiendommen. I tillegg anbefales det å 
opprettholde søknaden om statlig sikring av arealet for å få dekket inntil 100% 
av kjøpesummen, samt å kunne søke om midler til tilrettelegging av området.  

 
Fakta i saken: 

  
 
Eiendommen ligger ved Årungen og har vært i TINE SAs eie frem til høsten 2021. 
Eiendommen er regulert til friområde/park og ligger innenfor hensynssone 

naturmiljø i kommuneplanens arealdel. Kommunen kjøpte eiendommen høsten 
2021 for å sikre området som friluftsområde. Kommunen leier per i dag ut hytta 

på eiendommen, hovedsakelig til selskaper i helgene. Hytta er per i dag ikke 
godkjent for varig opphold/overnatting i andre etasje. Eiendommen ønskes 
tilgjengeliggjort for allmennheten. Det er i den forbindelse aktuelt å søke om 

statlig sikring av området. 
 

Kommunedirektøren har sendt søknad om statlig sikring av arealet for å 
overholde fristen som var 15.01.2022. 
 

Et statlig sikret friluftsområde er et friluftsområde som anses som viktig for 
allmennheten. Hensikten med statlig sikring er å sikre områder som allment 

tilgjengelige friluftslivsområder for dagens og framtidige generasjoner.  
 

Kommuner kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte ved kjøp av områder 

som kommunen ønsker å sikre. Områder som har lokal verdi kan få støtte på 
50% av total kjøpesum. Områder med regional verdi kan få støtte på 100% av 

kjøpesummen. I søknaden om statlig sikring kan det også søkes om midler til 
grunnleggende istandsetting, det vil si tiltak som er nødvendige for at 
allmennheten skal kunne ta stedet i bruk på en trygg måte. Når et område blir 

statlig sikret kan kommunen hvert år etter sikringen søke om midler til 
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tilretteleggingstiltak i området. I denne ordningen kan det gis støtte på inntil 
100% til tiltak, men ved tildeling prioriteres søknader hvor kommunen, eller 

andre, bidrar med en egenandel på 20-50%.  
 
I søknad som er utarbeidet argumenters det for at Kinnsåsen har regional verdi. 

Det forventes at stedet vil bli besøkt av både lokale, regionale, nasjonale og 
internasjonale turgåere. Bakgrunnen for dette er Rostadion ved Årungen, Norges 

riksanlegg for roing, den nære forbindelsen til NMBU, og den store regionale 
skøytebanen som brøytes så snart isen legger seg. I tillegg går Pilgimsleden rett 
forbi Kinnsåsen og eiendommen bør kunne utgjøre en fin rasteplass for de som 

går hele eller deler av Pilgrimsleden fra Halden til Trondheim.  
 

Får kommunen innvilget søknaden er det mulighet for å få refundert inntil 100% 
av total kjøpesum. I søknaden er det også søkt om grunnleggende istandsetting 

av bygningsmassen og tilrettelegging av friområdet for totalt kr 2 225 000, 
hvorav 50 % må dekkes av egenandel fra kommunen.  
 

En statlig sikring vil gi kommunen følgende forpliktelser: 
 

• Drifts- og tilsynsansvar 
• Tilrettelegging av området for allmennhetens bruk  
• Vedlikehold av eksisterende tilretteleggingstiltak i området  

• Skjøtsel i området 
• Drift og vedlikehold av bygg og anlegg på området  

• Følge opp ulovligheter i området 
• Iverksette informasjonstiltak i området 
• Organisere økonomiske forhold i området 

• Bekoste normale driftsutgifter som påløper for området  
• Utarbeide forvaltningsplan for området 

• Kvalitetssjekke friluftslivsmodulen i Naturbase  
• Forberede forvaltningsavgjørelser som ligger til fylkeskommunen eller 

Miljødirektoratet. 

 
Miljødirektoratet har en egen veileder om forvaltning av statlig sikrede 

friluftsområder: 
 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/forvalt

ning-statlig-sikrede-friluftslivsomrader/ 
 

Friluftsloven og allemannsretten gjelder også i statlig sikrede områder. Dette 
innebærer at det ikke skal være fysiske eller økonomiske hindre for å benytte 
området. Det er derfor begrenset hva som kan avgiftsbelegges innenfor statlig 

sikrede områder. Enkelte betalingsordninger kan likevel godtas, som for 
eksempel betaling for parkering dersom avgiften går til vedlikehold av 

parkeringsplassen. 
 
Det tillates også begrensning av retten til å telte i 2 døgn på samme sted dersom 

man lager lokal forskrift om dette. 
 

Adferdsregler for å opprettholde ro og orden, verne dyre- og plantelivet og 
fremme helsetiltak og sanitære forhold tillates, men alle regler må utformes på 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/forvaltning-statlig-sikrede-friluftslivsomrader/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/forvaltning-statlig-sikrede-friluftslivsomrader/
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en positiv måte slik at det går klart frem at allmennheten er velkommen i 
området. 

 
Kommersielle tiltak som kan fortrenge eller vanskeliggjøre allmennhetens 
friluftsliv skal ikke tillates i statlig sikrede friluftslivsområder. Hvis tiltaket skal 

tillates må det ha en klar tilknytning til områdets funksjon som friluftslivsområde 
for allmennheten. Statlig sikrede friluftsområder kan omdisponeres midlertidig til 

f.eks. festivaler.  
 
Det kan tas inntekt for bortleie av grunn eller av bygninger, men inntektene bør 

gå tilbake til området. 
 

Vurdering: 
Søknaden om statlig sikring ble sendt før politisk behandling for å overholde 

fristen 15.01.2022. Kommunedirektøren anbefaler å opprettholde denne 
søknaden.  
 

Den statlige sikringen er ikke til hinder for at hytta på eiendommen leies ut. For 
å sikre en god bruk og forvaltning av hele eiendommen, inkludert bebyggelsen, 

bør det utarbeides en plan for fremtidig bruk og drift av Kinnsåsen. Denne planen 
bør være godt politisk forankret. 
 

Kommunedirektøren anbefaler at nedsettes et utvalg med 3 politikere og med 
kommunedirektøren som sekretær som utreder ulike alternativer for fremtidig 

drift og bruk av eiendommen etter samme modell som ble benyttet for Breivoll. 
Dette inkluderer utarbeidelse av et konkurransegrunnlag for aktører som kan stå 
for drift, vedlikehold og utleie av hytta med sikte på å inngå en langsiktig avtale 

slik kommunen har med DNT på Breivoll. Utvalget bør se på hvilke målsetninger 
kommunen skal ha for Kinnsåsen, hva kommunen vil med stedet, hvordan 

kommunen ønsker at stedet skal benyttes og behovet for tilrettelegging, 
utbedring og vedlikehold. Utvalget bør også ha samtaler med aktuelle 
interessenter for drift av eiendommen for å avklare organisasjonens kapasitet og 

evne til drift av stedet. Kommunedirektøren anbefaler at utvalget lager en 
innstilling til fremtidig bruk og drift av Kinnsåsen som behandles politisk og 

følges opp av administrasjonen. 
 
Inntil avgjørelse om fremtidig bruk er tatt, administrerer kommunedirektøren 

korttidsutleie av hytta. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Dersom søknaden om statlig sikring innvilges vil kommunen få tilbake inntil kr 
5 126 342 som er det kommunen betalte for eiendommen i 2021 inkludert 

dokumentavgift og tinglysingsgebyr. 
 

Dersom kommunen får innvilget søknaden om grunnleggende istandsetting er 
egenandelen på kr 1 112 500. Tidsrammen for utføring av grunnleggende 
istandsetting er i søknaden satt til 01.12.2023. 

 
Statlig sikring vil også åpne muligheten for å søke om tilskudd til tilrettelegging 

av området i fremtiden. 
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Miljømessige konsekvenser: 
En statlig sikring vil være positivt for naturen rundt Kinnsåsen, og gi gode vilkår 
for skjøtsel, drift og tilrettelegging av området til beste for både innbyggerne og 

plante- og dyreliv. 
 

Alternativer: 
Det er et alternativ å trekke søknaden om statlig sikring av området. Kommunen 
vil da stå friere med tanke på fremtidig bruk og eventuell avhending. 

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler å opprettholde søknaden om statlig sikring slik at 

det er mulig å få refundert kjøpesummen, få tilskudd til grunnleggende 
istandsetting, samt mulighet til å søke om økonomisk tilskudd til tilrettelegging 
av området for allmennheten i fremtiden. Det er behov for en plan for videre 

bruk og drift av eiendommen. Kommunedirektøren anser det som 
hensiktsmessig med politisk involvering i planleggingen, og det anbefales derfor 

å nedsette et utvalg som kan utrede og komme med en innstilling om fremtidig 
bruk og drift av Kinnsåsen. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-12/22 
Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Dag 
H. Nestegard (SV) 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  21/03822-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 12/22 26.01.2022 

2 Kommunestyret 12/22 09.02.2022 

 
Formannskapets innstilling 26.01.2022: 

1. Dag H. Nestegard (SV) innvilges midlertidig fritak fra sine politiske verv i Ås 
kommune til og med 30.06.2022. Fritaket gjelder som medlem av 

kommunestyret, formannskapet, valgstyret, administrasjonsutvalget og 
vararepresentant til KS fylkesmøte. 

 

2. Formannskapet og valgstyret  
Odd Vangen (Sp) blir midlertidig fast medlem på plass nr. 6. 

Som midlertidig vara på plass nr. 9 etter opprykk velges: ………………………….. 
 

3. Administrasjonsutvalget 
Anne Odenmarck (Ap) blir midlertidig fast medlem på plass nr. 3 
Som midlertidig vara på plass nr. 7 etter opprykk velges: …………………………. 

 
4. Representanter til KS fylkesmøte 

Som ny midlertidig vara på plass nr. 5 etter opprykk velges: ……………………… 
 
Konsekvenser for kommunestyret 

Etter opprykk foretas nytt valgoppgjør for SV’s liste i kommunestyret: 

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

 
_____ 

 

Formannskapets behandling 26.01.2022: 
Forslag til navn fremmes i kommunestyret. 

 
Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Saksfremlegg 
 
Ordførers innstilling: 
1. Dag H. Nestegard (SV) innvilges midlertidig fritak fra sine politiske verv i Ås 

kommune til og med 30.06.2022. Fritaket gjelder som medlem av 
kommunestyret, formannskapet, valgstyret, administrasjonsutvalget og 

vararepresentant til KS fylkesmøte. 
 
2. Formannskapet og valgstyret  

Odd Vangen (Sp) blir midlertidig fast medlem på plass nr. 6. 
Som midlertidig vara på plass nr. 9 etter opprykk velges: ………………………….. 

 
3. Administrasjonsutvalget 

Anne Odenmarck (Ap) blir midlertidig fast medlem på plass nr. 3 

Som midlertidig vara på plass nr. 7 etter opprykk velges: …………………………. 
 

4. Representanter til KS fylkesmøte 
Som ny midlertidig vara på plass nr. 5 etter opprykk velges: ……………………… 

 
 
Konsekvenser for kommunestyret 

Etter opprykk foretas nytt valgoppgjør for SV’s liste i kommunestyret: 

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

 
 
Ås, 04.01.2022 

 
Ola Nordal  

ordfører  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Aktuelle utvalg per 03.01.2022 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Søknad om midlertidig fritak, unntatt offentlighet etter offl §13/fvl §13, 1. ledd, 
jf. 21/03822-1.  

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

Midlertidig valgte personer 
KS v/morten.oppegaard@ks.no 

Referatsak i formannskap og administrasjonsutvalg 
Politisk sekretariat for oppdatering i Agresso, SRU, styrevervregister. 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Dag H. Nestegard (SV) søker midlertidig fritak fra sine kommunale verv til 1. juli 

2022.  
 

Fakta i saken: 
Dag H. Nestegard (SV) søker midlertidig fritak fra sine kommunale verv til 
01.07.2022. Han har følgende verv på felleslisten Ap, Sp, MDG, SV, V, R og KrF: 

 Kommunestyret – medlem, plass nr. 2 
 Formannskapet og valgstyret – medlem, plass nr. 6 

 Administrasjonsutvalget – medlem, plass nr. 3 
 Representant til KS fylkesmøte – varamedlem, plass nr. 2 

 
Som fritaksgrunn oppgis at private årsaker og nytt arbeid gjør at det totalt sett 

blir for mye til å kunne holde det fokuset han mener er nødvendig på politiske 
saker. Den nye stillingen var ikke kjent da han samtykket til å stille til valg i 

2019. 
 

Nestegard er også gruppeleder i SV. Det gjøres oppmerksom på at eventuelt 
skifte av gruppeleder bestemmes av partiet selv. I så fall må orientering 
umiddelbart sendes politisk sekretariat for oppdatering i lønnssystemet. 

 
Nestegard har tidligere kontaktet ordfører og politisk sekretariat om situasjonen. 

Han har ivaretatt vervene, men meldt forfall til de møter der han hadde lovlig 
fritaksgrunn.  
 

Fritak, jf. kommuneloven (koml) § 7-9.  
Kommunestyret kan etter søknad innvilge fritak fra verv midlertidig eller 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 for søknaden var kjent på det tidspunktet da vedkommende 

samtykket til å stille til valg. En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig 
fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over. 

 
I lovkommentar til kommuneloven 01.09.2019 av Overå og Bernt nevnes at 
fritaksgrunn i første rekke kan være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller 

andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de pliktene vervet 
medfører. Ved avgjørelsen må det tas hensyn til både søkerens og kommunens 

situasjon. 
 
Valg av midlertidige medlemmer, jf. koml § 7-10 andre ledd. 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret er innvilget fritak i minst 
tre måneder, kan kommunestyret selv velge et settemedlem for den perioden 

fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 
varamedlemmer følges. 
 

I lovkommentaren nevnes at kommunestyret ikke står fritt med hensyn til hvem 
som kan velges til settemedlem. De må velge første medlem på varalisten, og 

dette kan være en fra et annet parti enn den som har fått fritak. 
 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-9
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
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Valg av varamedlemmer, jf. koml § 7-10, første ledd. 
Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er 

valgt fra den gruppen der det er forfall. Dette innebærer at midlertidig vara kan 
velges på siste plass etter opprykk. 
 

Vara til formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer, jf. koml § 5-6. 
 

Vara til administrasjonsutvalget velges blant formannskapets medlemmer og 
varamedlemmer jf. koml § 5-11 og Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.1. 
 

Representanter til KS fylkesmøte skal velges blant kommunestyrets medlemmer, 
jf. KS’ vedtekter § 3.2 

 
Kommunestyret, jf. valgloven § 14-2. 

Ordfører skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør når en represen-
tantplass i kommunestyret blir ledig. Nytt valgoppgjør skal også foretas når en 
varaplass blir ledig hvis ordfører finner det nødvendig. Valgstyrets myndighet er 

delegert til leder i reglementets punkt 8.4. Ordfører er valgstyrets leder.  
 

Delegering 
Valg av settemedlemmer må foretas av kommunestyret selv og kan ikke 
delegeres til formannskapet.  

 
Vurdering: 

Hvis søknaden innvilges vil SV i denne perioden ikke ha noen representant i 
formannskapet. Etter ordførers vurdering av søknaden og tidligere kontakt om 
dette, anbefaler ordfører likevel at søknaden innvilges og at midlertidige vara 

velges. Nestegard har forsøkt å ivareta vervene i lengre tid, men har sett seg 
nødt til å melde forfall. 

 
Alternativer: 
1. Søknaden kan avslås. Nestegard kan melde forfall til møter der han har lovlig 

forfallsgrunn. 
2. Søknaden kan delvis innfris ved at Nestegard fritas fra enkelte verv i 

perioden. Dette gjelder ikke kommunestyret fordi medlemskap der er en 
forutsetning for de øvrige vervene. 

 

Konklusjon: 

Ordfører anbefaler at søknaden innvilges og at midlertidige representanter 

velges. Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt midlertidig valgoppgjør i 
kommunestyret. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 
 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-6
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-11
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
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