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Saker til behandling  

K-43/22 
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: Andregangs 
behandling 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  22/01087-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 12/22 30.05.2022 

10 Kommunestyret 43/22 15.06.2022 

2 Eldrerådet 11/22 23.05.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 11/22 23.05.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 13/22 23.05.2022 

5 Hovedutvalg for helse og sosial 17/22 24.05.2022 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/22 24.05.2022 

7 Hovedutvalg for teknikk og plan 20/22 24.05.2022 

8 Administrasjonsutvalget 9/22 31.05.2022 

9 Formannskapet 46/22 01.06.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 01.06.2022: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens 
samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034 med følgende endringer:  

1. Samfunnsutvikling (s. 12-14): Hele avsnittet 2.X Universitetsbyen Ås med 

2.2.1 «Mål og strategier» og «Slik gjøres det» omarbeides til å omfatte 
utvikling i hele kommunen. I stedet for å satse på Universitetsbyen Ås 
satses det på «Attraktive Ås-Kunnskapskommunen», og fremheving og 

utvikling av alle kvalitetene som gjør det attraktivt å etablere 
næringsvirksomhet og å bo i hele Ås kommune. 

2. Punktet øverst på side 9 om at kommunen har en gjeldsgrad på 145 % 

oppdateres til gjeldende tall 1.1.2022, og datoen settes bak i parentes. 

3. Setningen om urbant landbruk, side 30, endres til: “Dette styrker 

folkehelsen, og Ås kommune vil bygge opp om løsninger for urbant 
landbruk”. 

4. Nytt punkt til “18.4 Kvalitets- og miljøkrav”: Følge opp miljøtiltak i 
landbruket, herunder sikre at vegetasjonssonene på 6 meter i 
vannområdene PURA- og MORSA blir håndhevet. 

5. Legg inn følgende punkt under 1.2.2 Folkehelse Ås: “Ta vare på 

naturområder nært tettsteder som arena for hverdagsaktivitet, turer og 
friluftsliv” (forslag 9). 

6. Henvise til følgende veiledere i kap 2.5: Barn og unge i plan- og byggesak, 

metode Gjestebud samt Folketråkkveilederen (forslag 10). 

7. Tillegg siste del av første avsnitt kapittel 2.6 som understreket: 
«Risikobildet er i endring, og kommunen må være spesielt oppmerksom på 
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konsekvenser av klimaendringer (klimaberedskap), økte konflikter med 
krig og opprustning, sårbarhet i IKT og samfunnskritisk struktur og 

forsyningsevne samt pandemier. 

8. Legge til følgende setning under Kapittel 4 (Helse og mestring), siste 
setning i første avsnitt: «Personer med funksjonsnedsettelse og 

utviklingshemming har særskilte behov som skal i hensyntas for styrket 
helse og mestring.» (forslag 38, 41 og 43). 

9. Legge til friluftsliv i siste kulepunkt kapittel 1.2.2 (Folkehelse), tillegg 
understreket: «Vektlegge kultur og friluftsliv som helsebringende 

aktiviteter i kommunens tjenestetilbud. (48). 

10. Legge til under 17.3 «Etablere fysisk og økonomisk tilgjengelig tilbud» 
(49). 

11. Fjerne «utenfor vekstområdene og legge til «og dyreliv» under kapittel 6, 

18.2: «Bevare dyrka og dyrbar jord, naturmangfold, vannmiljø, 
kulturminner og kulturmiljø samt arealer for friluftslivet utenfor 

vekstområdene.» endres til «Bevare dyrka og dyrbar jord, naturmangfold, 
dyreliv, vannmiljø, kulturminner og kulturmiljø samt arealer for 
friluftslivet» (105). 

12. Tillegg under 18.2: ..., myrer,... (69, 112) 

13. Nytt punkt under tiltak 18.5 i 2.1.1: Utvikle potensiale for stedsbasert 
næringsutvikling og lokal mat, samt turisme rettet mot natur- og 
kulturopplevelser (105). 

14. Tillegg pkt 2.2.1., «Slik følges det opp i alle aktuelle planer»: Plan for 

naturmangfold, Tiltaksplan for klima og energi, Tiltaksplan for sykling, 
gange og trafikksikkerhet, Sykkel- og gangstrategi. 

15. Tillegg til pkt 18.3: Arbeide for å redusere gjennomgangs- og 

lokaltrafikken i Ås, spesielt på Fv. 152 mellom Korsegården og Holstad. 

16. Tillegg pkt 19.1: …… både for intern- og gjennomgangstrafikk. 

17. Kommunestyret ber om en egen sak med vurdering av bruk av 
arealnøytralitet som virkemiddel. 

18.  Avsnittet «For å stanse tap av dyrka og dyrkbar jord og naturmangfold må 

kommunen tilstrebe å være arealnøytral. Arealregnskapet vil vise hvor 
mye av LNF-områdene som evt. endres til andre formål som f.eks. bolig 

og næring.», inkludert fotnote 13 strykes. 

I kapittel 2.1: 
19. punkt 1.8: «Være en pådriver for å etablere nettverk, partnerskap og 

samarbeidsavtaler med frivilligheten, næringslivet, studenter, utdannings 

og forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter, nabokommuner og 
andre aktører. 
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I kapittel 2.x Universitetsbyen:  

20. Punkt 2.1 kulepunkt 1: «å skape et attraktivt Ås sentrum, der universitetet 
og resten av campusmiljøet er synlig og en naturlig del fellesskapet.»  

21. Punkt 2.4 kulepunkt 3: «investeringer og bruk av idretts- og kulturanlegg» 

22. Punkt 2.4 nytt kulepunkt: «å legge til rette for studentfrivillighet.» 
23. Punkt 2.5 første linje: «Universitetet, kommunen og samskipnaden 

samarbeider om:» 
 
24. Mål 16 på side 27 endres i tråd med vedtak i HHS-10/21 av 18.08.2021: 

NAV Ås inkluderer flere av de med nedsatt arbeidsevne, de som mottar 
økonomisk stønad, innvandrere utenfor EU/EØS, unge og langtidsledige på 

arbeidsmarkedet. 
 

25. Mål 14 og mål 15 side 26: 
Tillegg: ´Kvalitetsreformen Leve hele livet´ Inngår som første kulepunkt i 
mål 14 og 15 under ´Slik følges det opp i aktuelle planer´. 

 
_____ 

 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 

 
 

Formannskapets behandling 01.06.2022: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet HTPs innstilling med endringer som framkom i 
møtet: 

 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens 

samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034 med følgende endringer:  

1. Samfunnsutvikling (s. 12-14): Hele avsnittet 2.X Universitetsbyen 
Ås med 2.2.1 «Mål og strategier» og «Slik gjøres det» omarbeides 
til å omfatte utvikling i hele kommunen. I stedet for å satse på 

Universitetsbyen Ås satses det på «Attraktive Ås-
Kunnskapskommunen», og fremheving og utvikling av alle 

kvalitetene som gjør det attraktivt å etablere næringsvirksomhet og 
å bo i hele Ås kommune. 

2. Punktet øverst på side 9 om at kommunen har en gjeldsgrad på 145 
% oppdateres til gjeldende tall 1.1.2022, og datoen settes bak i 
parentes. 

3. Setningen om urbant landbruk, side 30, endres til: “Dette styrker 
folkehelsen, og Ås kommune vil bygge opp om løsninger for urbant 

landbruk”. 
4. Nytt punkt til “18.4 Kvalitets- og miljøkrav”: Følge opp miljøtiltak i 

landbruket, herunder sikre at vegetasjonssonene på 6 meter i 

vannområdene PURA- og MORSA blir håndhevet. 
5. Legg inn følgende punkt under 1.2.2 Folkehelse Ås: “Ta vare på 

naturområder nært tettsteder som arena for hverdagsaktivitet, turer 
og friluftsliv” (forslag 9). 



Ås kommune 

Kommunestyret 15.06.2022  Side 6 av 174 

 

6. Henvise til følgende veiledere i kap 2.5: Barn og unge i plan- og 
byggesak, metode Gjestebud samt Folketråkkveilederen (forslag 

10). 
7. Tillegg siste del av første avsnitt kapittel 2.6 som understreket: 

«Risikobildet er i endring, og kommunen må være spesielt 

oppmerksom på konsekvenser av klimaendringer (klimaberedskap), 
økte konflikter med krig og opprustning, sårbarhet i IKT og 

samfunnskritisk struktur og forsyningsevne samt pandemier. 
8. Legge til følgende setning under Kapittel 4 (Helse og mestring), 

siste setning i første avsnitt: «Personer med funksjonsnedsettelse 

og utviklingshemming har særskilte behov som skal i hensyntas for 
styrket helse og mestring.» (forslag 38, 41 og 43). 

9. Legge til friluftsliv i siste kulepunkt kapittel 1.2.2 (Folkehelse), 

tillegg understreket: «Vektlegge kultur og friluftsliv som 
helsebringende aktiviteter i kommunens tjenestetilbud. (48). 

10.Legge til under 17.3 «Etablere fysisk og økonomisk tilgjengelig 
tilbud» (49). 

11.Fjerne «utenfor vekstområdene og legge til «og dyreliv» under 

kapittel 6, 18.2: «Bevare dyrka og dyrbar jord, naturmangfold, 
vannmiljø, kulturminner og kulturmiljø samt arealer for friluftslivet 

utenfor vekstområdene.» endres til «Bevare dyrka og dyrbar jord, 
naturmangfold, dyreliv, vannmiljø, kulturminner og kulturmiljø samt 
arealer for friluftslivet» (105). 

12.Tillegg under 18.2: ..., myrer,... (69, 112) 

13.Nytt punkt under tiltak 18.5 i 2.1.1: Utvikle potensiale for 

stedsbasert næringsutvikling og lokal mat, samt turisme rettet mot 
natur- og kulturopplevelser (105). 

14.Tillegg pkt 2.2.1., «Slik følges det opp i alle aktuelle planer»: Plan 

for naturmangfold, Tiltaksplan for klima og energi, Tiltaksplan for 
sykling, gange og trafikksikkerhet, Sykkel- og gangstrategi. 

15.Kapittel 6 Arealforvaltning. Bytte ut ordet skal til bør i andre 
avsnitt:I utviklingen av Ås-samfunnet bør kommunens 
kvalitetsprogram ligge til grunn. 

16.Tillegg pkt 18.3: Arbeide for å redusere gjennomgangstrafikken i 
Ås, spesielt FV 152 fra Korsegården til Holstad.  

17.Tillegg pkt 19.1: …… både for intern- og gjennomgangstrafikk. 
18.Kommunestyret ber om en egen sak med vurdering av bruk av 

arealnøytralitet som virkemiddel. 
19.Avsnittet «For å stanse tap av dyrka og dyrkbar jord og 

naturmangfold må kommunen tilstrebe å være arealnøytral. 

Arealregnskapet vil vise hvor mye av LNF-områdene som evt. 
endres til andre formål som f.eks. bolig og næring.», inkludert 

fotnote 13 strykes. 

Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende fra innstillingen til HHS: 
 Mål 16 på side 27 endres i tråd med vedtak i HHS-10/21 av 18.08.2021: 

NAV Ås inkluderer flere av de med nedsatt arbeidsevne, de som mottar 

økonomisk stønad, innvandrere utenfor EU/EØS, unge og langtidsledige på 
arbeidsmarkedet. 
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 Mål 14 og mål 15 side 26: 
Tillegg: ´Kvalitetsreformen Leve hele livet´ Inngår som første kulepunkt i mål 

14 og 15 under ´Slik følges det opp i aktuelle planer´. 
 
Martin Løken (MDG) fremmet innstillingen til HOK: 

I kapittel 2.1: 
1.  punkt 1.8: «Være en pådriver for å etablere nettverk, partnerskap 

og samarbeidsavtaler med frivilligheten, næringslivet, studenter, 
utdannings og forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter, 
nabokommuner og andre aktører. 

 
I kapittel 2.x Universitetsbyen:  

2.  Punkt 2.1 kulepunkt 1: «å skape et attraktivt Ås sentrum, der 
universitetet og resten av campusmiljøet er synlig og en naturlig del 

fellesskapet.»  
3.  «Universitetsbyen» endres til «Universitetsbygda» i hele teksten. 
4.  Punkt 2.4 kulepunkt 3: «investeringer og bruk av idretts- og 

kulturanlegg» 
5.  Punkt 2.4 nytt kulepunkt: «å legge til rette for studentfrivillighet.» 

6.  Punkt 2.5 første linje: «Universitetet, kommunen og samskipnaden 
samarbeider om:» 

 

Martin Løken (MDG) fremmet justert alternativ til SV/HTPs innstilling punkt 16: 
Tillegg til pkt 18.3: Arbeide for å redusere gjennomgangs- og 

lokaltrafikken i Ås, spesielt på Fv. 152 mellom Korsegården og Holstad. 
 
Votering: 

 SVs forslag/HTPs innstilling punkt: 
o 1. ble tiltrådt 6-3 (Sp, MDG,SV) ved alternativ votering mot  

MDG/HOKs forslag pkt. 3. 
o 1. ble tiltrådt 8-1(Sp) ved alternativ votering mot 

kommunedirektørens innstilling. 

o 2. ble enstemmig tiltrådt. 
o 3. ble tiltrådt 8-1 (FrP). 

o 4. ble tiltrådt 8-1 (Uavh). 
o 5. ble enstemmig vedtatt. 
o 6. ble tiltrådt 7-2 (Uavh, FrP). 

o 7. ble enstemmig tiltrådt. 
o 8. ble enstemmig tiltrådt. 

o 9. ble enstemmig tiltrådt. 
o 10. ble enstemmig tiltrådt. 
o 11. ble tiltrådt 8-1 (FrP). 

o 12. ble tiltrådt 8-1 (Uavh). 
o 13. ble enstemmig tiltrådt. 

o 14. ble enstemmig tiltrådt. 
o 15. ble nedstemt 7-2 (Uavh, FrP). 
o 16. ble nedstemt 8-1 (FrP) ved alternativ votering mot MDGs 

justerte forslag. 
o 17. ble tiltrådt 6-3 (Sp, Uavh, FrP). 

o 18. ble tiltrådt 8-1 (FrP). 
o 19. ble tiltrådt 6-3 (MDG, SV, V). 
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 MDGs justerte forslag til SVs pkt 16 ble tiltrådt 8-1(FrP). 
 MDGs forslag punkt: 

o 1. ble enstemmig tiltrådt. 
o 2. ble enstemmig tiltrådt. 
o 4. ble tiltrådt 7-2 (Uavh, FrP). 

o 5. ble tiltrådt 8-1 (Uavh). 
o 6. ble tiltrådt 7-2 (Uavh, FrP). 

 Aps forslag til: 
o Mål 16 s.27, ble enstemmig tiltrådt. 
o Mål 14 og 15 s.26, ble enstemmig tiltrådt. 

 
_____ 

  
 

Administrasjonsutvalgets behandling 31.05.2022: 
Utvalget samlet seg om følgende forslag: 
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling.  

 
Votering: Utvalgets forslag ble enstemmig tiltrådt.  

 
Administrasjonsutvalgets innstilling 31.05.2022: 
Kommunedirektørens forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune 

2022-2034 tas til orientering.  
 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.05.2022: 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 

a) Punktet øverst på side 9 om at kommunen har en gjeldsgrad på 145 % 
oppdateres til gjeldende tall 1.1.2022, og årstallet settes bak i parentes. 
b) Ta inn kommunedirektørens opprinnelige forslag om å stryke denne setningen 

på side 23: “Tilsvarende for barn som opplever lite utfordringer og som trenger 
flere utfordringer.”  

c) Endre setning om urbant landbruk på side 30: 
“Dette gir god folkehelse og er et tiltak som Ås kommune vil se nærmere på”  
Endres til “Dette styrker folkehelsen og Ås kommune vil bygge opp om løsninger 

for urbant landbruk” 
d) Nytt punkt til “18.4 Kvalitets- og miljøkrav”: 

Følge opp miljøtiltak i landbruket, herunder sikre at vegetasjonssonene på 6 
meter i vannområdene PURA- og MORSA blir håndhevet. 
 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
1. «Universitetsbyen» Ås endres til «Universitetsbygda».  

2. Legg inn følgende punkt under 1.2.2 Folkehelse Ås:  
“Ta vare på naturområder nært tettsteder som arena for 
hverdagsaktivitet, turer og friluftsliv” (forslag 9) 

3. Henvise til følgende veiledere i kap 2.5:  
Barn og unge i plan- og byggesak, metode Gjestebud samt 

Folketråkkveilederen (forslag 10) 
4. Tillegg siste del av første avsnitt kapittel 2.6 som understreket:  
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«Risikobildet er i endring, og kommunen må være spesielt oppmerksom på 
konsekvenser av 

klimaendringer (klimaberedskap), økte konflikter med krig og opprustning, 
sårbarhet i IKT og samfunnskritisk struktur og forsyningsevne samt 
pandemier. 

5. Legge til følgende setning under Kapitel 4 (Helse og mestring), siste 
setning i første avsnitt:  

«Personer med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming har særskilte 
behov som skal i hensyntas for styrket helse og mestring.» (forslag 38, 41 
og 43). 

6. Legge til friluftsliv i siste kulepunkt kapittel 1.2.2 (Folkehelse), tillegg 
understreket: «Vektlegge kultur og friluftsliv som helsebringende 

aktiviteter i kommunens tjenestetilbud. (48) 
7. Tillegg under kapittel 5 (Kultur og frivillighet) Mål 17. Legge til under 17.1:  

«blant annet sommerskole».  
8. Legge til under 17.3  

«Etablere fysisk og økonomisk tilgjengelig tilbud» (49). 

9. Fjerne «utenfor vekstområdene og legge til «og dyreliv» under kapittel 6, 
18.2:  

«Bevare dyrka og dyrbar jord, naturmangfold, vannmiljø, kulturminner og 
kulturmiljø samt arealer for friluftslivet utenfor vekstområdene.» endres til 
«Bevare dyrka og dyrbar jord, naturmangfold, dyreliv, vannmiljø, 

kulturminner og kulturmiljø samt arealer for friluftslivet» (105) 
10. Tillegg under 18.2: ..., myrer,... (69, 112) 

11. Nytt punkt under tiltak 18.5 i 2.1.1: Utvikle potensiale for stedsbasert 
næringsutvikling og lokal mat, samt turisme rettet mot natur- og 
kulturopplevelser (105) 

12.Alternativt forslag til «Universitetsbyen» Ås: «denne egn – der skyene 
skinner som av purpur og gull» 

 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende forslag: 
1:  2 Samfunnsutvikling side 13, 14 og 15 

2.X Universitetsbyen Ås 
Forslag til vedtak: 

Hele avsnittet 2.X Universitetsbyen Ås med 2.2.1 «Mål og strategier» og 
«Slik gjøres det» omarbeides til å omfatte utvikling i hele kommunen. I 
stedet for å satse på Universitetsbyen Ås satses det på «Attraktive Ås- 

Kunnskapskommunen», 
og fremheving og utvikling av alle kvalitetene som gjør det attraktivt å 

etablere næringsvirksomhet og å bo i hele Ås kommune. 
2:  Tillegg pkt 2.2.1., «Slik følges det opp i alle aktuelle planer»: Plan for 

naturmangfold, Tiltaksplan for klima og energi, Tiltaksplan for sykling, 

gange og trafikksikkerhet, Sykkel- og gangstrategi. 
3:  Kapittel 6 Arealforvaltning. Bytte ut ordet skal til bør i andre avsnitt:  

I utviklingen av Ås-samfunnet bør kommunens kvalitetsprogram ligge til 
grunn. 

4: Tillegg pkt 18.3: Arbeide for å redusere gjennomgangstrafikken i Ås, 

spesielt FV 152 fra Korsegården til Holstad.  
5:  Tillegg pkt 19.1: ……både for intern- og gjennomgangstrafikk 

 
Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet følgende forslag: 

Følge innstillingen, men forslag: 
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1. Utvalget ber om en egen sak med vurdering av bruk av arealnøytralitet 
som virkemiddel. 

2. Avsnittet «For å stanse tap av dyrka og dyrkbar jord og naturmangfold må 
kommunen tilstrebe å være arealnøytral. Arealregnskapet vil vise hvor 
mye av LNF-områdene som evt. endres til andre formål som f.eks. bolig 

og næring.», inkludert fotnote 13 strykes. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens forslag; «Universitetsbyen» Ås mot «Universitetsbygda» 
ble vedtatt 5-4 (MDG,SV,V,KrF) 

SVs forslag pkt.12 ble nedstemt 8-1 (SV) 
Hs forslag pkt. 1 ble vedtatt 7-2 (Sp, MDG) 

MDGs forslag a) ble enstemmig vedtatt 
MDGs forslag b) ble nedstemt 5-4 (2Ap,MDG,SV) 

MDGs forslag c) ble enstemmig vedtatt 
MDGs forslag d) ble vedtatt 6-3 (2Ap,Sp) 
SVs forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt 

SVs forslag punkt 3 ble enstemmig vedtatt 
SVs forslag punkt 4 ble enstemmig vedtatt 

SVs forslag punkt 5 ble enstemmig vedtatt 
SVs forslag punkt 6 ble enstemmig vedtatt 
SVs forslag punkt 7 ble nedstemt 5-4 (SV,V,2H) 

SVs forslag punkt 8 ble enstemmig vedtatt 
SVs forslag punkt 9 ble enstemmig vedtatt 

SVs forslag punkt 10 ble enstemmig vedtatt 
SVs forslag punkt 11 ble enstemmig vedtatt 
Hs forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt 

Hs forslag punkt 3 ble vedtatt 5-4 (MDG,SV,V,KrF) 
Hs forslag punkt 4 ble enstemmig vedtatt 

Hs forslag punkt 5 ble enstemmig vedtatt 
Aps forslag punkt 1 ble vedtatt 6-3 (MDG,V,KrF) 
Aps forslag punkt 2 ble vedtatt 5-4 (MDG,SV,V,KrF) 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens 
samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034 med følgende endringer:  

 
1. Samfunnsutvikling (s. 12-14): Hele avsnittet 2.X Universitetsbyen Ås med 

2.2.1 «Mål og strategier» og «Slik gjøres det» omarbeides til å omfatte 
utvikling i hele kommunen. I stedet for å satse på Universitetsbyen Ås 
satses det på «Attraktive Ås-Kunnskapskommunen», og fremheving og 

utvikling av alle kvalitetene som gjør det attraktivt å etablere 
næringsvirksomhet og å bo i hele Ås kommune. 

2. Punktet øverst på side 9 om at kommunen har en gjeldsgrad på 145 % 
oppdateres til gjeldende tall 1.1.2022, og årstallet settes bak i parentes. 

3. Setningen om urbant landbruk, side 30, endres til: “Dette styrker 

folkehelsen, og Ås kommune vil bygge opp om løsninger for urbant 
landbruk”. 

4. Nytt punkt til “18.4 Kvalitets- og miljøkrav”: 
Følge opp miljøtiltak i landbruket, herunder sikre at vegetasjonssonene på 

6 meter i vannområdene PURA- og MORSA blir håndhevet. 



Ås kommune 

Kommunestyret 15.06.2022  Side 11 av 174 

 

5. Legg inn følgende punkt under 1.2.2 Folkehelse Ås: “Ta vare på 
naturområder nært tettsteder som arena for hverdagsaktivitet, turer og 

friluftsliv” (forslag 9). 
6. Henvise til følgende veiledere i kap 2.5: Barn og unge i plan- og byggesak, 

metode Gjestebud samt Folketråkkveilederen (forslag 10). 

7. Tillegg siste del av første avsnitt kapittel 2.6 som understreket: 
«Risikobildet er i endring, og kommunen må være spesielt oppmerksom på 

konsekvenser av klimaendringer (klimaberedskap), økte konflikter med 
krig og opprustning, sårbarhet i IKT og samfunnskritisk struktur og 
forsyningsevne samt pandemier. 

8. Legge til følgende setning under Kapittel 4 (Helse og mestring), siste 
setning i første avsnitt: «Personer med funksjonsnedsettelse og 

utviklingshemming har særskilte behov som skal i hensyntas for styrket 
helse og mestring.» (forslag 38, 41 og 43). 

 

9. Legge til friluftsliv i siste kulepunkt kapittel 1.2.2 (Folkehelse), tillegg 
understreket: «Vektlegge kultur og friluftsliv som helsebringende 

aktiviteter i kommunens tjenestetilbud. (48). 
10.Legge til under 17.3 «Etablere fysisk og økonomisk tilgjengelig tilbud» 

(49). 

11. Fjerne «utenfor vekstområdene og legge til «og dyreliv» under kapittel 6, 
18.2: «Bevare dyrka og dyrbar jord, naturmangfold, vannmiljø, 

kulturminner og kulturmiljø samt arealer for friluftslivet utenfor 
vekstområdene.» endres til «Bevare dyrka og dyrbar jord, naturmangfold, 
dyreliv, vannmiljø, kulturminner og kulturmiljø samt arealer for 

friluftslivet» (105). 
12.Tillegg under 18.2: ..., myrer,... (69, 112) 

13. Nytt punkt under tiltak 18.5 i 2.1.1: Utvikle potensiale for stedsbasert 
næringsutvikling og lokal mat, samt turisme rettet mot natur- og 

kulturopplevelser (105). 
14.Tillegg pkt 2.2.1., «Slik følges det opp i alle aktuelle planer»: Plan for 

naturmangfold, Tiltaksplan for klima og energi, Tiltaksplan for sykling, 

gange og trafikksikkerhet, Sykkel- og gangstrategi. 
15.Kapittel 6 Arealforvaltning. Bytte ut ordet skal til bør i andre avsnitt:I 

utviklingen av Ås-samfunnet bør kommunens kvalitetsprogram ligge til 
grunn. 

16.Tillegg pkt 18.3: Arbeide for å redusere gjennomgangstrafikken i Ås, 

spesielt FV 152 fra Korsegården til Holstad.  
17.Tillegg pkt 19.1: …… både for intern- og gjennomgangstrafikk. 

18.Utvalget ber om en egen sak med vurdering av bruk av arealnøytralitet 
som virkemiddel. 

19.Avsnittet «For å stanse tap av dyrka og dyrkbar jord og naturmangold må 

kommunen tilstrebe å være arealnøytral. Arealregnskapet vil vise hvor 
mye av LNF-områdene som evt. endres til andre formål som f.eks. bolig 

og næring.», inkludert fotnote 13 strykes. 
_____ 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.05.2022: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Kap 2.1 punkt 1.8 endres til: «Være en pådriver for å etablere nettverk, 
partnerskap og samarbeidsavtaler med frivilligheten, næringslivet, 
studenter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, offentlige 

myndigheter, nabokommuner og andre aktører.» 
2. 2.1 Byutvikling og mobilitet s.14, kulepunkt 1 endres til:  

 å skape et attraktivt Ås sentrum, der universitetet og resten av 
campusmiljøet er synlig og en naturlig del fellesskapet. 

     3. Kap. 2.x Universitetsbyen Ås: 

«Universitetsbyen» endres til «Universitetsbygda» i hele teksten.  
4. Kap. 2.x Universitetsbyen Ås, pkt. 2.4, kulepunkt 3 endres til:  

 investeringer og bruk av idretts- og kulturanlegg» 
     5. Kap. 2.x Universitetsbyen Ås, pkt. 2.4, nytt kulepunkt: 

 å legge til rette for studentfrivillighet. 
     6. Kap. 2x Universitetsbyen Ås. Pkt. 2.5 første linje endres til: 

«Universitetet, kommunen og samskipnaden samarbeider om:» 

7. Kap. 2x Universitetsbyen Ås. Pkt. 2.5, nytt kulepunkt: 
 å gjøre Ås kommunes velferdstilbud så gode at det skal være en 

attraktiv kommune å flytte til, bo i, og bosette seg i for studenter. 
8. Kap. 2x Universistetsbyen Ås pkt. 2.5 kulepunkt 1 endres til: 

 «Universitetet og kommunen samarbeider om: å tilby studenter 

gode og trygge velferdstjenester, som inkluderer psykisk helse, 
fysisk helse og tannhelse.» 

 
Votering: 
MDGs forslag nr. 

1. ble tiltrådt 6-3 (1H, 1Sp, 1FrP). 
2. ble tiltrådt 5-4 (1Ap, 1H, 1Sp, 1FrP). 

3. ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 1H, 1Sp). 
4. ble tiltrådt 6-3 (1H, 1Sp, 1FrP). 
5. ble tiltrådt 5-4 (1Ap, 1H, 1Sp, 1FrP). 

6. ble tiltrådt 5-4 (1H, 1Sp, 1FrP, 1KrF). 
7. ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1R). 

8. ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1R). 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 24.05.2022: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens 
samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034 med følgende endringer: 

 
i kapittel 2.1:  
1. punkt 1.8: «Være en pådriver for å etablere nettverk, partnerskap og 

samarbeidsavtaler med frivilligheten, næringslivet, studenter, utdannings- 
og forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter, nabokommuner og 

andre aktører. 
 
i kapittel. 2.x Universitetsbyen Ås: 

2. Punkt 2.1 kulepunkt 1: «å skape et attraktivt Ås sentrum, der universitetet 
og resten av campusmiljøet er synlig og en naturlig del fellesskapet.» 

3. «Universitetsbyen» endres til «Universitetsbygda» i hele teksten.  
4. Punkt 2.4 kulepunkt 3: «investeringer og bruk av idretts- og kulturanlegg» 

5. Punkt 2.4 nytt kulepunkt: «å legge til rette for studentfrivillighet.» 
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6. Punkt 2.5 første linje: «Universitetet, kommunen og samskipnaden 
samarbeider om:» 

 
_____ 

 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.05.2022: 

Rubina M. Rikheim (H): 
 Mål 16 på side 27 må samsvare med innstilling i HHS-sak 10/21 av 

18.8.2021: 

NAV Ås inkluderer flere av de med nedsatt arbeidsevne, de som mottar 
økonomisk stønad, innvandrere utenfor EU/EØS, unge og langtidsledige på 

arbeidsmarkedet. 
 

Stein Ekhaugen (H) fremmet følgende forslag: 
 Mål 14 og mål 15 side 26: 

Tillegg: ´Kvalitetsreformen Leve hele livet´ Inngår som første kulepunkt i 

mål 14 og 15 under ´Slik følges det opp i aktuelle planer´. 
 

 2 Samfunnsutvikling side 13, 14 og 15 
2.X Universitetsbyen Ås 
Høyre mener hele avsnittet har for ensidig fokus på å fremme NMBU, og 

Ås kommunes egne kvaliteter kommer for dårlig frem. Næringsutvikling er 
innskrenket til Ås sentrum og samarbeidet med NMBU og tar ikke med 

utvikling av og verdiskapning i hele kommunen.  
Forslag til vedtak: 
Hele avsnittet 2.X Universitetsbyen Ås med 2.2.1 Mål og strategier og Slik 

gjøres det omarbeides til å omfatte utvikling i hele kommunen. I stedet for 
å satse på Universitetsbyen Ås satses det på Attraktive Ås og fremheving 

og utvikling av alle kvalitetene som gjør det attraktivt å etablere 
næringsvirksomhet og å bo i hele Ås kommune. 

 

Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag: 
 Utvalget ber om en egen sak med vurdering av bruk av arealnøytralitet 

som virkemiddel. Avsnittet for å stanse tap av dyrka og dyrkbar jord og 
naturmangfold må kommunen tilstrebe å være arealnøytral. 
Arealregnskapet vil vise hvor mye av LNF områdene som evt. endres til 

andre formål som feks. Bolig og næring inkludert fotnote 13 strykes 
 

Votering: 
- Mål 16 s. 27 endres i tråd med tidligere HHS-vedtak ble enstemmig tiltrådt 
- Høyres forslag kulepunkt 1 ble enstemmig tiltrådt 

- Høyres forslag kulepunkt 2 ble nedstemt 7-2(H) 
- Ap´s forslag ble tiltrådt 5-4(2H, 2SV) 

 
 

_____ 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.05.2022: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens 
samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034.  
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Følgende tilleggspunkter ble tiltrådt:  
 Mål 16 på side 27 endres i tråd med vedtak i HHS-10/21 av 18.08.2021: 

NAV Ås inkluderer flere av de med nedsatt arbeidsevne, de som mottar 
økonomisk stønad, innvandrere utenfor EU/EØS, unge og langtidsledige på 
arbeidsmarkedet. 

 
 Mål 14 og mål 15 side 26: 

Tillegg: ´Kvalitetsreformen Leve hele livet´ Inngår som første kulepunkt i mål 
14 og 15 under ´Slik følges det opp i aktuelle planer´. 

 

 Utvalget ber om en egen sak med vurdering av bruk av arealnøytralitet som 
virkemiddel. Avsnittet for å stanse tap av dyrka og dyrkbar jord og 
naturmangfold må kommunen tilstrebe å være arealnøytral. Arealregnskapet 

vil vise hvor mye av LNF områdene som evt. endres til andre formål som 
feks. Bolig og næring inkludert fotnote 13 strykes. 

 
_____ 

  

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.05.2022: 

Knut Merox Iversen (SV) fremmet følgende forslag: 
 Universitetsbyen Ås endres til Universitetsbygda.  
 Fjerne «utenfor vekstområdene og legge til «og dyreliv» under kapittel 6, 

18.2: «Bevare dyrka og dyrkbar jord, naturmangfold, vannmiljø, 
kulturminner og kulturmiljø samt arealer for friluftslivet utenfor 

vekstområdene.» blir dermed endret til «Bevare dyrka og dyrkbar jord, 
naturmangfold, dyreliv, vannmiljø, kulturminner og kulturmiljø samt 
arealer for friluftslivet» (105)  

 Tillegg under 18.2: ..., myrer,... (69, 112)  
 Nytt punkt under tiltak 18.5 i 2.1.1: Utvikle potensiale for stedsbasert 

næringsutvikling og lokal mat, samt turisme rettet mot natur- og 
kulturopplevelser (105) 

 

Jan Henrik Martinsen (H) fremmet følgende forslag: 
 Tillegg pkt 2.2.1., «Slik følges det opp i alle aktuelle planer»: Plan for 

naturmangfold, Tiltaksplan for klima og energi, Tiltaksplan for sykling, 

gange og trafikksikkerhet, Sykkel- og gangstrategi. 

 Tillegg pkt 18.3: Arbeide for å redusere gjennomgangstrafikken i Ås, 

spesielt FV 152 fra Korsegården til Holstad. 
 Tillegg pkt 19.1: …… både for intern- og gjennomgangstrafikk 

 
Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende forslag: 
1: Endringsforslag til første kulepunkt, under 18.2: Bevaring 

 Bevare dyrka og dyrkbar mark, naturmangfold, vannmiljø, kulturminner 
og kulturmiljø samt arealer for friluftslivet. Spesielt utvalgte naturtyper, 

myr og kantsone bør bevares. 
2: Nytt kulepunkt under 18.2 Bevaring: 

 Utvikle arealbudsjett og arealregnskap for alle typer areal som skal 

bevares for å sikre kunnskapsgrunnlag til å oppnå arealnøytralitet 
3: Nytt kulepunkt under 18.2 bevaring 

 Utvikle naturbudsjett og naturregnskap for naturtyper for å sikre 
kunnskapsgrunnlaget til å ivareta naturmangfoldet i kommunen 
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4: Endringsforslag til innledende tekst til kap.6 Arealforvaltning, 5. avsnitt s. 30: 
 For å stanse tap av dyrka og dyrkbar jord og naturmangfold må 

kommunen tilstrebe å være arealnøytral. På sikt vil et finmasket 
arealbudsjett og arealregnskap som differensierer mellom ulike arealtyper 
innenfor kategorien LNF være nødvendig og vil vise hvor mye dyrka og 

dyrkbar mark og ulike naturtyper og økosystem som endres til andre 
formål som bolig, næring eller bygg og anlegg. 

5: Endre i fotnote 13 s.30: 
 Arealnøytralitet vil si at arealer som er utbygd må gjenbrukes og fortettes 

framfor å bygge ned områder som er satt av til landbruk-, natur- og 

friluftsområder i kommuneplanens arealdel (LNF). Dyrka og dyrkbar mark 
og natur skal tilstrebes å bevares. Der det ikke kan unngås å ta dyrka jord 

til annet formål utenfor byggesonen, stilles det krav om flytting av jorda til 
et annet areal som istandsettes for jordbruk. 

 
Emilie Efe Åm (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Be om en egen sak med vurdering av begrepet arealnøytralitet. 

2. Fjerne Avsnittet «For å stanse tap av dyrka og dyrkbar jord og 
naturmangfold må kommunen tilstrebe å være arealnøytral. 

Arealregnskapet vil vise hvor mye av LNF-områdene som evt. endres til 
andre formål som f.eks bolig og næring.»  

3. Fotnote 13 strykes. 

 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 

Kapittel 6 Arealforvaltning. Bytte ut ordet skal til bør i andre avsnitt: 
 I utviklingen av Ås-samfunnet bør kommunens kvalitetsprogram ligge til 

grunn 

 
Votering: 

SVs forslag, kulepunkt: 
1 ble nedstemt 5-4 (SV,2V,R) 
2 ble vedtatt 7-2 (2V) 

3 ble enstemmig vedtatt 
4 ble enstemmig vedtatt 

Hs forslag, kulepunkt: 
1 ble enstemmig vedtatt 
2 ble enstemmig vedtatt  

3 ble enstemmig vedtatt 
Rs forslag, punkt: 

1, siste setning ble enstemmig vedtatt 
2 ble nedstemt 7-2 (R,SV) 
3 ble nedstemt 7-2 (R,SV) 

4 og 5 mot Aps pkt 2 ble nedstemt 7-2 (R,SV) 
Aps forslag. punkt: 

1 ble enstemmig vedtatt 
3 ble vedtatt 5-4 (SV,2V,R) 
Hs forslag ble vedtatt 5-4 (SV,2V,R) 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.05.2022: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens 

samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034 med følgende tillegg: 
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 Kapittel 6. punkt 18.2, Bevaring, endres til: «Bevare dyrka og dyrkbar 
jord, myrer, naturmangfold, dyreliv, vannmiljø, kulturminner og 

kulturmiljø samt arealer for friluftslivet. Spesielt utvalgte naturtyper, myr 
og kantsone bør bevares. 
  

 Kap. 6.1 Mål og strategier, punkt 18.5 – Næringsliv og arbeidsplasser: 
Nytt punkt: Utvikle potensiale for stedsbasert næringsutvikling og lokal 

mat, samt turisme rettet mot natur- og kulturopplevelser  
 Kap. 2, pkt. 2.2.1 Mål og strategier: Tilleggstekst: Slik følges det opp i 

alle aktuelle planer»: Plan for naturmangfold, Tiltaksplan for klima og 

energi, Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet, Sykkel- og 

gangstrategi. 

 Kap. 6.1, punkt 18.3, Mobilitet, nytt punkt: Arbeide for å redusere 
gjennomgangstrafikken i Ås, spesielt FV 152 fra Korsegården til Holstad. 

 Kap. 7.1, Mål og strategier, Pkt. 19.1 endres til: Redusere 

klimagassutslippene fra transportsektoren både for intern- og 
gjennomgangstrafikk. 

 Utvalget ber om en egen sak med vurdering av begrepet arealnøytralitet. 
 Kap.6, Arealforvaltning: Fjerne avsnittet «For å stanse tap av dyrka og 

dyrkbar jord og naturmangfold må kommunen tilstrebe å være 
arealnøytral. Arealregnskapet vil vise hvor mye av LNF-områdene som 
evt. endres til andre formål som f.eks bolig og næring.»  

 Kap. 6, fotnote 13, strykes 
 Kap.6, Arealforvaltning, 2. avsnitt, første setning endres til: I utviklingen 

av Ås-samfunnet bør kommunens kvalitetsprogram ligge til grunn 
 

_____ 

 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 23.05.2022: 
Stina Stenmark fremmet nytt mål til kapittel 4, Helse og mestring:  

- Voksne med nedsatt funksjonsevne må få tilgang til nødvendige gode 

tjenester, et trygt botilbud, og tilgang til hjelpemidler samt et godt 

dagtilbud. 

Votering: 
Rådet sluttet seg enstemmig til Stenmarks forslag. 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 23.05.2022: 
Nytt mål til kapittel 4 Helse og mestring: 

- Voksne med nedsatt funksjonsevne må få tilgang til nødvendige gode 

tjenester, et trygt botilbud, og tilgang til hjelpemidler samt et godt 

dagtilbud. 

 
_____ 
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Eldrerådets behandling 23.05.2022: 
Eldrerådet ønsker å få informasjon om seniorparkering og senior- og småbarns-

transport. 
Samtidig må det legges til rette for trygge sykkel- og gangveier  
 

For oppfølging: 
Enhetsleder for teknikk Anette Bjerke inviteres for å snakke om seniorparkering i 

Ås kommune/Ås sentrum. 
 
Votering: 

- Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
- Eldrerådets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Eldrerådets uttalelse 23.05.2022: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens 
samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034.  
 

Eldrerådet ønsker å få informasjon om seniorparkering og senior- og  
småbarnstransport. Samtidig må det legges til rette for trygge sykkel- og 

gangveier  
 

_____ 

  
 

Ungdomsrådets behandling 30.05.2022: 
Hovedutvalg for teknikk og plan sin innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

Votering: 
Hovedutvalg for teknikk og plan sin innstilling ble enstemmig vedtatt.   

 
Ungdomsrådets vedtak 30.05.2022: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens 

samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034.  
 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens 
samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034.  

 
Ås, 29.04.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 
Kommunedirektør Virksomhetsleder 

samfunnsutvikling 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Eldrerådet 

Ungdomsrådet 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
01 Kommuneplan 2022-2034_Samfunnsdelen_andregangsbehandling 02052022 

02 Høringsuttalelser_Vurderinger og anbefalinger:  Kommuneplanens 
samfunnsdel 

 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Høringsuttalelsene til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel fra: 
 Regionale myndigheter 

 Kommuner 
 Organisasjoner 
 NMBU  

 Politiske partier, råd 
 Private 

https://www.as.kommune.no/kommuneplan.547342.no.html 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Høringsinstansene 
 

 
 
 

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

Fakta i saken: 
Kommuneplanen er kommunens langsiktige og helhetlige strategiske plan for en 
bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling. Den skal ha et perspektiv på minst 

12 år. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 
Arealstrategiene i samfunnsdelen (s.23-25) legger føringer for arealdelen.  
 

Forslag til kommuneplan for perioden 2022-2034 skal erstatte kommuneplanen 
for Ås kommune 2015-2027. I denne saken er det forslag til kommuneplanens 

samfunnsdel som behandles.  
 

Høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble behandlet i 
kommunestyret 20.10.2021 og vedtatt sendt på høring i tidsrommet 25.10.2021 

til 14.01.2022 (saknr. 61/21 og 62/21). Høringsforslaget ble sendt ut de ulike 
høringsinstanser og gjort kjent på kommunens nettside og i annonser. I tillegg 

ble det gjennomført følgende medvirkningstiltak i høringsperioden; 
 Åpent plankontor på innbyggertorget hver tirsdag og torsdag samt på Nordby 

bibliotek på tirsdag ettermiddag.  

 «Filmsnutt» om kommuneplanprosessen på kommunens FB-side. 
 Informasjonsvegg/utstilling på Ås bibliotek og Norby bibliotek om 

kommuneplanen. 
 Folkemøter på Ås kulturhus og Solberg skole. 
 Dialogmøte med elevrådene. 
 

I forbindelse med høringen av kommuneplanen kom det inn 130 uttalelser. 
Endringer av kommuneplanens samfunnsdel baseres på kommunedirektørens 

vurdering og anbefaling av disse høringsuttalelsene. 
 

Målene i kommuneplanen vil framkomme i handlingsprogram og økonomiplan 
(2023-2026) og det skal rapporteres på dem i tertialrapporter og årsmeldinger.    

 
Vurdering: 

Det kom inn 130 uttalelser fra regionale myndigheter, kommuner, private 
aktører, organisasjoner, politiske partier og råd, samt NMBU. Det er gitt 
uttalelser til store deler av samfunnsdelen som kommunedirektøren har 

oppsummert og vurdert. Det har gitt grunnlag for følgende endringer:  
 

 Det er lagt inn et nytt kapittel etter kapittel 2.1 som har fått tittelen 

«Universitetsbyen Ås», med mål og strategier om samarbeid mellom 
universitetet og kommunen. Universitetsbyen Ås handler imidlertid om mer 

enn samarbeid med universitetet, men kommunedirektøren anbefaler å starte 
med dette samarbeidet og utvikle innholdet i begrepet Universitetsbyen Ås 
etter hvert. Kommunedirektøren har spilt inn tilsvarende strategier til 

universitetets virksomhetsstrategi som kommunen er invitert til å uttale seg 
om.  

 Strategiene i kapittel 3 «Oppvekst og mestring» er korrigert noe for å gjøre 
dem tydeligere og enklere å rapportere på.  

 Kulturmiljøet er mer vektlagt i kapittel 5 «Kultur og frivillighet»  med egen 

strategi.  
 I kapittel 6 «Arealforvaltning» har temaene dyrka og dyrkbar jord, 

naturmangfold, friluftsliv samt kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 
fått en mer omfattende beskrivelse. Nye temaer som er tatt inn i dette 
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kapittelet er urbant landbruk, arealnøytralitet, vannforvaltning og forvaltning 
av Oslofjorden. For vannforvaltning inkl. Oslofjorden er det lagt inn en ny 

strategi under punkt 18.2.   
 I kapittel 8 «Teknisk infrastruktur» er effektiv avløps- og infrastruktur lagt inn 

i målet.  

 
I tillegg er det gjort noen språklige korrigeringer av tekst for å få bedre 

formuleringer og et bedre grunnlag å rapportere på. Endringene er markert med 
rød skrift i kommuneplanens samfunnsdel. De endringene som er nummerert er i 
tråd med nummerering i vedlegget «Høringsuttalelser til kommuneplanens 

samfunnsdel: Kommunedirektørens oppsummering, vurdering og anbefaling». 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Kommuneplanens samfunnsdel vil i seg selv ikke få økonomiske konsekvenser. 

Men oppfølgingen av samfunnsdelen er grunnlaget for økonomiske prioriteringer i 
kommende handlingsprogram og økonomiplan, og vil være førende for den 
bærekraftige utviklingen i tråd med bærekraftsmålene 8, 9, 10 og 12 som dekker 

den økonomiske dimensjonen.   
 

Miljømessige konsekvenser: 
Kommuneplanens samfunnsdel vil i seg selv ikke få miljømessige konsekvenser, 
men oppfølgingen av samfunnsdelen vil være førende for den bærekraftige 

utviklingen i tråd med bærekraftsmålene som dekker den miljømessige 
dimensjonen (6, 13, 15, 14) og den sosiale dimensjonen (1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 

16).    
  
Alternativer: 

Kommuneplanens samfunnsdel vedtas med følgende endringer: 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rullering av kommuneplanen er en viktig og omfattende planprosess. Det er 
krevende å rullere kommuneplanens samfunnsdel og arealdel samtidig. I tillegg 

har det vært krevende å få gjennomført tilfredsstillende medvirkningsprosesser i 
korona-tiden. Kommunedirektøren satte seg følgende mål ved rulleringen av 

kommuneplanen og det var å få en kommuneplan: 
 
 som gir mål og strategier for hva slags samfunnsutvikling og tjenesteutvikling 

kommunestyret ønsker for kommunen.  
 som viser en sammenheng mellom samfunnsdelen og arealdelen, der 

arealdelen bygger på arealstrategiene. 
 som henger sammen med handlingsprogram og økonomiplan. 
 som er godt forankret politisk og administrativt, samt hos innbyggere, 

organisasjoner, NMBU og næringsliv. 
 

Kommunedirektøren mener at forslaget til kommuneplanens samfunnsdel 

tilfredsstiller disse resultatmålene og anbefaler at kommuneplanens samfunnsdel 
for Ås kommune 2022-2034 vedtas.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-44/22 
Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Andregangs 
behandling 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  22/01087-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 14/22 23.05.2022 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 21/22 24.05.2022 

3 Formannskapet 47/22 01.06.2022 

4 Kommunestyret 44/22 15.06.2022 

 
 

Formannskapets innstilling 01.06.2022: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel 

for Ås kommune 2022-2034 med kart datert 06.05.2022, planbestemmelser 
datert 06.05.2022, og planbeskrivelse datert 06.05.2022. 

Følgende arealformål er endret, jf. kommuneplanen 2015-2027:  

1. Arealformål LNF endret til bolig:  

a. Rustadporten 

2. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til bolig:  
a. Furumoveien med 25 boenheter 

b. Togrenda barnehage der barn og unges interesser vektlegges i 
reguleringsplanen.  

3. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til næring:  
a. Gamle Mossevei 29 

4. Arealformål LNF endret til bestemmelsesområder masseforvaltning, 

terrengregulering;  

a. #1 Kongeveien 170 der det tas særlig hensyn til hule eiker, 

funksjonsområde for vipe samt kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse (KULA) i reguleringsplanen.  

b. #2 Østensjøveien 60 der det tas særlig hensyn til hule eiker i 

reguleringsplanen, samt statlig reguleringsplan for østre linje og 
hensettingsanlegg.  

5. For følgende områder er arealformål opprettholdt i tråd med 
kommuneplanen 2015-2027:  

a. Haugeveien opprettholdes som boligformål. 

b. Seiersten feriepark, Søndre Moer, Sjøskogen 1a, b og 3 
opprettholdes som næringsformål. 

c. Vinterbro næringspark øst, Vinterbro næringspark vest, Solberg sør, 
Togrenda Askehaugveien opprettholdes som arealformål LNF. 

6. Brønnerud «brannstasjonstomta» tilbakeføres til LNF. 
7. Drøbakveien 135 tas inn igjen som boligformål. 
8. Søndre Fosterud liten tas inn igjen som boligformål, begrenset til maks en 

bolig. 
9. Det foretas mekling med Statens vegvesen om innsigelsen til § 21.3 BF1, 

og med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune om 
innsigelsen til arealformål bolig på «Rustadporten». Det nedsettes et eget 
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forhandlingsutvalg som gjennomfører meklingsmøte på vegne av 
kommune.  

Utvalget består av følgende medlemmer: 
 Ola Nordal 
 Annett Michelsen  

 Kjetil Barfelt. 
10. Boenheter kan ikke oppdeles til hybler. Retningslinje: Kommunen legger til 

grunn at fellesnevneren for hyblifisering er at boliger bygges om, eller på 
annen måte tilrettelegges for beboelse for flere personer enn det som er 
vanlig for en bolig med tilsvarende størrelse og romløsning.  

11.Det utarbeides hensynssone for bekken Nordre Brekke sør for Ås sentrum. 
12.Tillegg under §14.1: Naturlig vegetasjon og terreng skal sikres som en del 

av anlegget. Hvis dette ikke er mulig eller tilstrekkelig, skal grønne tak og 
vegger eller vegeterte bakkearealer etableres for å sikre best mulig 

mikroklima. (45) 

13. §16.3 «Store trær» endres til «Bevaring av store trær», og legge til: 
«Trær som ikke ivaretas i tråd med utenomhusplan må erstattes med et 

tilsvarende tre og det må betales med et vesentlig gebyr.» 

14. Forslag; presisering § 30.1 I retningslinjene for hensynssone friluftsliv: «I 

nye områder for bebyggelse og anlegg i forbindelse med reguleringsplan, 
sikres sammenhengende grønnstrukturer, og hensynet til friluftsliv skal 
veie tungt.» 

15.Tillegg under §18.1 Varierte boligtyper og fellesløsninger»: Det skal også 
klargjøres muligheter for sosial boligbygging og alternative sosiale 

boformer. 
16.I bestemmelsene under 16.3 tilføyes «så langt mulig»  
17.I bestemmelsene under 13 utgår «hvordan det skal oppnås» 

18. Revidert Nordre Brekke liten legges ut på høring. Høringsprosessen 
gjennomføres i henhold til Plan og bygningsloven §11-5 og endringen 

/tilføyelsen i henhold til§ 11-17. 
19. Følgende punkter vurderes av kommunedirektør før kommunestyret: 

 1.2 Oppdateres  

 17.2 «og fastsatt gjennom en planprosess» utgår 
 22.1 Første setning under retningslinjer omskrives. 

 26.1 Tredje avsnitt omskrives. 

_____ 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 

 
Formannskapets behandling 01.06.2022: 

Notatet «Kommuneplanbestemmelser: Forslag til endret § 18.2 Hyblifisering» ble 
ettersendt 20.05.2022 og lagt på saken som vedlegg nr. 8.  
 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet innstillingen fra HTP: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens 
arealdel for Ås kommune 2022-2034 med kart datert 06.05.2022, 

planbestemmelser datert 06.05.2022, og planbeskrivelse datert 
06.05.2022. 
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Følgende arealformål er endret, jf. kommuneplanen 2015-2027:  

1. Arealformål LNF endret til bolig:  

a. Rustadporten 

2. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til bolig:  
a. Furumoveien med 25 boenheter 

b. Togrenda barnehage der barn og unges interesser vektlegges i 
reguleringsplanen.  

3. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til næring:  

b. Gamle Mossevei 29 

4. Arealformål LNF endret til bestemmelsesområder masseforvaltning, 

terrengregulering;  

a. #1 Kongeveien 170 der det tas særlig hensyn til hule eiker, 
funksjonsområde for vipe samt kulturhistoriske landskap av 

nasjonal interesse (KULA) i reguleringsplanen.  
b. #2 Østensjøveien 60 der det tas særlig hensyn til hule eiker i 

reguleringsplanen, samt statlig reguleringsplan for østre linje og 
hensettingsanlegg.  

6. For følgende områder er arealformål opprettholdt i tråd med 

kommuneplanen 2015-2027:  

a. Haugeveien opprettholdes som boligformål. 

b. Seiersten feriepark, Søndre Moer, Sjøskogen 1a, b og 3 
opprettholdes som næringsformål. 

c. Vinterbro næringspark øst, Vinterbro næringspark vest, Solberg sør, 

Togrenda Askehaugveien opprettholdes som arealformål LNF. 
7. Brønnerud «brannstasjonstomta» tilbakeføres til LNF. 

8. Drøbakveien 135 tas inn igjen som boligformål. 
9. Søndre Fosterud liten tas inn igjen som boligformål, begrenset til maks en 

bolig. 

10.Det foretas mekling med Statens vegvesen om innsigelsen til § 21.3 BF1, 
og med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune om 

innsigelsen til arealformål bolig på «Rustadporten». Det nedsettes et eget 
forhandlingsutvalg som gjennomfører meklingsmøte på vegne av 
kommune. Utvalget består av følgende medlemmer:  

11.Boenheter kan ikke oppdeles til hybler. Retningslinje: Kommunen legger til 
grunn at fellesnevneren for hyblifisering er at boliger bygges om, eller på 

annen måte tilrettelegges for beboelse for flere personer enn det som er 
vanlig for en bolig med tilsvarende størrelse og romløsning.  

12.Det utarbeides hensynssone for bekken Nordre Brekke sør for Ås sentrum. 
13.Tillegg under §14.1: Naturlig vegetasjon og terreng skal sikres som en del 

av anlegget. Hvis dette ikke er mulig eller tilstrekkelig, skal grønne tak og 

vegger eller vegeterte bakkearealer etableres for å sikre best mulig 
mikroklima. (45) 

14.§16.3 «Store trær» endres til «Bevaring av store trær», og legge til: 
«Trær som ikke ivaretas i tråd med utenomhusplan må erstattes med et 
tilsvarende tre og det må betales med et vesentlig gebyr.» 

15.§18.3 mikrohus: nytt 2. avsnitt: Det kan gis midlertidig tillatelse for 4 år 
for inntil 20 mikrohus i planperioden fram til 2034, som et pilotprosjekt. 

Prosjektet evalueres etter 4 år. 
16.§18.3 mikrohus. Ny siste setning 4. avsnitt. Det må foreligge godkjente 

løsninger for vannforsyning, avløp, brannsikkerhet og inneklima. 
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17.Forslag; presisering § 30.1 I retningslinjene for hensynssone friluftsliv: «I 
nye områder for bebyggelse og anlegg i forbindelse med reguleringsplan, 

sikres sammenhengende grønnstrukturer, og hensynet til friluftsliv skal 
veie tungt.» 

18.Tillegg under §18.1 Varierte boligtyper og fellesløsninger»: Det skal også 

klargjøres muligheter for sosial boligbygging og alternative sosiale 
boformer. 

Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag:  

Planbestemmelsene §18.3 Mikrohus: Avsnittet strykes. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet fellesforslag fra MDG og V til kapittel om mikrohus 
§18.3 i bestemmelsene: 

1. Endring i 3. avsnitt (tillegg i fet skrift): Mikrohusene kan oppføres på 
eiendom avsatt til boligformål og LNF i skolekretsene Åsgård og Rustad. I 

Brønnerud skolekrets kan mikrohus oppføres på eiendommer avsatt til 
boligformål og LNF øst for E6. Innenfor LNF begrenses mikrohus til 
konsesjonspliktige bruk. Plassering skal skje i tilknytning til 

husklynger eller tun. 
2. Erstatte femte avsnitt "Det kan ikke oppføres terrasser, verandaer, 

overbygd terasse eller andre tiltak som inngår i BYA" med: "Det kan 
oppføres terrasser, verandaer og overbygd terrasse såfremt dette 

holdes innenfor det totale tillatte BYA/BRA for mikrohus." 
3. Legge til et krav i siste setning i fjerde avsnitt: "samt krav til 

utforming". 

 

Hilde Kristin Marås (Uavh) fremmet følgende forslag: 

Forhandlings-/meklingsutvalg består av Ola Nordal, Annett Michelsen og 
Kjetil Barfelt. 

 

Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag: 
Revidert Nordre Brekke liten legges ut på høring. Høringsprosessen 

gjennomføres i henhold til Plan og bygningsloven §11-5 og endringen 
/tilføyelsen i henhold til§ 11-17 

 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Til bestemmelsene: 

6.1 Rød tekst fjernes. 
6.2 Utgår 
13 «hvordan det skal oppnås» utgår 

16.3 «så langt mulig» tilføyes 
 

Følgende punkter vurderes av kommunedirektør før kommunestyret: 
1.2 Oppdateres  
17.2 «og fastsatt gjennom en planprosess» utgår 

22.1 Første setning under retningslinjer omskrives. 
26.1 Tredje avsnitt omskrives. 

 
Votering: 
SVs forslag/HTPs innstilling: 

 Innledende tekst, ble enstemmig vedtatt. 
 Punkt 1 ble vedtatt 6-3 (MDG, SV, V). 
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 Punkt 2–7 ble enstemmig vedtatt. 
 Punkt 8 ble vedtatt 8-1 (Uavh) 

 Punkt 9 ble vedtatt 7-2 (MDG,SV). 
 Marås sitt forslag om forhandlingsutvalg ble enstemmig vedtatt. 
 Punkt 10 ble enstemmig vedtatt. 

 Punkt 11 ble enstemmig vedtatt. 
 Punkt 12 ble enstemmig vedtatt. 

 Punkt 13 fram til «…..må erstattes med et tilsvarende tre» ble 
enstemmig vedtatt. 

 Punkt 13 siste del «..og det må betales med et vesentlig gebyr» ble 

vedtatt 5-4 (Ap-Odenmack, Sp, Uavh, FrP). 
 

Aps forslag §18.3 ble vedtatt 5-4 (MDG, SV, V,Uavh) ved alternativ votering mot 
SVs forslag punkt 14 og 15. MDG/Vs forslag falt som følge av voteringen. 

 
SVs forslag/HTPs innstilling: 

 Punkt 16 ble enstemmig vedtatt. 

 Punkt 17 ble vedtatt 7-2 (Uavh, FrP). 
 

Frps forslag til: 
 6.1. ble nedstemt 7-2 (Uavh, FrP) 
 6.2 ble nedstemt 7-2 (Uavh, FrP) 

 13 ble enstemmig vedtatt. 
 16.3 ble vedtatt 6-3 (MDG, SV, V) 

 1.2 ble enstemmig vedtatt. 
 17.2 ble enstemmig vedtatt. 
 22.1 ble vedtatt 8-1 (SV) 

 26.1 ble enstemmig vedtatt. 
 

Aps forslag om Nordre Brekke ble vedtatt 6-3 (MDG, SV, V). 
 

_____ 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.05.2022: 

Notatet «Kommuneplanbestemmelser: Forslag til endret § 18.2 Hyblifisering» ble 
ettersendt 20.05.2022 og lagt på saken som vedlegg nr. 8.  
 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
1. Det utarbeides hensynssone for bekken Nordre Brekke sør for Ås sentrum. 

2. B5 (Rustad) tas ut av planen for 2022-2034. 
3. Område til offentlig formål ved Brønnerud skole reduseres ved at området 

vest for innkjøringsveien til skolen tilbakeføres til LNF.  

4. Parkering: tilbakeføre slik at det blir en tydeligere standard i de felles 
bestemmelsene. 

5. Tillegg under §14.1:  
«Naturlig vegetasjon og terreng skal sikres som en del av anlegget. Hvis 
dette ikke er mulig eller tilstrekkelig, skal grønne tak og vegger eller 

vegeterte bakkearealer etableres for å sikre best mulig mikroklima. (45) 
6. §16.3 «Store trær» endres til «Bevaring av store trær», og legge til: 

«Trær som ikke ivaretas i tråd med utenomhusplan må erstattes med et 
tilsvarende tre og det må betales med et vesentlig gebyr.»  

7. §18.3 mikrohus: nytt 2. avsnitt: 
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Det kan gis midlertidig tillatelse for 4 år for inntil 20 mikrohus i 
planperioden fram til 2034, som et pilotprosjekt. Prosjektet evalueres etter 

4 år. 
8. §18.3 mikrohus. Ny siste setning 4. avsnitt.  

Det må foreligge godkjente løsninger for vannforsyning, avløp, 

brannsikkerhet og inneklima. 
9. Forslag; presisering § 30.1 I retningslinjene for hensynssone friluftsliv:  

«I nye områder for bebyggelse og anlegg i forbindelse med 
reguleringsplan, sikres sammenhengende grønnstrukturer, og hensynet til 
friluftsliv skal veie tungt.» 

10. Tillegg under §18.1 Varierte boligtyper og fellesløsninger»:  
Det skal også klargjøres muligheter for sosial boligbygging og alternative 

sosiale boformer.  
11. Punktet § 21.3 tas ut 

 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 
Behandling av kommuneplanens arealdel utsettes til innsigelsene er løst 

 
Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet følgende forslag: 

Følge innstillingen, men: 
1. Innstillingen pkt 4c, Brønnerud/ brannstasjonstomta: Området tilbakeføres 

til LNF 

2. Innstillingen pkt 4d, Drøbakveien 135: Tas inn igjen som boligformål. 
3. Innstillingen pkt 4d, Søndre Fosterud (liten): Tas inn igjen som 

boligformål, begrenset til maks en bolig. 
4. Planbestemmelsene §18.3 Mikrohus: Avsnittet strykes. 

 

Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende forslag: 
1. Kongeveien 127 tas inn i planen som næringsareal. 

 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 

1.  Arealformål LNF endres til næring for 3N-Korsegården Øst. Det forutsettes 

jordflytting, slik at produktiviteten opprettholdes på annet areal. Det skal 
legges til rette for et pilotprosjekt for arealnøytralitet i videre planprosess. 

2. I Planbestemelsene, under §19 Boligbebyggelse:  
§19.1 Unntak fra plankrav  
A. Oppføring av inntil 2 boenheter med tomtestørrelse minimum 650 

kvadratmeter per enebolig eller tomtestørrelse minimum 1000 
kvadratmeter per tomannsbolig.  

 
3. §19.4 Garasje, carport, uthus og parkering  

 

C) endres til Samlet maksimalt tillatt størrelse på carport/garasje er 50m2 
BYA per hovedboenhet og 25m2 BYA per sekundærleilighet. Samlet maksimal 

tillatt størrelse på uthus er 15m2. 
 
Håvard Steinshol (SV) fremmet følgende forslag: 

12.Det gjennomføres et prøveprosjekt med hensyn på mikrohus i løpet av 
planperioden når tilstrekkelige statlige retningslinjer er på plass. 

 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Parkering: Minimum parkeringsdekning settes til 75% av maksimum 
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Votering: 
Hs utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (H) 
Kommunedirektørens innstilling 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt 

Pkt. 1 mot SVs pkt. 2 ble vedtatt 6-3 ((MDG,SV,V) 
Pkt. 2.2I, 3 til og med pkt. 4b ble enstemmig vedtatt 

Pkt 4c mot Aps forslag pkt 1 ble enstemmig nedstemt 
Pkt. 4d, Drøbakvn.135 mot Aps forslag pkt. 2 ble nedstemt 6-3 (Krf,SV,MDG)  
Pkt. 4d, Søndre Fosterud liten mot Aps forslag pkt. 3 ble nedstemt 6-3 

(KrF,SV,MDG) 
Pkt 4d, Vinterbro øst og Vinterbro vest ble vedtatt 7-2 (2H) 

Pkt 4d, Solberg sør ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 4d Togrenda Askehaugveien ble vedtatt 6-3 (Sp, 2H) 

Pkt. 5 og 6 ble enstemmig vedtatt 
SVs forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
SVs forslag pkt. 4 ble nedstemt 8-1 (SV) 

SVs forslag pkt. 5 ble vedtatt 7-2 (2H) 
SVs forslag pkt. 6 ble vedtatt 6-3 (Sp, 2H) 

Aps forslag pkt. 4 ble nedstemt 5-4 (2Ap,Sp,SV) 
SVs forslag pkt. 7 ble vedtatt 7-2 (2Ap) 
SVs forslag pkt. 8 ble vedtatt 7-2 (2Ap) 

SVs forslag pkt. 9 ble enstemmig vedtatt 
SVs forslag pkt. 10 ble vedtatt 7-2 (2H) 

SVs forslag pkt. 11 ble nedstemt 5-4 (MDG,SV,V,KrF) 
SVs forslag pkt. 12 falt som konsekvens av Aps forslag pkt. 4 
Hs forslag pkt. 1 ble nedstemt 6-3 (SV,2H) 

Hs forslag pkt. 2 ble nedstemt 7-2 (2H) 
Hs forslag pkt. 3 ble nedstemt 7-2 (2H) 

Hs forslag pkt. 4 ble nedstemt 5-4 (2Ap,2H) 
Sps forslag ble nedstemt 6-3 (Sp,2H) 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel 

for Ås kommune 2022-2034 med kart datert 06.05.2022, planbestemmelser 
datert 06.05.2022, og planbeskrivelse datert 06.05.2022. 
 

Følgende arealformål er endret, jf. kommuneplanen 2015-2027:  
1. Arealformål LNF endret til bolig: 

a. Rustadporten 
2. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til bolig:    

a. Furumoveien med 25 boenheter 

a. Togrenda barnehage der barn og unges interesser vektlegges i 
reguleringsplanen.  

2. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til næring:  
a. Gamle Mossevei 29 

3. Arealformål LNF endret til bestemmelsesområder masseforvaltning, 

terrengregulering; 
a. #1 Kongeveien 170 der det tas særlig hensyn til hule eiker, 

funksjonsområde for vipe samt kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse (KULA) i reguleringsplanen.  
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b. #2 Østensjøveien 60 der det tas særlig hensyn til hule eiker i 
reguleringsplanen, samt statlig reguleringsplan for østre linje og 

hensettingsanlegg.  
4. For følgende områder er arealformål opprettholdt i tråd med kommuneplanen 

2015-2027: 

a. Haugenveien opprettholdes som boligformål. 
b. Seiersten feriepark, Søndre Moer, Sjøskogen 1a, b og 3 

opprettholdes som næringsformål. 
c. Vinterbro næringspark øst, Vinterbro næringspark vest, Solberg sør, 

Togrenda Askehaugveien opprettholdes som arealformål LNF. 

5. Brønnerud «brannstasjonstomta» tilbakeføres til LNF. 
6. Drøbakveien 135 tas inn igjen som boligformål. 

7. Søndre Fosterud liten tas inn igjen som boligformål, begrenset til maks en 
bolig. 

8. Det foretas mekling med Statens vegvesen om innsigelsen til § 21.3 BF1, og 
med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune om innsigelsen 
til arealformål bolig på «Rustadporten». Det nedsettes et eget 

forhandlingsutvalg som gjennomfører meklingsmøte på vegne av kommune. 
Utvalget består av følgende medlemmer:  

9. Boenheter kan ikke oppdeles til hybler. 
Retningslinje: Kommunen legger til grunn at fellesnevneren for hyblifisering 
er at boliger bygges om, eller på annen måte tilrettelegges for beboelse for 

flere personer enn det som er vanlig for en bolig med tilsvarende størrelse og 
romløsning.  

10. Det utarbeides hensynssone for bekken Nordre Brekke sør for Ås sentrum. 
11. Tillegg under §14.1:  

Naturlig vegetasjon og terreng skal sikres som en del av anlegget. Hvis dette 

ikke er mulig eller tilstrekkelig, skal grønne tak og vegger eller vegeterte 
bakkearealer etableres for å sikre best mulig mikroklima. (45) 

12. §16.3 «Store trær» endres til «Bevaring av store trær», og legge til: 
«Trær som ikke ivaretas i tråd med utenomhusplan må erstattes med et 
tilsvarende tre og det må betales med et vesentlig gebyr.» 

13. §18.3 mikrohus: nytt 2. avsnitt: Det kan gis midlertidig tillatelse for 4 år 
for inntil 20 mikrohus i planperioden fram til 2034, som et pilotprosjekt. 

Prosjektet evalueres etter 4 år. 
14. §18.3 mikrohus. Ny siste setning 4. avsnitt. Det må foreligge godkjente 

løsninger for vannforsyning, avløp, brannsikkerhet og inneklima. 

15. Forslag; presisering § 30.1 I retningslinjene for hensynssone friluftsliv: «I 
nye områder for bebyggelse og anlegg i forbindelse med reguleringsplan, 

sikres sammenhengende grønnstrukturer, og hensynet til friluftsliv skal veie 
tungt.» 

16. Tillegg under §18.1 Varierte boligtyper og fellesløsninger»: Det skal også 

klargjøres muligheter for sosial boligbygging og alternative sosiale boformer. 
 

_____ 
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Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.05.2022: 
Notatet «Kommuneplanbestemmelser: Forslag til endret § 18.2 Hyblifisering» ble 

ettersendt 20.05.2022 og lagt på saken som vedlegg nr. 8.  
 
Knut Merox Iversen (SV) fremmet følgende forslag: 

 Det utarbeides hensynssone for bekken Nordre Brekke sør før Ås 
sentrum.  

 B5 (Rustad) tas ut av planen  

 Parkering: tilbakeføre slik at det blir en tydeligere standard i de felles 
bestemmelsene.  

 Tillegg under §14.1: «Naturlig vegetasjon og terreng skal sikres som 
en del av anlegget. Hvis dette ikke er mulig eller tilstrekkelig, skal 

grønne tak og vegger eller vegeterte bakkearealer etableres for å sikre 
best mulig mikroklima. (45)  

 §16.3 «Store trær» endres til «Bevaring av store trær», og legge til: 
«Trær som ikke ivaretas i tråd med utenomhusplan må erstattes med 
et tilsvarende tre og det må betales med et vesentlig gebyr.»  

 Forslag til presisering § 30.1 I retningslinjene for hensynssone 
friluftsliv: «I nye områder for bebyggelse og anlegg i forbindelse med 

reguleringsplan, sikres sammenhengende grønnstruktur innenfor 
området, og hensynet til friluftsliv skal veie tungt.»  

 Tillegg under §18.1 Varierte boligtyper og fellesløsninger»: Det skal 

også klargjøres muligheter for sosial boligbygging og alternative sosiale 
boformer.  

 Ta ut § 21.3. 
 §18.3 mikrohus. Det legges til beskrivelse av krav til påkobling vann og 

kloakk samt brannsikkerhet og godt inneklima. Det må også legges inn 

at dette er et pilotprosjekt som skal evalueres etter 4 år, og at det kan 
tillates inntil 20 mikrohus i denne perioden. 

 
Jan Henrik Martinsen (H) fremmet følgende forslag: 

 Saken utsettes til resultatet av meglingen foreligger. 

 Hvis ikke utsettelsesforslaget får flertall: Arealformål LNF endres til næring 
for 3N-Korsegården Øst. Det forutsettes jordflytting, slik at produktiviteten 

opprettholdes på annet areal. Det skal legges til rette for et pilotprosjekt 
for arealnøytralitet i videre planprosess. 

 

Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende forslag: 
Skrive om kapittelet 2.8; Arealregnskap for Ås og innarbeide følgende: 

 Tabell 3 skal vise endret arealformål over to rulleringsperioder (for å bedre 
kunne se omfanget av arealendringer) 

 Tabell 3 skal også ta med foreslåtte endringer med nye reguleringsplaner 

til kommuneplanen fra siste avsnitt kap.2.8 

 2. avsnitt skal uttrykke samme ambisjoner som vedtas i samfunnsdelen 

om å videreutvikle arealregnskapet til å skille mellom dyrka og dyrkbar 
mark og natur. 

 

Emilie Efe Åm (Ap) fremmet følgende forslag: 
 Innstillingen pkt 4c, Brønnerud/brannstasjonstomta: Området tilbakeføres 

til LNF. 
 Innstillingen pkt 4d, Drøbakveien 135: tas inn igjen som boligformål. 
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 Innstillingen pkt 4d, Søndre Fosterud(liten): Tas inn igjen som boligformål, 
begrenset til en bolig. 

 Planbestemmelsene §18.3 Mikrohus: Avsnittet strykes. 
 
Votering: 

Hs utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (2H) 
SVs forslag, kulepunkt 1-8 ble nedstemt 7-2 (SV, R) 

Hs forslag kulepunkt 2 ble vedtatt 5-4 (2H, 2V, SV) 
Rs kulepunkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt 
Aps forslag kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt 

Aps forslag kulepunkt 2 ble vedtatt 6-3 (2V, R) 
Aps forslag kulepunkt 3 ble vedtatt 8-1 (R) 

Aps forslag kulepunkt 4 ble nedstemt 6-3 (2 Ap, SV) 
SVs forslag kulepunkt 9 ble vedtatt 7-2 (2Ap) mot kommunedirektørens 

innstilling 
Kommunedirektørens innstilling ble tiltrådt 8-1 (R)  
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.05.2022: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel 

for Ås kommune 2022-2034 med kart datert 06.05.2022, planbestemmelser 
datert 06.05.2022, og planbeskrivelse datert 06.05.2022. 
 

Følgende arealformål er endret, jf. kommuneplanen 2015-2027:  
 

1 Arealformål LNF endret til bolig: 
a. Rustadporten 

2 Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til bolig:    

a. Furumoveien med 25 boenheter 
b. Togrenda barnehage der barn og unges interesser vektlegges i 

reguleringsplanen.  
4. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til næring:  

Gamle Mossevei 29 

5. Arealformål LNF endret til bestemmelsesområder masseforvaltning, 
terrengregulering; 

a. #1 Kongeveien 170 der det tas særlig hensyn til hule eiker, 
funksjonsområde for vipe samt kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse (KULA) i reguleringsplanen.  

b. #2 Østensjøveien 60 der det tas særlig hensyn til hule eiker i 
reguleringsplanen, samt statlig reguleringsplan for østre linje og 

hensettingsanlegg.  
5. For følgende områder er arealformål opprettholdt i tråd med kommuneplanen 

2015-2027: 

a. Bolig: Haugenveien 
b. Næring: Seiersten feriepark, Søndre Moer, Sjøskogen 1a, b og 3. 

c. LNF: Vinterbro næringspark øst, Vinterbro næringspark vest, Solberg 
sør, Togrenda Askehaugveien. 

6. Brønnerud/brannstasjonstomta: Området tilbakeføres til LNF. 

7. Drøbakveien 135 tas inn igjen som boligformål. 
8. Søndre Fosterud(liten) tas inn igjen som boligformål, begrenset til en bolig. 

9. Det foretas mekling med Statens vegvesen om innsigelsen til § 21.3 BF1, og 
med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune om innsigelsen 

til arealformål bolig på «Rustadporten». Det nedsettes et eget 
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forhandlingsutvalg som gjennomfører meklingsmøte på vegne av kommune. 
Utvalget består av følgende medlemmer:  

10.Arealformål LNF endres til næring for 3N-Korsegården Øst. Det forutsettes 
jordflytting, slik at produktiviteten opprettholdes på annet areal. Det skal 
legges til rette for et pilotprosjekt for arealnøytralitet i videre planprosess. 

11.Kapittel 2.8; Arealregnskap for Ås, skrives om. Følgende punkter innarbeides: 
 Tabell 3 skal vise endret arealformål over to rulleringsperioder (for å bedre 

kunne se omfanget av arealendringer) 

 Tabell 3 skal også ta med foreslåtte endringer med nye reguleringsplaner 
til kommuneplanen fra siste avsnitt kap.2.8 

 2. avsnitt skal uttrykke samme ambisjoner som vedtas i samfunnsdelen 
om å videreutvikle arealregnskapet til å skille mellom dyrka og dyrkbar 

mark og natur. 
12. §18.3 mikrohus. Det legges til beskrivelse av krav til påkobling vann og 

kloakk samt brannsikkerhet og godt inneklima. Det må også legges inn at 
dette er et pilotprosjekt som skal evalueres etter 4 år, og at det kan tillates 
inntil 20 mikrohus i denne perioden. 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel 

for Ås kommune 2022-2034 med kart datert 06.05.2022, planbestemmelser 
datert 06.05.2022, og planbeskrivelse datert 06.05.2022. 

 
Følgende arealformål er endret, jf. kommuneplanen 2015-2027:  
1. Arealformål LNF endret til bolig: 

a. Rustadporten 
2. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til bolig:    

a. Furumoveien med 25 boenheter 
b. Togrenda barnehage der barn og unges interesser vektlegges i 

reguleringsplanen.  

3. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til næring:  
a. Gamle Mossevei 29 

4. Arealformål LNF endret til bestemmelsesområder masseforvaltning, 
terrengregulering; 

a. #1 Kongeveien 170 der det tas særlig hensyn til hule eiker, 
funksjonsområde for vipe samt kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse (KULA) i reguleringsplanen.  

b. #2 Østensjøveien 60 der det tas særlig hensyn til hule eiker i 
reguleringsplanen, samt statlig reguleringsplan for østre linje og 

hensettingsanlegg.  
5. For følgende områder er arealformål opprettholdt i tråd med kommuneplanen 

2015-2027: 

a. Bolig: Haugenveien 
b. Næring: Seiersten feriepark, Søndre Moer, Sjøskogen 1a, b og 3. 

c. Off/priv.tjenesteyting: Brønnerud «brannstasjonstomta».  
d. LNF: Drøbakveien 135, Søndre Fosterud liten, Vinterbro næringspark 

øst, Vinterbro næringspark vest, Solberg sør, Togrenda Askehaugveien. 

6. Det foretas mekling med Statens vegvesen om innsigelsen til § 21.3 BF1, og 
med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune om innsigelsen 

til arealformål bolig på «Rustadporten». Det nedsettes et eget 
forhandlingsutvalg som gjennomfører meklingsmøte på vegne av kommune. 
Utvalget består av følgende medlemmer:  

  
 

 
Ås, 29.04.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 
Kommunedirektør Virksomhetsleder 
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Lenke til digitalt plankart: https://as-
kom.maps.arcgis.com/apps/instant/media/index.html?appid=44a8ef5a7b744e20
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 Alle høringsuttalelsene 
 Konsekvensutrendning og ROS-analysen, 02.02.2021 
 Planprogram for rullering av kommuneplanen, 16.09.2019 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Kommuneplanen er kommunens langsiktige og helhetlige strategiske plan for en 
bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling. Den skal ha et perspektiv på minst 

12 år. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 
 

Kommuneplanens arealdel viser arealdisponeringene for hele kommunen, og 
bygger på arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel. Arealdelen består av 
plankart og planbestemmelser som er juridisk bindene (vedlegg 1 og 3), 

temakart (vedlegg 2) og en planbeskrivelse som viser formålet med arealdelen, 
hvilke endringer som er gjort i planbestemmelsene for å følge opp dette formålet 

samt virkningene areadelen har for miljø og samfunn (vedlegg 4).  
 

Høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble behandlet i 
kommunestyret 20.10.2021 (saknr.61/21 og 62/21) og vedtatt sendt på høring i 
tidsrommet 25.10.2021 til 14.01.2022. Forslag til kommuneplan for Ås kommune 

2022-2034 skal erstatte kommuneplanen for Ås kommune 2015-2027. I denne 
saken er det forslag til kommuneplanens arealdel som behandles og vedtas.  

 
Høringsforslaget ble sendt ut de ulike høringsinstanser og gjort kjent på 
kommunens nettside og i annonser. I tillegg ble det gjennomført følgende tiltak; 

 Åpent plankontor på innbyggertorget hver tirsdag og torsdag samt på 
Nordby bibliotek på tirsdag ettermiddag.  

 «Filmsnutt» om kommuneplanprosessen på kommunens FB-side. 
 Informasjonsvegg/utstilling på Ås bibliotek og Norby bibliotek om 

kommuneplanen. 

 Folkemøter på Ås kulturhus og Solberg skole. 
 Dialogmøte med elevrådene. 

 
I forbindelse med høringen av kommuneplanen kom det inn 130 uttalelser. Det 
ble fremmet flere innsigelser til høringsforslaget. De ble behandlet av 

kommunestyret i møte 04.05.2022. Endringer av kommuneplanens plankart, 
temakart, planbestemmelser og planbeskrivelse baseres på kommunedirektørens 

vurdering og anbefaling av disse høringsuttalelsene samt vedtaket i K-sak 32-22 
om innsigelser til kommuneplanen.  
 

Grunnlaget for kommunedirektørens anbefaling om hvordan innsigelsen kan 
imøtekommes, er basert på dialogmøter med statsforvalteren, fylkeskommunen 

og Nordre Follo kommune. Innsigelsesmyndighetene har ikke gitt en formell 
tilbakemelding på om kommunedirektørens forslag til å imøtekomme 
innsigelsene er tilstrekkelig til at innsigelsesmyndighetene trekker innsigelsene. 

 
For Rustaporten og § 21.3 BF1 vedtok kommunestyret 04.05.2022 å ikke ta 

innsigelsene til følge. Statsforvalteren anbefaler i sitt høringsbrev til 
kommuneplanen at dersom det blir behov for mekling, bør det gjennomføres før 
endelig vedtak av kommuneplanen, jf. pbl § 11-15. Kommunen kan imidlertid 

vedta planen med uløst innsigelse. Dersom innsigelsen er gitt til klart avgrensede 
deler av planen, kan kommunestyret likevel vedta at de øvrige delene av planen 

skal ha rettsvirkning, jf pbl. § 11-16 første ledd. Planen kan imidlertid endres 
med et vedtak i departementet som støtter innsigelsen, jf pbl. § 5-6. 
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Vurdering: 
Det kom inn 130 høringsuttalelser fra regionale myndigheter, kommuner, private 

aktører, organisasjoner, politiske partier og råd, samt NMBU. Det er gitt 
uttalelser til en rekke av arealformålene samt planbestemmelsene. I tillegg er 
det gitt uttalelser til arealformål som det er et ønske om blir opprettholdt samt 

forslag til nye arealinnspill. Disse er oppsummert og vurdert og gir grunnlag for 
kommunedirektørens anbefalinger om arealformål og planbestemmelser (vedlegg 

5 og 6).   
 
Arealformål:  

 
1. Arealformål – bolig 

a. Rustadporten (B5 i høringen): 
Arealformålet anbefales endret til bolig i tråd med vedtak i K-sak 32/22. 

Innsigelsen ble ikke tatt til følge og det må derfor foretas mekling om 
dette arealformålet.   

b. Furumoveien (B6 i høringen):  

Arealformålet anbefales endret fra off/priv tjenesteyting til bolig. I et 
boligområde så langt fra Ås sentrum, anbefales det imidlertid at det legges 

til rette for romslige boenheter og uteområder. Antall boenheter reduseres 
derfor fra foreslåtte 40 til 25 boenheter. Dette fastsettes endelig i 
reguleringsplanen.  

c. Togrenda barnehage (B2 i høringen):  
Arealformålet anbefales endret fra off./priv. tjenesteyting til bolig. I 

høringen har det imidlertid kommet fram at uteområdet til Togrenda 
barnehage brukes som lekeområde i mangel av alternative lekeplasser i 
området. Ved regulering må det derfor tas hensyn til barn og unges 

interesser. 
d. Solberg sør (B4 i høringen): 

Arealformålet anbefales ikke endret til bolig, men opprettholdt som LNF 
som i gjeldende kommuneplan. Det begrunnes med at arealformål bolig 
der er i strid med nasjonale og regionale mål for samordnet bolig-, areal- 

og transportplanlegging og kommunens arealstrategi om boligbygging. Det 
er også vurdert å være tilstrekkelig med boligreserve i planperioden.  

e. Togrenda, Askehaugveien (B3 i høringen):  
Arealformålet anbefales opprettholdt som LNF som i gjeldende 
kommuneplan. Det begrunnes med at arealformål bolig her er i strid med 

nasjonale og regionale mål for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Det er i arealstrategiene til kommunen åpnet for noe 

boligbygging på Vinterbro, men det dekkes i tilstrekkelig grad av bl.a. 
reguleringsplanen for Tømrernes feriehjem.  

f. Drøbakveien 135 (B8 i høringen):  

Arealformålet anbefales ikke endret til bolig. Det begrunnes med tidligere 
avslått dispensasjonssak, samt at det ligger i et område der det ikke er 

ønskelig med bolig, jfr. kommunens arealstrategi 18.1.  
g. Søndre Fosterud liten (23/1) (B7 i høringen):  

Arealformålet anbefales opprettholdt som LNF som i gjeldende 

kommuneplan. Det er gitt høringsuttalelser som å opprettholde 
arealformålet som bolig, samtidig som dette til dels frarådes fra regionale 

myndigheter. Kommunedirektørens vurdering er at boligformål i dette 
området ligger i et område der det ikke er ønskelig med bolig, jfr. 

kommunens arealstrategi 18.1.  
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h. Vinterbrobakken (B1 i høringen): På grunn av feil i høringsdokumentene 
(arealformål og plankart) for dette området, ble det i K-sak 32/22 vedtatt 

å sende det ut på en ny, men begrenset høring. Kommunedirektøren 
legger opp til at resultatet fra ny høring foreligger til kommunestyrets  
2. gangsbehandling av kommuneplanens arealdel 15.06.2022. 

 
2. Arealformål – næring 

a. Haugenveien (BN1 i høringen):  
Arealformålet anbefales opprettholdt som bolig som i gjeldende 
kommuneplan. Det foreslåtte arealformålet er i tråd med arealstrategien 

om lokalisering av næringsområder i kommunen. Berørte boligeiere i 
området har gjennom høringen imidlertid gitt utrykk for at endringen vil få   

store konsekvenser for boligeierne, fordi næringseiendom har en lavere 
markedsverdi en boligeiendom. De ønsker derfor at området opprettholdes 

til boligformål. Dette mener kommunedirektøren er riktig å vektlegge.  
b. Søndre Moer (BN3 i høringen): Arealformålet anbefales opprettholdt som 

næring som i gjeldende kommuneplan. Det er gitt uttalelser om å endre 

arealformålet til bolig og LNF. Kommunedirektøren mener at det er 
tilstrekkelig med boliger i dette området i planperioden. Samtidig er det 

behov for næringsarealer til virksomheter som er i en mellomkategori 
mellom arealkrevende og arealintensive virksomheter som bl.a. 
bilverksteder, håndverksbedrifter og andre kombinasjoner av kontor og 

lager.    
c. Vinterbro næringspark vest (BN5 i høringen): Arealformålet anbefales 

oppretthold som LNF i tråd med vedtak i K-sak 32/22. Arealet som er 
foreslått endret til næring er del av et område som har stor verdi som 
friluftsområde, noe de mange høringsuttalelsene vitner om. Området er 

også regulert som friområde (R-284) og kommuneplanen er oppdatert i 
tråd med dette.  

d. Vinterbro næringspark øst (BN6 i høringen): Arealformålet anbefales 
oppretthold som LNF i tråd med vedtak i K-sak 32/22. Hoveddelen av 
høringsuttalelsene vektlegger viktigheten av å ta vare på området som 

LNF på grunn av betydningen det har for naturmangfold og som del av et 
svært viktig friluftsområde i regionen. I tillegg pekes det på at kommune 

må ha mer kunnskap om behovet for arealkrevende virksomheter som 
grunnlag for en evt. utvikling her.   

 

3. Arealformål - bestemmelsesområde 
a. Bestemmelsesområde for masseforvaltning #1 for terrengregulering 

Kongeveien 197. Anbefales opprettholdt som bestemmelsesområde for 
masseforvaltning for terrengregulering. I reguleringsplanen må det tas 
hensyn til forekomst av hule eiker, funksjonsområde for hule eiker samt 

KULA.  
b. Bestemmelsesområde for masseforvaltning #2 for terrengregulering 

Østensjøveien 60. I saksbehandlingen har det kommet fram at dette 
arealformålet vil komme i konflikt med statlig reguleringsplan for ny østre 
linje og hensettingsanlegget (jf. avgrensinger med rød stiplet linje i bildet 

under). Den vestre delen av arealinnspillet anbefales opprettholdt som 
bestemmelsesområde for masseforvaltning for terrengregulering. Det ses i 

sammenheng med at Bane Nor vil ha behov for arealer til mottak av 
overskuddsmasser og den vestre delen kan evt. brukes til dette. En 

detaljert plassering av terrengregulering må imidlertid ses i sammenheng 
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med reguleringsplanen for ny østre linje og hensettingsanlegget. Den østre 
delen av arealinnspillet anbefales tatt ut fordi det kommer i konflikt med 

området som skal reguleres.  
Ved utarbeidelse av reguleringsplan for terrengregulering #2 må de hule 
eikene i området hensyntas.  

 

 
 

c. Bestemmelsesområde for masseforvaltning #4 Bølstad for snødeponi: 
Anbefales opprettholdt som off/priv. tjenesteyting og ikke 
bestemmelsesområde for (..) snødeponi. Begrunnelsen er at 

reguleringsplan for snødeponi i dette området frarådes og vil sannsynligvis 
ikke bli godkjent av statsforvalteren. Kommunen ved kommunalteknikk 

har startet et arbeid for å se på arealer for mottak og deponi av masser og 
snø som kommunen har ansvar for.  

 
4. Arealinnspill som i K-sak 62/21 ble vedtatt å ikke ta med i høringsutkastet, 

men som er fremmet på nytt i høringen:  

 
Arealformål bolig:  

a. Brekkeveien sør (2 i KU) 
b. Kongeveien 100/5 (18 i KU) 
c. Krosser øst (31 i KU) 

d. Nordre Brekke liten (6 i KU) 
Kommunedirektøren viser til vedtak i K-sak 62/21 der høringsforslaget ble 

behandlet. Her ble det vedtatt å ikke legge disse arealinnspillene ut på høring. 
Kommunedirektøren mener at det ikke har kommet fram vesentlig 
informasjon i høringen som tilsier at areaformålet for disse områdene skal 

endres til bolig.   
 

Arealformål næring:  
e. Kongeveien 127 (1N i KU) 
f. Korsegården øst (3N i KU) 

g. Holstad deponi E18 (4N i KU) 
h. Holstad E18 (6N i KU) 
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Kommunedirektøren viser til vedtak K-sak 62/21 der høringsforslaget ble 
behandlet. Her ble det vedtatt å ikke legge disse arealinnspillene ut på høring. 

Kommunedirektøren mener at det ikke har kommet fram vesentlig 
informasjon i høringen som tilsier at areaformålet for disse områdene skal 
endres til bolig.   

 
5. Arealformål som i K-sak 62/21 ble vedtatt endret til LNF eller andre formål, 

men som i høringen ønskes opprettholdt som opprinnelig arealformål: 
a. Bolig: Brønnerud øst for E18 (24/1 - uregulert):  

Grunneiere Ellen og Karl Magnus Løken ønsker å opprettholde arealformål 

bolig på dette området. Det anbefales at arealformålet endres fra bolig til 
LNF. Kommunedirektørens vurdering er at det ikke er behov for boliger i 

denne delen av kommunen i planperioden. Det har heller ikke kommet 
fram vesentlig informasjon i høringen som tilsier at arealformålet skal 

opprettholdes som bolig.    
b. Off/priv. tjenesteyting: Brønnerud «brannstasjonstomta» (42/1-regulert): 

Grunneier NMBU ønsker å opprettholde arealformål off/priv tjenesteyting 

på dette området. Det anbefales at arealformålet opprettholdes som  
off./priv. tjenesteyting. Kommunedirektørens vurdering er at det forventes 

en utvikling på Campus Ås som tilsier at det vil være behov for slike 
arealer med en slik lokalisering.    

c. Næring: Seiersten feriepark (109/13-regulert):  

Grunneier Ingar Seiersten ønsker å opprettholde arealformål næring for 
dette området. Det anbefales at arealformålet opprettholdes som næring i 

denne planperioden. Kommunedirektørens vurdering er at kommunen har 
behov overnattingsløsninger som reguleringsplanen legger til rette for.  

d. Næring - kjøpesenter: Sjøskogveien AS mener at arealformål kjøpesenter 

er dekkende for eiendommen Sjøskogveien 1a, b og 3 (gnr 108 bnr 158). 
Det anbefales imidlertid at denne delen av området som har fått formål 

kjøpesenter endres til næringsformål. Et kjøpesenter er et handelssenter 
med en samling av butikker på et sted som markedsføres under et navn, 
og de er som oftest lokalisert i en bygning, jf. pbl. § 11-7, punkt 1.  

Kommunedirektøren mener det mest korrekte blir å skille mellom 
arealformål kjøpesenter og næring i dette området.    

 
6. Nye arealinnspill i forbindelse med høringen av kommuneplanen 

Det vedtatt planprogrammet for rullering av kommuneplanen ga grunnlag for  

innspill til kommuneplanens arealdel. De 45 arealinnspillene som kom ble 
konsekvensutredet og var grunnlag for hvilke arealformmål som ble sendt på 

høring. Kommunen har anledning til å endre arealformål basert på 
arealinnspill i høringen. Dette vil imidlertid kreve at de deler av planen som 
ønskes endret tas opp til ny behandling (pbl. § 11-5, 1.ledd), jf. prosess med 

konsekvensutredning og høring.  
 

Det er kommet følgende nye arealinnspill i forbindelse med høringen: 
a. Off/privat tjenesteyting:  

i. Bussanlegg.  

Ruter spiller inn fire mulige områder i Ås for et bussanlegg i regionen. De 
konkluderer med at «Høyungen» vest for Nordre Follo renseanlegg egner 

seg best, og arealformålet foreslås endret fra LNF til «Samferdselsanlegg/ 
bussanlegg. Arealinnspillet anbefales ikke tatt med i denne rulleringen av 

kommuneplanen. Kommunedirektøren ser at det er viktig å sette av 
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arealer til bussanlegg for å sikre busstilbudet i Follo, men mener også at 
arealinnspillet er for lite gjennomarbeidet særlig med tanke på at dette 

skal være et bussanlegg for deler av regionen. Kommunedirektøren vil 
imidlertid ha videre dialog med Ruter for å se på mulige løsninger.  
ii. Nordre Follo renseanlegg: NFR ønsker å endre arealformål for sørlige 

del av eiendommen gnr 107 bnr 475 til off/priv.tjenesteyting. 
Arealformålet endres da det er i tråd med mindre vesentlig endring av 

reguleringsplan R-086 gjort i 1997. 
b. Bolig:  

i. Nordbyfaret 4 (gnr 104 bnr 3, 4):  

Marit Sverdrup ønsker å endre arealformål fra LNF til bolig for å 
erstatte eksisterende bolig med ny bolig. Arealinnspillet anbefales ikke 

tatt med i denne rulleringen av kommuneplanen. Begrunnelsen er at 
det ikke er ønskelig eller behov for å endre areaformål fra LNF til bolig. 

ii. Nessetveien 61 (gnr 113 bnr 17, 62):  
Martin Johan Stamnestø ønsker å endre arealformål fra næring til 
bolig. Arealinnspillet anbefales ikke tatt med i denne rulleringen av 

kommuneplanen. Arealformålet næring opprettholdes fordi det er 
behov for slike næringsarealer i kommunen på sikt.     

iii. Vinterbrosenteret:  
Civitas for Harald T. Nilsen og Ole Falk Fredriksen peker på muligheten 
for bl.a. å bygge boliger på taket av parkeringsområdet på 

Vinterbrosenteret. Begrunnelsen er at det er for få leiligheter i denne 
delen av kommunen. Arealinnspillet anbefales ikke tatt med i denne 

rulleringen av kommuneplanen. Begrunnelsen er at det er tilstrekkelig 
med boliger i denne delen av kommunen i planperioden.  

iv. Søndre Fosterud (gnr 26 bnr 16, 14, 3):  

Kåre Høyer og Ås Venstre ønsker å endre den delen av eiendommen 
som har arealformål næring til bolig. Dette var del av arealinnspillet 

«Søndre Fosterud stor» som ikke ble sendt på høring, jf. vedtak i 
kommunestyret 20.10.2022. Arealinnspillet anbefales ikke tatt med i 
denne rulleringen av kommuneplanen. Begrunnelsen er at boligformål i 

denne delen av kommunen ikke er i tråd med arealstrategien for 
boligbygging.  

c. Næring:  
i. Haugenveien 3: Arkitektene Astrup og Hellern for Birger N. Haug 

eiendom foreslår et nytt næringsområde som er i tråd med 

arealstrategi om fortetting i eksisterende næringsområde. 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med i denne rulleringen av 

kommuneplanen. Kommunedirektøren mener det ikke bør legges til 
rette for ytterligere næringsformål i nærheten av boligområdet i 
Haugenveien som allerede er belastet med eksisterende 

næringsaktivitet.  
ii. Nordby østre (gnr 105 bnr 3), sør for Vinterdalen langs E18: 

Grunneier Jo Aalerud ønsker at denne eiendommen må ses i 
sammenheng med en evt. utvikling av Vinterbro næringspark øst. 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med i denne rulleringen av 

kommuneplanen på grunn av at arealformålet for Vinterbro 
nøringspark øst opprettholdes som LNF, jf. vedtak i K-sak 32/22.  

d. Hensynssone:  
i. Bjørn Økland foreslår at bekken ved Nordre Brekke sør for Ås sentrum 

bør inngå i hensynssonen bevaring av naturmiljø. 
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Kommunedirektørens vurdering er at dette området ikke tas inn i 
hensynssonen fordi disse verdiene ivaretas av arealformålet LNF. 

e. Vern av Thirudmåsan:  
Ås SV mener området bør vurderes vernet fordi det har viktige 
naturkvaliteter. Arealinnspillet anbefales ikke tatt med i denne rulleringen 

av kommuneplanen. Kommunedirektørens vurdering er at arealformålet 
LNF ivaretar verdiene for dette området i tilstrekkelig grad.  

 
Planbestemmelsene 
 

Bestemmelser der det er gjort en del endringer er som følger:  
a. § 7.2 Overvann, bekker og flom: 

Bestemmelsen er korrigert for bl.a. å skille mellom bestemmelse for overvann 
og urbanflom og bestemmelse for bekker og flom.  

b. § 8 Parkering: 
Bestemmelsen er endret til at parkering skal avklares i reguleringsplaner, og 
at retningslinjene legges til grunn. I byggesaker hvor parkering ikke er 

avklart i reguleringsplan, legges retningslinjene til grunn for vurdering av 
parkeringsdekning. Minimumsnormen er inkludert og utgjør 30% av 

maksimumsnormen.  
c. § 9.1 Byggegrense mot vei og § 9.2 Holdningsklasse for avkjørsler.  

Disse bestemmelsene viser nå tydeligere hvilke veier dette gjelder.  

d. § 9.3 Byggegrense mot vassdrag.  
Denne bestemmelsen er noe endret, og er en oppmykning og tydeliggjøring 

sammenlignet med gjeldende planbestemmelser.  
e. § 13 Masseforvaltning. 

Bestemmelsen inkluderer nå massebalanse, gjenbruk av masser og krav om 

kvalitet på tilført masse. Ved omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skal det 
utarbeides matjordplan.  

f. § 16.5 Store trær.  
Definisjonen av store trær er endret til å samsvare med  Artsdatabankens 
definisjon av store trær. Det er diameter 40 cm målt i brysthøyde.  

g. § 18.2 Hybelifisering:  
Retningslinjene er nyansert så de i større grad viser hvordan retningslinjene 

vektlegges. Det skilles mellom om boligeier bor i boenheten eller ikke.  
h. § 18.3 Mikrohus:  

De fleste av høringsuttalelsene til denne paragrafen samt vedtak i K-sak 

32/22 mener kommunedirektøren dekkes av bestemmelsene, jf. notat vedlagt 
i saken. Det gjelder bl.a. at:  

i. Antall mikrohus begrenses til 10 i planperioden og ses på som et 
prøveprosjekt. 

ii. Sonen hvor det kan bygges mikrohus er avgrenset til eiendommer 

med formål bolig i Åsgård og Rustad skolekrets og øst for 
Korsegården i Brønnerud skolekrets.  

iii. Maksimalhøyden økes fra 4 meter til 4,3 meter for å bidra til god 
bokvalitet.  

i. § 18.4 Boligprogrammet:  

Bestemmelsen er endret til at boligantallet fastsettes i reguleringsplanen.  
Retningslinjen i paragrafen sier at boligprogrammet angir fordeling av 

boligantall i byggeområdene. Det legges til grunn for vurdering av boligantall i 
reguleringsplanene.   
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j. § 21 Forretninger:  
For denne bestemmelsen er retningslinjer tatt i bruk i større grad. Grunnen er 

at kommuneplanens bestemmelser ikke kan være for detaljerte når det 
gjelder innhold, størrelse mv. Det må tas i reguleringsplanene.  

k. § 22 Næringsbebyggelse:  

For denne bestemmelsen er retningslinjer tatt i bruk i større grad. Grunnen er 
at kommuneplanens bestemmelser ikke kan være for detaljerte når det 

gjelder hva slags type bedrift som kan tillates. Det må tas i 
reguleringsplanene.  

l. § 24.2 LNF spredt boligbygging (underformål b): 

Denne bestemmelsen er endret noe for å imøtekomme pbls krav til 
dokumentasjon av arealer for LNF – spredt boligbygging. Det er også et 

tydeligere skille mellom hvilke bestemmelser som gjelder eksisterende LNF 
spredt bebyggelse og framtidig LNF spredt bebyggelse.   

m. § 26 Sikringssone:  
Det er lagt inn en ny bestemmelse §28.2 Aktsomhetsområde for flom i tråd 
vedtak i K-sak 32/22 04.05.2022.   

n. §26.1 Nedslagsfelt drikkevann:  
Bestemmelsen bør være lik for begge kommunene som har nedslagsfelt til 

Gjersjøen. Denne bestemmelsen er derfor endret i tråd med bestemmelsene 
til Nordre Follo kommune.  

o. Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap:  

Det er gjort endringer i en rekke bestemmelser som gjelder disse temaene. 
Endringene er gjort i tråd med vedtak i K-sak 32/22 og øvrige anbefalinger. 

Det forutsettes at fylkeskommunen som har fremmet innsigelsene godtar 
kommunedirektørens anbefaling for hvordan innsigelsen tas til følge.  

p. § 35 Bestemmelsesområde – snødeponi: 

Bestemmelsen som er tatt ut som følge av endret arealformål i tråd med 
kommunedirektørens vurdering og anbefaling. 

 
I tillegg er det kommet en del uttalelser om å ta med temaer som berører 
saksbehandling og planprosesser i bestemmelsene. Det er det ikke anledning til 

jf. veiledning til kommuneplanens arealdel. Dette er lagt inn i planbeskrivelsen i 
en viss grad, og i noen tilfeller i retningslinjene. I tillegg er det gjort noen 

språklige endringer.  
 
Miljømessige konsekvenser: 

Forslag til kommuneplanens arealdel følger opp bærekraftsmålene i 
kommuneplanens samfunnsdel. Den legger bl.a. til rette for at flere kan gå, sykle 

og ta kollektivt som bidrar til å redusere klimautslippene. Forslaget bidrar i liten 
grad til nedbygging av dyrka og dyrkbar mark og verdifulle arealer for friluftsliv 
og naturmiljø. Arealregnskapet i planbeskrivelsen er oppdatert i tråd med dette. 

En rekke av bestemmelsene stiller tydeligere krav til forhold som angår barn og 
unge.   

 
Alternativer: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel 

for Ås kommune 2022-2034 med følgende endringer:  
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Konklusjon med begrunnelse: 
Kommuneplanens arealdel viser hvordan arealene i Ås kommune skal forvaltes 

og utvikles i hele kommunen. Den bygger på arealstrategiene i kommuneplanens 
samfunnsdel. Det vil si å:  

 Vektlegge boligbygging i de to prioriterte utbyggingsområdene Solberg 

grense mot Ski og Ås sentralområde. 
 Bevare dyrka og dyrkbar mark, naturmangfold, kulturminner og 

kulturmiljø samt arealer for friluftslivet, samt hindre arealbruk og tiltak 
som får negativ virkning på vannmiljøet.  

 Prioritere gang-, sykkel- og kollektivtrafikk i etablering og utforming av 

vei- og gatenett i Ås sentrum og på Solberg. 
 Være pådriver for et godt kollektiv- og sykkelveitilbud i kommunen og 

mellom kommunen, nabokommuner og Oslo.  
 Stille kvalitets- og miljøkrav til utviklingen i vekstområdene og øvrige 

boligområder. 
 Tilrettelegge for arbeidsplasser i alle deler av kommunen etter ABC-

prinsippet om rett virksomhet på rett plass. 

 
Kommuneplanens arealdel har vært gjennom en omfattende rullering der 

strategiene for framtidig arealforvaltning- og utvikling er tydeliggjort i 
samfunnsdelen, og der plankart og planbestemmelser er rullert og korrigert i 
tråd med dette. Kommunedirektøren mener at forslaget til kommuneplanens 

arealdel med plankart, temakart, planbestemmelser og planbeskrivelse er et 
godt grunnlag for den videre bærekraftige samfunns- og arealutvikling i Ås 

kommune, og anbefaler at den vedtas. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-45/22 
R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) - 
Andregangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  20/00539-68 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 22/22 24.05.2022 

2 Kommunestyret 45/22 15.06.2022 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-332 

Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7), med kart revidert 29.04.2022, 
bestemmelser revidert 28.04.2022, og planbeskrivelse datert 29.04.2022 
 

Nytt strekpunkt til bestemmelsenes punkt 3.3: Minimum antall parkeringsplasser 
for bil settes til 50. 

 
Det skal være inntrukket 6.etasje slik kommunedirektøren beskriver i 

saksfremlegget. 
 
Balkonger skal ha begrenset utkragingen til 1 meter langs offentlig vei.  

 
Det skal være inntrukne hjørner mellom Moerveien/Tverrforbindelsen.  

 
_____ 

 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.05.2022: 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
Saka utsettes inntil prinsipper for utforming av- og breddebehov for Brekkeveien 
er avklart. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 

HTP finner at reguleringsforslaget ikke innehar de estetiske kvalitetene som gjør 
at det kan oppfyller ambisjonene for sentrumsutviklingen i Ås. 
Ås kommune fremmer derfor et eget reguleringsplanalternativ. Forslaget skal 

innebære et avkuttet hjørne mellom Moerveien/Tverrforbindelsen, inntrukne 
balkonger, farge med bruk av rødtoner, og forskjellig fargebruk på base og 

øvrige etasjer. Vedlagte er en illustrasjon fra Markus Domaas Lindahl som 
illustrerer hva HTP ønsker med forslaget. Bestemmelser, planbeskrivelse og 
plankart oppdateres tilsvarende, og legges frem til ny 2.gangsbehandling for 

utvalget. 
 

Sekundært forslag: 
Det innarbeides i bestemmelsene krav om et avkuttet hjørne mellom 
Moerveien/Tverrforbindelsen, inntrukne balkonger, farge med bruk av rødtoner, 

og forskjellig fargebruk på base og øvrige etasjer. 
 

Odd Rønningen fremmet følgende fellesforslag fra Sp og H: 
Til bestemmelsenes punkt 3.3 
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1. Nytt strekpunkt: Minimum antall parkeringsplasser for bil settes til 50. 
 

Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet følgende forslag: 
1. Det skal være inntrukket 6.etasje slik kommedirektøren beskriver i 

saksfremlegget. 

2. Balkonger skal ha begrenset utkragingen til 1 meter langs offentlig vei.  
3. Det skal være inntrukne hjørner mellom Moerveien/Tverrforbindelsen. 

 
 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling mot MDGs primærforslag ble vedtatt 7-2 
(MDG,SV). 

SV trakk sitt utsettelsesforslag. 
Sp og Hs fellesforslag ble vedtatt 7-2 (MDG,V). 

MDGs sekundærforslag ble nedstemt 7-2 (MDG,V). 
Aps forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Aps forslag pkt. 2 ble vedtatt 7-2 (2H) 

Aps forslag pkt. 3 ble vedtatt 7-2 (2H) 
 

Presisering av innstillingen:  
Formålet med vedtaket er å sikre siktlinje på bakkeplan i det ene hjørnet som 
ligger der Moerveien møter øst-vest forbindelsen mellom Moerveien 10 og 12. 

Hele bygget kan trekkes inn, men det kan også løses ved at bygget krager ut 
over det inntrukne hjørnet, evt. at det settes opp en søyle for å bære 

konstruksjonen. 
 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-332 
Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7), med kart revidert 29.04.2022, 

bestemmelser revidert 28.04.2022, og planbeskrivelse datert 29.04.2022 
 

 

Ås, 29.04.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 
Kommunedirektør Virksomhetsleder 

samfunnsutvikling 

  
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø  25.05.2021 
Hovedutvalg for teknikk og plan  22.06.2021 

Hovedutvalg for teknikk og plan  19.12.2021 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Kommunestyret  

 
 

Vedlegg: 
1. Plankart, revidert 29.04.2022 
2. Reguleringsbestemmelser, revidert 28.04.2022 

3. Planbeskrivelse, datert 29.04.2022 
4. Illustrasjonsprosjekt, med utomhusplan, revidert 10.12.2021 

5. Illustrasjonshefte, ikke datert 
6. Fjernvirkningsanalyse, ikke datert 
7. Forslagsstillers tilsvar til HTPs vedtak 19.01.2022 

8. ROS-analyse, datert 25.01.2021 
9. Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan, revidert 07.12.2021 

10. Prinsippnotat VA og overvann, datert 24.09.2020 
11. Trafikkanalyse, datert 14.08.2020 
12. Støyvurdering, datert 02.06.2020 

13. Vurdering av områdestabilitet, datert 22.04.2020 
14. Innledende geotekniske vurderinger, datert 22.04.2020 

15. Innledende miljøgeologisk undersøkelse, datert 24.06.2020 
16. Foreløpig masseforvaltningsplan, datert 07.08.2020 

17. Klimagassregnskap og livsløpsberegninger, datert 23.06.2020 
18. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og plan sak 35-21, møtedato 
22.06.2020 

19. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og plan sak 1-22, møtedato 19.01.2022 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Oppstartsvarsel 

Merknader til varsel om oppstart 
Godkjenning av renovasjonsløsning fra FolloRen 
Tillatelse fra DSB til sletting av tilfluktsrom 

Rapport energibehov 
Innkomne merknader i offentlig ettersyn og høring 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Forslagsstiller TAG arkitekter fremmer på vegne av tiltakshaver Nordr (tidligere 
tiltakshaver var Tinholt Eiendom) forslag til detaljregulering for felt BS7 av 

områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
 

Planforslaget legger til rette for om lag 78 nye boliger i to nye boligblokker i åpen 
kvartalsstruktur, med varierende byggehøyder tilsvarende 4 til 6 etasjer. 
Planforslaget sikrer publikumsrettet virksomhet eller fellesarealer i bebyggelsens 

førsteetasje. Planforslaget erstatter eksisterende kontorbebyggelse som inntil 
nylig var regionskontoret for Mattilsynet.  

 
Planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 10.02 – 

24.03.2022. Planforslaget er bearbeidet etter vedtak i Hovedutvalg for teknikk og 
plan, og etter innkomne merknader fra overordnede myndigheter.  
 

Kommunedirektøren mener planforslaget er tilstrekkelig godt utarbeidet, og 
vurderer konseptet som et godt utgangspunkt for et velfungerende nytt 

boligområde.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget vedtas. 

 
Fakta i saken: 

Planområdet utgjør felt BS7 i områdereguleringsplan for Ås sentralområde, og er 
regulert til sentrumsformål med arealutnyttelse på %BRA=250, med fastsatte 
høyder mellom 4-6 etasjer. Planområdet omfatter også arealer avsatt til fortau, 

kjørevei og gatetun. 
 

Kort beskrivelse av planforslaget 
Utbyggingsområdet foreslås regulert til kombinasjonsformål 
bolig/forretning/kontor. Forslagets hovedgrep består av to frittstående 

boligblokker i åpen kvartalsstruktur med fallende høyder mot vest og syd. Grad 
av utnytting er regulert gjennom maksimum tillatt BRA på 7400 kvm og maks 

kotehøyder på plankart tilsvarende 4 til 6 etasjer. 
 
Leilighetsfordelingen er fastsatt i planbestemmelsene som en maksimum- og 

minimumsnorm. Maksimum 40% av leilighetene kan være under 45 kvm, og 
minst 20% av leilighetene skal være større enn 70 kva. Leiligheten skal ha en 

minimumsstørrelse på 36 kvm, og det tillates ikke leiligheter ensidig orientert 
mot Brekkeveien.  
 

Førsteetasjen skal benyttes til publikumsrettet virksomhet eller fellesarealer for 
beboerne. Mot Moerveien i sørvest legges det opp til en liten forplass med gode 

solforhold som kan benyttes til blant annet uteservering.  Fra 2. etasje og 
oppover tillates det boliger. 
 

Felles uteoppholdsareal legges på bakkeplan i et indre gårdsrom, og på tak. Det 
stilles et krav om bruk av blågrønn faktor ved valg av løsninger for 

overvannshåndtering, med en faktor på 0.7 i tråd med Ås kommunes 
overvannsveileder. 
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Parkering løses i felles parkeringsanlegg under bakken innenfor 
bestemmelsesområde #1. Adkomst legges langs tverrveien i syd, og 

nedkjøringen kreves integrert i bygget. Det legges ikke opp til gateparkering i 
prosjektet. Parkeringsdekning følger fastsatte parkeringsbestemmelser i 
områdeplanen, som fastsetter maksbestemmelser for bil og 

minimumsbestemmelser for sykkel differensiert etter leilighetsstørrelse. I tillegg 
er det innført bestemmelser for sykkelparkering for næringsdelen, samt at 10 % 

av sykkelparkeringen skal dimensjoneres for lastesykkel og ladning av el-sykler. 
 
Foreslåtte rekkefølgekrav følger rekkefølgekrav stilt i områdereguleringen, og 

omfatter vei- og kryssløsninger utenfor planområdet samt overordnede 
overvannshåndteringstiltak og tiltak knyttet til vannledningsnettet.  

Kommunedirektøren har i tillegg vurdert det nødvendig med et prosjektrettet 
rekkefølgekrav om oppgradering av en vannledning, som er innarbeidet i 

reguleringsbestemmelsene.   
 
Forslagsstillers planbeskrivelse redegjør for planforslaget, og er vedlagt i sin 

helhet. Kommunedirektørens sammendrag av planforslaget kan leses i 
saksutskriftene fra tidligere behandlinger av saken, i vedlegg 18 og 19.  

 
Sammenheng med forslag til endring av Moerveien 10 
Planforslaget legger opp til å erstatte deler av regulert kjørevei og fortau i 

områdeplanen med et allment tilgjengelig gatetun (o_SGT). Tverrforbindelsen 
mellom Moerveien 10 og Moerveien 12 er en flomvei, og arealformålet gatetun 

muliggjør etablering av nødvendig overvannstiltak langs tverrforbindelsen. 
Gatetunet skal utformes som en åpen tilgjengelig passasje, og skal ha en samlet 
bredde på 8 meter.  

 
Gatetunet i planforslaget omfatter imidlertid kun arealer som forslagsstiller 

disponerer over, og bredden på gatetunet er derfor satt til kun 4 meter på 
plankartet. Gjenværende gatetun må reguleres i en separat planprosess for 
eiendom i Moerveien 10.  

 
Kommunedirektøren har mottatt og behandlet et planforslag for endring av R-

296 Detaljregulering av Moerveien 10. Dette sikrer en komplettering av 
tilrettelegging for gatetun mellom Moerveien 10 og Moerveien 12.   
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Figur 1. Sammenheng mellom forslag til endring av detaljregulering for Moerveien 10, og forslag til 
detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) 

 

Planprosess og tidligere behandling 
Kommunen avholdt oppstartsmøte 23.03.2020. 

 
Planforslaget ble første gang lagt frem til behandling i HTP-møte 22.06.2020. 
Hovedutvalget fattet vedtak om at planforslaget ikke fremmes, med en 

utfyllende begrunnelse deriblant 7 ønskede endringer, samt ønske om å vurdere 
et alternativt planforslag. Se vedlegg 18 for saksutskrift av behandling.  

 
HTP behandlet planforslaget på nytt 19.01.2022, og vedtok å sende planforslaget 

på høring og offentlig ettersyn med 11 endringspunkter. Se vedlegg 19 for 
saksutskrift av behandlingen.  
 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 10.02 – 24.03.2022.  
 

Innkomne merknader og kommunedirektørens kommentar 
I høring og offentlig ettersyn ble fire høringsuttalelser mottatt, samtlige fra 
offentlige myndigheter. Kommunedirektøren har sammenfattet og kommentert 

merknadene enkeltvis:  
 

Statsforvalteren i Oslo og Viken ber om at det i reguleringsbestemmelses ikke 
åpnes opp for ensidig orienterte leiligheter mot Brekkeveien. De ber også om at 
bestemmelsene som omhandler støy omformuleres slik at de er tydelige med 

korrekt henvisning til T-1442/2021 (Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging).  

 
Kommunedirektørens kommentar: 
Forbud mot leiligheter ensidig orientert mot Brekkeveien er allerede fastsatt i 

planbestemmelse 4.1.2.3. Kommunedirektøren har videre omformulert og 
kvalitetssikret støybestemmelsene med korrekt tabellhenvisning i støyveilereden 

T-1442/2021.  
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Viken fylkeskommune kommenterer at valg av takform, takvinkler og 

møneretning ikke er begrunnet i planforslaget som det er stilt krav om i 
områdereguleringens bestemmelser. De anbefaler at dette vurderes og 
begrunnes. De ber videre om en presisering i bestemmelsen om at 

hovedmateriale skal være tre eller lignende. Dette kan føre til at det åpnes for 
bruk av materialer som skal imitere treverk. Hvis hensikten er at det skal være 

tre eller andre naturmaterialer, bør det spesifiseres. 
 
Kommunedirektørens kommentar:  

Forslagsstiller har utarbeidet en begrunnelse om takform, takvinkel og 
møneretning i planbeskrivelsen s. 24. Bestemmelsen om at hovedmateriale skal 

være tre eller lignende er presisert med at hovedmaterialet skal være tre.  
 

Bane Nor ber om at det henvises til riktig tabell i nyeste versjon av 
støyveilerederen T-1442/2021. Videre viser de til funn av kvikkleire i 
planområdet og ber om at det tas inn et tillegg i planbestemmelsene om 

dokumentasjonskrav om at tiltaket ikke skal forverre stabilitet for jernbanen.  
 

Kommunedirektørens kommentar:  
Bestemmelse om støy er bearbeidet med henvisning til riktig tabell. Det er videre 
lagt til et tillegg i planbestemmelsen om at det må dokumenteres at det 

planlagte tiltaket ikke vil forverre stabiliteten for jernbanen.  
 

Follo Brannvesen gjengir branntekniske krav ved prosjektering av tiltak, 
herunder krav til tilrettelegging for rednings- og slukkemannskap, krav til 
tilrettelegging for rømning og redning, og krav til vannforsyning.  

 
Kommunedirektørens kommentar: 

Tas til orientering. Merknaden er videresendt til forslagsstiller.  
 
HTPs vedtak i møte 19.01.2022 

I behandling av planforslaget vedtok HTP å sende planforslaget på høring og 
offentlig ettersyn med 11 tilleggspunkter. Her gjengis tilleggspunktene med 

kommunedirektørens kommentar og beskrivelse av eventuelle endringer i 
planforslaget.  
 

Forslagsstiller har utarbeidet et notat med tilbakemeldinger til HTPs 
tilleggspunkter. Notatet er vedlagt i sin helhet som vedlegg 7.  

 

1.Til bestemmelsene, vurdere nytt punkt under 6 (dokumentasjonskrav): 

Redegjørelse for behandling av fremmede arter “Ved søknad om rammetillatelse 
skal det redegjøres for håndtering av fremmede arter. Ved beplantning skal det 
ikke benyttes arter som er vurdert til å ha svært høy, høy eller potensielt høy 

risiko i siste oppdaterte fremmedartsliste. 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.” 

 
Kommunedirektørens kommentar:  

Forholdet til fremmede arter er redegjort for og vurdert i s. 9 i 
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miljøoppfølgingsplan datert 07.12.2021. Det konkluderes med at det ikke er 
registrert fremmede arter i selve tiltaksområde. Kommunedirektøren vil på 

bakgrunn av dette ikke anbefale krav om ytterligere dokumentasjon.  
 

2. Til bestemmelsene, legge til på slutten av punkt 6.3 (Miljøoppfølgingsplan): 
Tre som skal bevares skal merkes med bånd eller lignende før anleggsstart. 

Treet inkludert rotsonen skal gjerdes inn før anleggsstart. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

Tillegget er innarbeidet i pkt. 6.3 om miljøoppfølgingsplan.  
 

3. Muligheten for tilbaketrukket toppetasje også langs deler av Brekkeveien skal 
vurderes forut for sluttbehandling av planforslaget. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren mener en tilbaketrekking av toppetasjen langs deler av 

Brekkeveien vil skape en bedre overgang mot bebyggelsen i syd, og lette på 
inntrykket av fasaden som i illustrasjonsmaterialet kan fremstå som 

dominerende og sammenhengende, spesielt fra gateplan. Kommunedirektøren 
har derfor trukket bebyggelsen 2 m tilbake som vist i utsnitt av plankartet under: 
 

 
Figur 2. Utsnitt av plankart til andregangsbehandling.  
Her vises tilbaketrekkingen på 2 m. 

 

Forslagsstiller har illustrert hvordan et slik tilbaketrekking kan se ut:  
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Figur 3. Illustrasjon av bebyggelsen langs Brekkeveien. Til venstre uten tilbaketrekking av 

toppetasjen langs deler av Brekkeveien, til høyre med tilbaketrekking. 

Forslagsstiller er ikke enig med kommunedirektøren om behovet for en 

tilbaketrukket toppetasje langs Brekkeveien, og anfører at den vil gjøre gode 
planløsninger mer krevende å lage, den vil skape kuldebroer, og den ha en 
negativ virkning for tekniske løsninger. Fasaden langs Brekkeveien er støyutsatt, 

og en tilbaketrekking vil redusere støyfrie innvendige arealer. Forslagsstiller 
mener en tilbaketrukket toppetasje vil ha liten effekt all den tid tilgrensende 

byggefelt BS8 er regulert til 6-8 etasjer.  
 

4. Det skal vurderes å stille krav om inntrukne hjørner i 1. etasje for å skape 
attraktive gatemiljø med gode siktforhold for trafikanter. 
 

Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren er tvilende til om inntrukne hjørner i 1. etasje bør innføres i 

dette prosjektet. Fastsatte byggegrenser på plankartet har trukket bebyggelsen 
tilbake fra formålsgrensen på tre av fire sider, og kun langs Brekkeveien tillates 
bygningskroppen plassert helt inntil fortauet. De tilbaketrukne arealene er 

illustrert som en inngangssone bestående av vegetasjon.  
 

Kommunedirektøren vurderer at tilbaketrukne hjørner på bebyggelsens 
førsteetasje vil ha en begrenset effekt gitt forutsetningene i dette prosjektet. 
Kommunedirektøren anbefaler at krav om tilbaketrukne hjørner heller vurderes i 

detaljreguleringer der bygningskroppen planlegges inntil eller nærmere 
formålsgrensen.  

 
Forslagsstillers anførsler kan leses i vedlagte notat.  
 

5. Tillegg til reg.best. 4.1.1.5: Lekearealene skal opparbeides uten plastdekker. 
 

Kommunedirektørens kommentar: 
Endringen er innarbeidet i reguleringsbestemmelsen. 

 

6. Alle leiligheter skal ha romslige balkonger med tilgang på både sol og 

skjerming. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
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Forslagsstiller har illustrert utenpåhengte balkonger med variasjon i dybde, et 
grep som i stor grad definerer fasadeutformingen, spesielt langs Moerveien og 

tverrveien i syd. Maks tillatt utkraging er 2 meter. Kommunedirektøren er positiv 
til grepet om variasjon i balkongdybde som kan bidra til å skape et interessant 

samspill og nødvendig variasjon på fasaden. Kommunedirektøren vektlegger at 
fasaden er eneste vestvendte boligfasade mot Moerveien som ikke allerede er 
oppført 

 
For å muliggjøre en slik dybdevariasjon har kommunedirektøren akseptert at det 

ble utarbeidet og fremmet et planforslag med utenpåhengte balkonger som 
tillates utkraget inntil 2 meter over byggegrensen. Dette er i strid med 
kvalitetsprogram for Ås sentralområde som anbefaler delvis inntrukne balkonger. 

Kommunedirektøren har i andre tilsvarende detaljreguleringer begrenset 
utkragingen til 1 meter langs offentlig vei. Dette gjelder for vedtatt 

detaljregulering for Sentrum syd, nordre del (BS5) og forslag til detaljregulering 
for Moerveien 7-9 (BS6). 
 

Kommunedirektøren har akseptert utkraging på inntil 2 meter nettopp fordi 
bebyggelsen i planforslaget er trukket 2 meter tilbake fra formålsgrensen. Det 

kan dermed legges til rette for en dybdevariasjon som forslagsstiller har 
illustrert. Dette krever imidlertid konkrete og håndhevbare bestemmelser som 

sikrer dette, og det har ikke kommunedirektøren mottatt. Slik bestemmelsene er 
utformet kan samtlige balkonger utformes utenpåhengte med inntil 2 meters 
utkraging. Slike balkonger vil oppleves som tunge og dominerende på fasaden. 

Kommunedirektøren er derfor tvilende til om illustrasjonsprosjektet er 
representativt sett opp mot hva bestemmelsene tillater.  

 
Kommunedirektøren har derfor foretatt en større opprydding av 
planbestemmelse 4.1.2.2 om funksjon- og kvalitetskrav, og har av betydning 

fastsatt krav om veksling mellom inntrukne og påbygde balkonger mot 
Moerveien og tverrveien, i henhold til følgende fordeling:  

 
− Maksimum 50 % utenpåhengte balkonger som tillates utkraget inntil 2 meter. 

− Minimum 50 % delvis inntrukne balkonger som tillates utkraget inntil 1 meter. 

Det skal sikres en fornuftig fordeling mellom balkongtypene på fasaden. 

 

Forslagsstiller anfører at endringer i balkongbestemmelsene kan vanskeliggjøre 
oppfyllelse av dagslyskrav i TEK17. Dette gjelder især inntrukne balkonger som 

kan gjøre dagslyskrav mer vanskelig å oppnå. Det henstilles til å beholde 
fleksibilitet for videre utvikling av balkongkonseptet og detaljprosjektering av 

balkonger i neste fase, hvor også kravene til TEK17 må ivaretas.  
 

7. Minst 50 % av hver balkong skal være overbygd. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

Kommunedirektøren vurderer dette forholdet som tilstrekkelig ivaretatt med 
overnevnte tillegg til balkongbestemmelser.  

 

8. Det bes om en redegjørelse over hvor stor prosent av BRA 

uteoppholdsarealene utgjør dersom regnbed ikke telles som uteoppholdsareal. 
Det bes om en kort redegjørelse av utfordringene med at regnbed også benyttes 
som uteoppholdsarealer. 
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Kommunedirektørens kommentar: 

Forslagsstiller har utarbeidet en redegjørelse som kan leses i forslagsstillers 
tilsvar til HTPs vedtak, vedlegg 7.  

 

9. Antall parkeringsplasser i skisseprosjektet er lavt i forhold til antatt behov. Det 

må beskrives hvordan totalt parkeringsbehov skal dekkes. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

Skisseprosjektet viser 23 parkeringsplasser inklusive HC-plasser i felles 
parkeringskjeller under bakken. Sportsboder, sykkelparkering og tekniske rom er 

også plassert i parkeringskjelleren. Parkeringskjelleren er utformet på en 
arealeffektiv måte plassert langs bebyggelses fotavtrykk. Dette sikrer mest mulig 
jorddybde for håndtering av overvann på uteoppholdsarealet. Det stilles krav om 

åpen overvannshåndteringen innenfor området, med krav om bruk av blågrønn 
faktor fastsatt til faktor 0,7.  

 
Forslagsstiller har vurdert at antall parkeringsplasser kan økes med 2-3 plasser 
innenfor foreslått kjellerareal. En økning utover dette kan gi konsekvenser for 

planforslaget.  
 

Kommunedirektøren redegjør for virkningene av to mulige alternativer. Den 
første innebærer en utvidelse av parkeringskjelleren der en større del av 
utearealene legges oppå parkeringskjelleren. Det kan imidlertid gjøre lokal 

overvannshåndtering mer krevende, og fastsatt blågrønn faktor på 0,7 kan bli 
vanskeligere å oppnå. Det andre alternativet omdisponerer hele eller deler av 

bebyggelsens førsteetasje til bilparkering. Alternativt kan antall parkeringsplasser 
i kjelleren økes ved å flytte sykkelparkering og/eller sportsboder til bebyggelsens 

førsteetasje. Omfanget av mulig næringsvirksomhet og/eller fellesarealer blir 
redusert, og en større del av fasadene i førsteetasjen må lukkes.  
 

Kommunedirektøren har vurdert planforslagets parkeringsdekning opp mot 
områdeplanens maksnorm og ny minimumsnorm i forslag til kommuneplan 

2022-2034. Foreslått minimumsnorm utgjør 30% av maksimumsnormen.  
Med planforslagets leilighetssammensetning som grunnlag utgjør dette:  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Planforslagets 23 parkeringsplasser utgjør dermed om lag 40% av foreslått 
maksimumsnorm, noe kommunedirektøren vurderer er akseptabelt. 

Kommunedirektøren er tvilende til om gevinsten av flere parkeringsplasser står i 
forhold til ulempene det gir for overvannshåndteringen, eller om førsteetasjen 

må omdisponeres til parkering. Planområdet ligger svært sentralt, med nærhet til 
dagligvarebutikker og Ås stasjon, og ligger derfor svært godt til rette for at 
daglige reiser kan gjennomføres uten bruk av bil. 

 

30% av maksimumsnormen (i forslag til 

kommuneplan 2022-2023) 

Ca. 16 p-plasser 

50% av maksimumsnormen (kun for 
sammenligning)  

Ca. 29 p-plasser 

Områdeplanens maksnorm (videreført i 
planforslaget)  

Ca. 57 p-plasser 
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10. Alle fasader mot Moerveien skal være publikumsrettede. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

Dette er sikret med tillegg til planbestemmelse 4.1.1.1. 
 

11.Sykkelverksted /bod med inngang fra Moerveien søkes flyttet til annet areal. 
 

Kommunedirektørens kommentar: 
Forslagstiller har lagt til et tillegg til planbestemmelse 3.3 som fastsetter at inntil 
60 kvm tillates avsatt til sykkelparkering i første etasje, og at arealet skal ha 

inngang fra gårdsrommet eller gatetun.  
 

Kommunedirektøren vurderer at dette er en akseptabel løsning.  
 

 
Kommunedirektøren har også foretatt andre mindre justeringer og presiseringer i 
planbestemmelsene uten endring av hensikten bak bestemmelsene.  

 
Vurdering: 

I all hovedsak vurderes planforslaget å være i tråd med områdeplan for Ås 
sentralområde. Tema i kvalitetsprogrammet som følger områdeplanen er fulgt 
opp på en tilfredsstillende måte, med gjennomgang og vurdering av enkelttema i 

eget kapittel i planforslagets planbeskrivelse og fastsetting av konkrete tiltak for 
hvert tema. Det stilles videre krav om kvalitetsoppfølgingsplan som 

dokumentasjonskrav til videre detaljprosjektering og byggesaksbehandling. 
 
Forslaget har et høyt detaljeringsnivå ved at plassering og orientering av 

enkeltbygg sikres med stramme byggegrenser og med kotesatte byggehøyder. 
Det er fastsatt bestemmelser om materialbruk, fasadeutforming og 

balkongutforming. Uteareal er foreslått lagt på bakken, med mulighet for 
gjennomgang for allmenheten uten hindringer. 
 

Det reviderte planforslaget svarer ut og følger opp HTPs vedtak, og offentlige 
myndigheters høringsuttalelser på en god måte.  

 
Vurdering av endringer i planforslaget etter førstegangsbehandling 19.01.2022 er 

redegjort for i avsnittet over og gjengis ikke. 
 
Tema som vurderes å være vesentlige i vurderingen av forslaget er gjennomgått 

enkeltvis nedenunder. 
 

Planens hovedgrep 
Kommunedirektøren vurderer det overordnede grepet om bebyggelse i to 
frittstående boligblokker i åpen kvartalsstruktur som et godt utgangspunkt for 

utviklingen av boligområdet. Dette vil komplettere og styrke eksisterende 
kvartalsbebyggelse i Ås sentrum på en god måte. 

 
Forslaget sikrer publikumsrettet virksomhet i bebyggelsens første etasje. Det kan 
også etableres noe sykkelparkering og fellesarealer mot gårdsrommet.  
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Åpen kvartalsstruktur muliggjør gjennomgang for allmenheten uten hindringer, 
og det opparbeides også et gatetun nord i planområdet. Gatetunet planlegges 

opparbeidet som en urban gangpassasje, og vil muliggjøre nødvendig 
overvannstiltak langsmed.  
 

Bebyggelse og anlegg 
Planforslagets forhold til tilgrensende bebyggelse er tilstrekkelig sikret i kart og 

bestemmelser med fastsatte byggegrenser og kotesatte høyder som sikrer 
nedtrapping mot syd og vest. Ytterligere nedtrapping av toppetasjen langs deler 
av Brekkeveien er sikret for å bryte opp inntrykket av fasaden, spesielt fra 

gateplan.  
 

Planforslaget krav om tre som fasademateriale, horisontale brudd i fasaden, 
variasjon i balkongdybde, kombinasjon av vinduer i innskutte og utskutte felt, og 

bruk av franske balkonger vil bidra til at ny bebyggelse får særpreg og tilpasses 
omgivelsene i skala og utrykk.  
 

Kommunedirektøren har endret balkongbestemmelsene så det sikres variasjon i 
dybde slik forslagsstiller har vist i illustrasjonsmaterialet. Dette er gjort med krav 

om vekselsvis utenpåhengte og inntrukne balkonger langs Moerveien og 
tverrveien i syd. Dette vil etter kommunedirektøren vurdering sikre en vesentlig 
kvalitet i prosjektet ved gjennomføring.  

 
Samlet sett vurderer kommunedirektøren bebyggelsen som tilstrekkelig løst, og 

et godt utgangspunkt for utvikling av et velfungerende boligområde.   
 
Uteoppholdsareal 

Forslaget følger opp områdeplanens krav til uteoppholdsareal på en 
tilfredsstillende måte. Arealkrevende bruk av gårdsrommet til renovasjon (med 

tilhørende snuplass), brannoppstillingsplass, og sykkelparkering er med hell lagt 
utenom gårdsrommet, et grep som frigjør verdifullt areal til uteoppholdsareal. 
 

Plasseringen av renovasjonsanlegget i adkomsten til gårdsrommet er mindre 
optimal, men kommunedirektøren vurderer at det gjenstår få andre egnende 

plasseringer, og foreslått plassering gir derfor færrest negative virkninger.  
 
Støy  

Planområdet er utsatt for støy fra jernbanen. Foreslått ny bebyggelse langs 
Brekkeveien vil være utsatt for støy over grenseverdi for deler av fasaden og 

takterrassen. Vedlagte støyutredning (vedlegg 12) anbefaler tiltak på støyutsatte 
deler av takterrassen og støyutsatte balkonger. Dette er fastsatt som krav i 
reguleringsbestemmelse § 3.4. Fremtidig bebyggelse på BS8 vil trolig også 

skjerme for noe banestøy.  
 

Kommunedirektøren vurderer støy som tilstrekkelig vurdert og ivaretatt i 
planforslaget.   
 

Parkering 
Krav til parkering følger parkeringsnormen i områdeplanen, og er foreløpig 

anslått til å utgjøre om lag 23 plasser. Kommunedirektøren vil ikke anbefale krav 
om økning av antall parkeringsplasser da det vil gi virkninger for planslaget som 

kan vanskeliggjøre gjennomføringen.  
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Planområdet ligger svært sentralt, med kort nærhet til dagligvarebutikker og Ås 

stasjon, og ligger derfor svært godt til rette for at daglige reiser kan 
gjennomføres uten bruk av bil.  
 

Alternativer: 
Dersom kommunestyret ønsker å vedta planen med tillegg eller endringer kan 

følgende innstilling brukes: 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-332 
Detaljregulering for Moerveien 12 med kart revidert 29.09.2020, 
reguleringsbestemmelser revidert 28.09.2020 og planbeskrivelse datert 

29.09.2020 med følgende endringer:  
 

1. …  
2. 
 

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener planforslaget er et godt utgangspunkt for utbygging 

av felt BS7 av områderegulering for Ås sentralområde, og anbefaler at 
planforslaget vedtas. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-46/22 
Endring av R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  20/02753-14 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 23/22 24.05.2022 

2 Kommunestyret 46/22 15.06.2022 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 
av R-296 Detaljregulering for Moerveien 10, som vist på plankart datert 

28.10.2021 og bestemmelser datert 28.10.2021, med følgende endringer:  
 

1. Gateparkering (o_SPP) langs Brekkeveien utgår.  
2. Bestemmelsesområde BO1 utgår. 

 
_____ 

 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.05.2022: 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
1. Saka utsettes inntil prinsipper for utforming av- og breddebehov for 

Brekkeveien er avklart.  

2. Kommunedirektørens punkt 2 angående BO1 tas ut. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling inkl. pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens innstilling pkt. 2 ble vedtatt 8-1 (SV). 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 

av R-296 Detaljregulering for Moerveien 10, som vist på plankart datert 
28.10.2021 og bestemmelser datert 28.10.2021, med følgende endringer:  
 

1. Gateparkering (o_SPP) langs Brekkeveien utgår.  
2. Bestemmelsesområde BO1 utgår 

 
 
Ås, 29.04.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 

Kommunedirektør Virksomhetsleder 
samfunnsutvikling 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 28.10.2021 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 28.10.2021 
3. Redegjørelse, datert 28.10.2021 

4. Samledokument uttalelser 
5. Brev fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om uløst innsigelse 

 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Forslag om endring etter pbl § 12-14 av R-296 Detaljregulering for Moerveien 10 
fremmes av forslagsstiller Hille Melbye Arkitekter på vegne av tiltahaver 

Moerveien 10 AS.  
 

Planendringen legger opp til følgende hovedgrep:  
1. Erstatte regulert kjørevei og fortau syd i planområdet med gatetun.  
2. Legge opp til ny adkomst til parkeringskjeller som nå kreves integrert i 

bygget. Eksisterende parkeringskrampe forutsettes revet.  
3. En mindre justering av formål- og byggegrense langs Moerveien for å 

legge ny bebyggelse på linje med eksisterende bebyggelse i nord. 
4. Gjenopprette gateparkering langs Brekkeveien, og innføre et 

bestemmelsesområde om tilbaketrukket førsteetasje langs Brekkeveien 
som tiltak for å øke bredden på fortauet.  

 

Kommunedirektøren vurderer planforslaget som tilstrekkelig godt utarbeidet, og 
anbefaler at forslaget vedtas med unntak av gjenoppretting av gateparkering 

langs Brekkeveien. Grunnet smal bredde på fortauet vil gateparkering 
vanskeliggjøre maskinelt vedlikehold av fortauet.  
 

Fakta i saken: 
 

Planstatus 
R-296 Detaljregulering for Moerveien 10 ble vedtatt av Ås kommunestyre 
12.10.2016. Planområdet er på om lag 3,3 daa, og er regulert til arealformålene 

forretning/kontor/tjenesteyting, samt arealer til fortau og gateparkering langs 
Moerveien og Brekkeveien.  

 
Planen legger opp til å beholde eksisterende avkjørsel til parkeringskjeller fra 
Brekkeveien syd i planområdet.  

 
Bakgrunnen for endringen 

Ved vedtak av områdereguleringsplan for Ås sentralområde 23.10.2019 ble deler 
av reguleringsplanen for Moerveien 10 erstattet av områdereguleringen.  
 

Følgende ble endret:  
- Regulert gateparkering langs Brekkeveien og Moerveien ble erstattet av 

fortau.  
- Deler av byggeområdet syd i planområdet ble erstattet av kjørevei og 

tosidig fortau.  
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Figur 2 Til venstre er vedtatt arealplankart for Moerveien 10. Til høyre er gjeldende vedtatt 
situasjon, og viser hvordan deler av planområdet for detaljregulering for Moerveien 10 ble erstattet 
av områderegulering for Ås sentralområde. 

Dette får virkninger for gjennomføring av reguleringsplan for Moerveien 10. Det 
blir blant annet ikke mulig å etablere gateparkering langs Brekkeveien og 
Moerveien, og eksisterende nedkjøringsrampe som var planlagt videreført i det 

nye prosjektet må rives for å etablere kjørevei og fortau.  
 

Forslagsstiller Moerveien 10 AS har derfor utarbeidet et planforslag for endring 
av Moerveien 10. Hovedhensikten er å rette på virkningene av områdeplanen på 
reguleringsplan for Moerveien 10, og å foreslå andre justeringer som 

forslagsstiller mener er hensiktsmessig.  
 

Beskrivelse av planforslaget 
Forslagsstillers redegjørelse beskriver planendringen, og er vedlagt i sin helhet.  
 

Gatetun 
Det foreslås å erstatte deler av regulert fortau og kjørevei mellom Moerveien 10 

og Moerveien 12 med arealformål gatetun. Dette vil muliggjøre en komplettering 
av gatetunet som også foreslås i detaljregulering for Moerveien 12 (BS7). 

Gatetunet vil muliggjøre en mer bymessig utforming av gaterommet med 
mulighet for etablering av benker, sykkelparkering, beplantning, overvannstiltak, 
m.m.  

 
Tverrforbindelsen er en flomvei, og arealformålet gatetun muliggjøre etablering 

av nødvendig overvannstiltak.  
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Figur 3 Illustrasjon som viser sammenhengen mellom forslag til endring av detaljregulering for 
Moerveien 10, og forslag til detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) 

 

Nedkjøringsrampe 
Detaljregulering for Moerveien 10 la opp til at eksisterende nedkjøringsrampe i 

syd kunne beholdes ved gjennomføring av planen. Dette er ikke lenger mulig da 
det foreslås gatetun der nedkjøringsrampen er i dag. Adkomsten er derfor flyttet, 
og kreves nå integrert i bygget. Integrerte nedkjøringer til parkeringskjellere er 

en løsning i tråd med kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde.  

 
Gateparkering og tilbaketrukket førsteetasje 

Det foreslås å reetablere 6 gateparkeringsplasser (felt o_SPP) langs Brekkeveien 
for levering og henting, samt av- og påstigning for besøkende og for 
forflytningshemmede.  

 
Gjenoppretting av gateparkering reduserer fortausbredden til 2,4m. Som 

avbøtende tiltak foreslås det et bestemmelsesområde (BO1) med krav om at 
førsteetasjen langs Brekkeveien skal være tilbaketrukket minimum 1,0 meter fra 
fortauet. Det tilbaketrukne området skal ha bygulv som flukter med fortauet. Det 

kan plasseres søyler i denne sonen.  
 

Justering av formåls- og byggegrense 
Det foreslås en mindre justering av formålsgrense BKB og tilhørende 
byggegrense langs Moerveien for å legge til rette for at ny bebyggelse plasseres 

på linje med eksisterende bebyggelse nord for Moerveien 10. Utbyggingsområdet 
øker med om lag 40 kvm, men det er ikke foreslått en økning i tillatt bebygd 

areal som i reguleringsbestemmelsene er begrenset til 2500 kvm.  
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Figur 3 Illustrasjon av utvidelsen. 

Prosess ved endring av reguleringsplan:  
I henhold til pbl § 12-14 skal endring av reguleringsplan behandles på samme 

måte som et ordinært planforslag. Det åpnes likevel for at en enklere saksgang 
kan benyttes med kun én høringsrunde. Endringsforslaget skal forelegges 
berørte myndigheter, naboer og andre berørte, med en høringsfrist på 3 uker. 

 
Innkomne merknader til høring: 

Planforslaget var på offentlig ettersyn og høring i perioden 01.12. - 22.12.21, og 
to merknader ble mottatt.  
 

Viken fylkeskommune har ingen innspill til endringene som foreslås. Det legges 
til grunn at rammer i områdeplan for Ås sentralområde følges opp.  

 
Kommunedirektørens merknad: 
Tas til orientering.  

 
Statsforvalteren i Oslo og Viken bemerker at varslet endring viser til pbl § 12-8 

(oppstart av reguleringsarbeid), mens oversendelsen ser ut til å basere seg på at 
endringen skal behandles etter § 12-14 andre og tredje ledd. Det bes om at 

forslagsstiller og kommunen vurderer behov for ny varsling. Statsforvalteren har 
ingen merknader knyttet til foreslått endring av detaljregulering for Moerveien 
10, men kommenterer at innsigelsen som Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

vedtok i etterkant av planvedtaket i 2016 aldri ble formelt løst. Statsforvalteren  
kommer til å be kommunen sørge for at detaljreguleringen blir vedtatt med 

gyldig vedtak. På generelt grunnlag anmodes kommunen å kvalitetssikre 
plankart og bestemmelser før planforslaget eventuelt vedtas. 
 

Kommunedirektørens merknad:  
Det bekreftes at det vises til feil lovparagraf i varselet. Etter forslagsstillers og 

kommunedirektørens oppfatning er det tydelig at forslaget gjelder en endring av 
detaljregulering, som er presisert innledningsvis i varselet samtidig som 
endringene også er beskrevet. Sett i sammenheng med størrelsen på og 

konsekvenser av varslet tiltak, vurderes det som unødvendig å varsle på nytt.  
 

Kommunedirektøren har i ettertid mottatt et brev fra Statsforvalteren i Oslo og 
Viken som redegjør for prosessen rundt innsigelsen (vedlegg 5). Statsforvalteren 
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opplyser om at Ås kommune kan anse brevet som en tilbakemelding om at 
planens vedtatte begrensninger på antall parkeringsplasser er tilstrekkelig til at 

Statsforvalteren ikke har innsigelse til planen. Når innsigelsen er løst ligger det til 
rette for at kommunen nå kan egengodkjenne detaljreguleringen.  
 

Kommunedirektøren vurderer dette forholdet som løst, og anser 
detaljreguleringen som egengodkjent i kraft av planvedtak 12.10.2016.   

 
Vurdering: 
Kommunedirektøren er positiv til at forslaget tas som endring etter pbl § 12-14 

all den tid forslaget ikke innfører nye elementer i planen og hovedrammene 
videreføres. Kommunedirektøren mener forslaget er tilstrekkelig godt utarbeidet, 

og i sum sikrer bedre forutsetninger for gjennomføring av detaljregulering for 
Moerveien 10.  

 
Endringsforslaget vil sikre en nødvendig komplettering av gatetunet mellom 
Moerveien 10 og Moerveien 12, og legge til rette for et urbant byrom, samt 

nødvendig overvannstiltak langs tverrforbindelsen. Etablering av gatetun 
forutsetter imidlertid at eksisterende nedkjøringsrampe rives. 

Kommunaldirektøren er tilfreds med at foreslått ny adkomst til parkeringskjeller 
kreves integrert i bygget, en vesentlig bedre løsning i tråd med kvalitetsprogram 
for Ås sentralområde.  

 
Kommunedirektøren er videre positiv til foreslått justering av formål- og 

byggegrense langs Moerveien. Denne justeringen vil legge til rette for å plassere 
ny bebyggelse på linje med bebyggelsen i nord, og på den måten sikre en mer 
sammenhengende fasaderekke langs Moerveien. Justeringen vil riktignok 

redusere fortausbredden i mindre grad, men bredden på fortauet vurderes å 
være svært romslig, om lag 5,3 m bredt, selv ved denne fasadejusteringen.  

 
Kommunaldirektøren kan imidlertid ikke anbefale gateparkering (o_SPP) langs 
Brekkeveien fordi det vil vanskeliggjøre maskinelt vintervedlikehold 

(hovedsakelig snømåking) av fortauet. Kommunens krav til minste fri bredde for 
maskinelt vedlikehold av fortau med gateparkering er 3,5 m. Dette kravet sikrer 

tilstrekkelig areal for snøopplag, og avstand til tilgrensende bygg og parkerte 
biler. Foreslått fortausbredde på 2,4 m vil trolig vanskeliggjøre dette. 
Forslagsstiller har foreslått et bestemmelsesområde om tilbaketrukket 

førsteetasje for å øke fortausbredden, med søyler tillates plassert i 
bestemmelsesområdet, og de vil være i veien for kommunens maskiner. Dersom 

gateparkeringen vedtas fjernet bør også bestemmelsesområdet utgå da det ikke 
er behov for tilbaketrekking.  
 

Videre er bredden på gateparkeringen som inkluderer HC-parkering for smalt. 
Anbefalt minimumsbredde for HC-parkering langs veier med lite trafikk er 2,25 

m. Langs trafikkerte veier som Brekkeveien øker breddekravet til 3,25 m for å 
sikre nok areal for oppramping med akseptabel signing til fortau  
 

Tiltakshaver har gjennom planprosessen fremhevet betydningen av å sikre noe 
gateparkering for varelevering, korttidsparkering, og av- og påstigning, m.m. 

Kommunedirektøren erkjenner at forutsetningene for detaljregulering for 
Moerveien 10 ble endret da områdeplanen erstattet gateparkering med fortau. 

Kommunedirektøren vurderer det likevel krevende å anbefale gateparkering 
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langs Brekkeveien gitt at fortauets bredde ikke muliggjør gateparkering i tråd 
med kommunens krav til drift og vedlikehold. Kommunedirektøren kan heller 

ikke anbefale gateparkering langs Moerveien da det planlegges sykkelvei på 
østre side av Moerveien. Gateparkering mellom sykkelvei og fortau er ikke en 
anbefalt løsning.  

 
En mulig konsekvens av manglende gateparkering er at gatetunet mellom 

Moerveien 10 og Moerveien 12 tas i bruk til levering og henting, eller av- og 
påstigning. 
 

Alternativer: 
Dersom kommunestyret mener hensynet til parkeringstilgang veier tyngre enn 

hensynet til kommunens drift og vedlikehold av offentlig fortau kan følgende 
innstilling brukes:  

 

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 

av R-296 Detaljregulering for Moerveien 10, som vist på plankart datert 
28.10.2021 og bestemmelser datert 28.10.2021. 

 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener forslaget i sum sikrer bedre forutsetninger for 
gjennomføring av detaljregulering for Moerveien 10.  

 
Kommunedirektøren anbefaler av endringsforslaget vedtas, med unntak av 

gateparkering o_SPP og bestemmelsesområde BO1.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-47/22 
R-301 Detaljregulering for Grenseveien / Myrfaret - 
Klage på vedtak - Myrsletta 26 m.fl. 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/01589-119 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 24/22 24.05.2022 

2 Kommunestyret 47/22 15.06.2022 

 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
Ås kommunestyre har vurdert klagen i henhold til fvl. § 33. Kommunen finner at 

klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som framkommer av vedtak datert 09.02.2022. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-301 for Grenseveien/Myrfaret. Klagen 

tas dermed ikke til følge. 
 

Klagen oversendes til statsforvalter i Oslo og Viken for endelig behandling. 
 

_____ 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.05.2022: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
Klager gis medhold. 

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 7-2 (SV,SP). 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Ås kommunestyre har vurdert klagen i henhold til fvl. § 33. Kommunen finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 

saken enn det som framkommer av vedtak datert 09.02.2022. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-301 for Grenseveien/Myrfaret. Klagen 
tas dermed ikke til følge. 

 
Klagen oversendes til statsforvalter i Oslo og Viken for endelig behandling. 

 
 
Ås, 29.26.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 

Kommunedirektør Virksomhetsleder 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan  24.05.2022 
Kommunestyret     15.06.2022 
 

Vedlegg: 
1. Saksutskrift Kommunestyret 09.02.2022 R-301 Detaljreguleringsplan for 

Grenseveien/Myrfaret - Andregangsbehandling 
2. Plankart, 21.12.2021 
3. Reguleringsbestemmelser, 15.02.2022 

4. Planbeskrivelse, 11.11.2021 
5. Presentasjon skisseprosjekt, del 1, 10.11.2021 

6. Presentasjon skisseprosjekt, del 2, 10.11.2021 
7. Klage på vedtak - Myrsletta 26 m.fl. 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Naboer som har undertegnet klagen 
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Saksutredning: 
 

 
Fakta i saken: 
Ås kommunestyre vedtok 09.02.2022 detaljregulering for Grenseveien/Myrfaret. 

Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av nye boligblokker i området som 

i dag består av næringsbebyggelse. 

Klagen (vedlegg 7) er signert 30 beboere i tilgrensende boliger øst for 

planområdet.  

Klager anfører at argumenter i kommunedirektørens saksutredning, samt deler 

av argumentasjonen i kommunestyrets behandling av saken 09.02.2022, har 

alvorlige mangler og til dels er misvisende. Konkret gjelder klagen høydene på to 

bygg langs Grenseveien, som HTP innstilte på å regulere til 3 etasjer i møte 

04.03.2020 og 19.01.2022.  Ved endelig behandling av planen vedtok 

Kommunestyret å regulere byggene til 4 etasjer.  

Klager ber om at høydebegrensningene langs Grenseveien, som vedtatt i HTPs 

innstillinger av 04.03.2020 og 19.01.2022, opprettholdes.  

 HTPs innstilling 04.03.2020: 

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. 

 HTPs innstilling 19.01.2022: 

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. 
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Figur 4. Utsnitt fra illustrasjonsplan 

 
Figur 5. Avstander til nabobebyggelsen 
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Innholdet i klagen: 
Klager reagerer på at det bare er byggene N1 og N2 (vist i illustrasjonsplanen, 

figur 1) som er regulert til 3 etasjer, mens N3 og S1 er regulert til 4 etasjer. De 

påpeker at byggene som er regulert til 4 etasjer ikke har vesentlig større avstand 

til nabobebyggelsen enn de som er regulert til 3 etasjer. Avstanden til nærmeste 

rekkehusbebyggelse i øst er vist i figur 2. 

 

Klager påpeker at det ikke er gjort endringer i bygg S1 og N3 etter HTP-møtet 

04.03.2020, og at tilgrensende naboer derfor ikke har fått forbedret forholdene 

på sine eiendommer. De mener saksfremstillingen til andregangsbehandling gir 

et feilaktig inntrykk av at det ble gjort endringer etter HTP-møtet i 2020.  

Klager anfører videre at sol-/skyggestudiene er misvisende og mangelfulle, og 

ikke fanger opp vesentlige, reelle sol-/skygge-/lysforhold gjennom året og 

døgnet for de nærmeste naboene i øst. De påpeker at de i dag har gode 

lysforhold i leiligheter og hager hele året, og langt på kveld i sommermånedene. 

Det er mange naboer som vil bli belastet når det kommer nye bygg på fire 

etasjer.  

 

Klager har også kommentarer til ordbruk og argumentasjon i saksframstillingen 

og den politiske behandlingen av saken. De mener det er misvisende å 

sammenligne prosjektet med sentrumsbebyggelse, som begrunnelse for hva som 

er akseptable avstander og høyder. De reagerer på en formulering i 

kommunedirektørens saksframlegg, som de mener viser manglende respekt og 

kunnskap om belastningene for naboene.  

 

Klager påpeker at det er flere som blir berørt i dette prosjektet enn i andre 

prosjekter som er godkjent med tilsvarende avstand mellom ny og eksisterende 

bebyggelse, som ble vist til i behandlingen av saken.  

 
Klager mener videre at argumenter som ble brukt i kommunestyrebehandlingen 

av saken bygger på faktafeil. De mener det ble påstått at boligbebyggelse vil 

være bedre for naboene enn dagens næringsbebyggelse, og at dette ble brukt 

som begrunnelse for å vedta planen. De påpeker at dagens næringsbebyggelse 

ikke påvirker solforhold og utsikt for naboene i øst, og derfor ikke oppleves som 

belastende. 

 

Klager mener kommunestyret ikke bør legge vekt på utbyggers argumenter om 

lønnsomhet og trusler om å skrinlegge prosjektet. 

 

Kommunedirektørens vurdering: 
Kommunedirektøren mener at solforhold og avstander er tilstrekkelig redegjort 

for i saksdokumentene til kommunestyrets behandling av saken. Hva som er 

tilstrekkelig avstand og byggehøyder, vurderes i stor grad å ligge innenfor 

kommunestyrets skjønn, så lenge kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å ta en 

informert beslutning. 
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Sol-/skyggestudiene (vedlegg 6) viser forholdene for nabobebyggelsen på de 

tidspunktene gjennom året som vanligvis utredes i en plansak, i tillegg til flere 

tidspunkter i sommermånedene når utearealene typisk er mer i bruk. Selv om 

det alltid er rom for forbedringer i kunnskapsgrunnlaget, vurderer 

kommunedirektøren at kommunestyret har hatt tilstrekkelig kunnskap til å fatte 

en informert beslutning. Kommunestyret har vært kjent med at planforslaget 

medfører redusert kveldssol på utearealene til de nærmeste naboene i øst. 

 

Kommunedirektøren har i saken vist til at avstandene mellom dagens bebyggelse 

og ny bebyggelse i dette prosjektet er større enn det som vanligvis kreves i 

sentrumsbebyggelse. Det er likevel ingen fasit på hvor store avstander som skal 

kreves i enhver situasjon. I utbygger Selvaags presentasjon for HTP 17. januar 

2022, ble høyder og avstander i planforslaget sammenlignet med 

reguleringsplanene for Solbergveien 1, Brekkeveien 19, og Solberg øst. Som 

klager påpeker, er det riktig at disse prosjektene har færre naboer som grenser 

direkte til ny 4-etasjers bebyggelse. Hva som er akseptable høyder og avstander, 

må samtidig vurderes skjønnsmessig fra sak til sak, og må veies opp mot andre 

hensyn.  

 

Kommunedirektøren har ellers ingen kommentarer til hvilke argumenter som har 

vært brukt i den politiske behandlingen. 

 

Konklusjon: 
Kommunedirektøren vurderer at byggehøydene i planforslaget er grundig vurdert 

gjennom behandling av planforslaget, på bakgrunn av fremlagte fjern- og 
nærvirkningsanalyser samt sol- og skyggeanalyser som er gjennomgått i flere 
omganger. Ulemper for naboene øst for planområdet har vært diskutert gjennom 

hele prosessen. Kommunen finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter 
som medfører en annen vurdering av saken enn det som framkommer av vedtak 

datert 09.02.2022. 
 
Alternativer: 

Dersom kommunestyret likevel mener at klagens innhold bør medføre en annen 

vurdering av saken, kan kommunestyrets vedtak av 09.02.2022 endres. Dersom 

klagen skal tas til følge, foreslås følgende innstilling:  

 

Ås kommunestyre har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33.  

Kommunestyret finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som medfører 

en annen vurdering av saken enn det som framkommer av vedtak datert 

09.02.2022. Klagen tas dermed til følge.  

 

Arealet som omfatter bygg N3 i felt B6 og bygg S1 i felt B4, som vist i 

illustrasjonsplan datert 02.11.2021 (vedlegg 5, s. 7), reguleres til maks tre 

etasjer. 
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Kan vedtaket påklages? 
Nei. Saken sendes til statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

Dersom alternativ innstilling vedtas, vil vedtaket kunne påklages i tråd med fvl. 

kap. VI. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-48/22 
R-301 Detaljregulering for Grenseveien / Myrfaret - 
Klage på vedtak - Myrsletta 90 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/01589-120 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 25/22 24.05.2022 

2 Kommunestyret 48/22 15.06.2022 

 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
Ås kommunestyre har vurdert klagen i henhold til fvl. § 33. Kommunen finner at 

klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som framkommer av vedtak datert 09.02.2022. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-301 for Grenseveien/Myrfaret. Klagen 

tas dermed ikke til følge. 
 

Klagen oversendes til statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig behandling. 
 

_____ 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.05.2022: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
Klager gis medhold 

 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 8-1 (SV) 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Ås kommunestyre har vurdert klagen i henhold til fvl. § 33. Kommunen finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 

saken enn det som framkommer av vedtak datert 09.02.2022. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-301 for Grenseveien/Myrfaret. Klagen 
tas dermed ikke til følge. 

 
Klagen oversendes til statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig behandling. 

 
 
Ås, 29.04.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 

Kommunedirektør Virksomhetsleder 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan  24.05.2022 
Kommunestyret     15.06.2022 
 

Vedlegg: 
1. Saksutskrift Kommunestyret 09.02.2022 R-301 Detaljreguleringsplan for 

Grenseveien/Myrfaret - Andregangsbehandling 
2. Plankart, 21.12.2021 
3. Reguleringsbestemmelser, 15.02.2022 

4. Planbeskrivelse, 11.11.2021 
5. Presentasjon skisseprosjekt, del 1, 10.11.2021 

6. Presentasjon skisseprosjekt, del 2, 10.11.2021 
7. Klage på vedtak - Myrsletta 90 
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Naboer som har undertegnet klagen  
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Ås kommunestyre vedtok 09.02.2022 detaljregulering for Grenseveien/Myrfaret. 

Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av nye boligblokker i området som 

i dag består av næringsbebyggelse. 

Vedtaket er påklaget av Ella og Cristian Georgescu-Solbrekken, som bor i 

Myrsletta 90, øst for planområdet.   

Klagen (vedlegg 7) gjelder faktiske forhold i vedtaket, som de mener vil være 

ødeleggende for deres trivsel og bomiljø, herunder høyder på ny bebyggelse og 

flytting av vei og fortau.  

De ber om at følgende endringer gjøres i reguleringsvedtaket: 

1. All bygging skal tilpasses høyde på etablert bebyggelse og gjøres om til maks 

3 etasjers utførelse, uten takterasse, med maks gesims 10 m.  

2. Fortau på østsiden av Grenseveien (langs Myrsletta) skal beholdes slik det er i 

dag. Vedtatt etablering av fortau på vestsiden av Grenseveien skal gjøres i 

tillegg til fortau på østsiden, og ikke i stedet for. 

 
Innholdet i klagen 

Klager mener at de nye boligblokkene vil oppleves som en høy og dominerende 

vegg, som vil stenge for kveldssol stort sett hele året, inkludert midt på 

sommeren. De opplyser om at beboerne på Myrsletta alltid har hatt kveldsol til 

nærmere kl. 22.00 på kvelden midtsommers. Dersom reguleringsplanen blir 

utført i nåværende form vil deres hager mest sannsynlig være komplett 

skyggelagt allerede ved 19:00 tiden. Dette er direkte ødeleggende for deres 

trivsel og vil forringe verdien på deres eiendom. 

De mener fortettingen ikke kan begrunnes med pålegg fra statsforvalteren. De 

nevner avstanden til Ås sentrum og Ski sentrum, samt Nordre Follo kommune sin 

politikk om fortetting fra sentrum og ut. Slik de ser det finnes det ingen grunn til 

at det nye boligfeltet skal være høyere enn bebyggelse rundt, dvs. maks 3 

etasjer. En slik løsning vil være mer harmonisk for hele området, og vil også ta 

vare på den allerede etablerte bebyggelsen. 

Klager er overrasket over at fortau som er etablert langs østsiden av 

Grenseveien (langs Myrsletta) er vedtatt flyttet på vestsiden (langs nytt 

boligfelt). Flytting av fortau på motsatt side av veien vil medføre at barn som 

bruker de to lekeplassene på Myrsletta ikke lenger kan benytte fortauet for å 

komme seg mellom lekeplassene. De vil enten måtte krysse veien to ganger, for 

å ferdes på fortau, eller ta sjansen på å løpe i veibanen med den risiko som det 

innebærer. Fjerning av fortauet vil også medføre at biltrafikken flyttes nærmere 

deres hager med alle de ulempene som følger med, som f.eks. økt forstøving og 

støy. 
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Kommunedirektørens vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer at byggehøydene i planforslaget er grundig vurdert 

gjennom behandling av planforslaget, på bakgrunn av fremlagte fjern- og 

nærvirkningsanalyser samt sol- og skyggeanalyser som er gjennomgått i flere 

omganger (vedlegg 6). Ulemper for naboene øst for planområdet har vært 

diskutert gjennom hele prosessen. Kommunedirektøren vurderer at 

kommunestyrets vedtak er fattet på bakgrunn av tilstrekkelig kunnskap om 

konsekvensene av tiltaket. 

Grenseveien er etter ønske fra Ås kommune rettet opp i krysset hvor veien 

fortsetter vestover. Dette innebærer at veien får kortere avstand til naboene 

enkelte steder, og lengre avstand andre steder. Endringen har vært vurdert og 

redegjort for i sakens planbeskrivelse og saksframlegg.  

Flytting av fortauet fra østsiden til vestsiden er vurdert som hensiktsmessig for å 

gi adkomst til nye boliger på vestsiden av Grenseveien. Boligene i Nordre Follo 

kommune, øst for Grenseveien, har adkomst via det interne veinettet. 

Lekeplassene er også koblet sammen via det interne veinettet på Myrsletta.  

Konklusjon: 
Kommunedirektøren vurderer at klagen ikke inneholder nye momenter som må 

medføre en annen vurdering av saken enn den som fremkommer i vedtaket 

09.02.2022. Kommunedirektøren anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 

Alternativer: 
Dersom kommunestyret likevel mener at klagens innhold bør medføre en annen 

vurdering av saken, kan kommunestyrets vedtak av 09.02.2022 endres. Dersom 

klagen skal tas til følge, kan følgende innstilling vedtas:  

 

Ås kommunestyre har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33.  

Kommunestyret finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som medfører 

en annen vurdering av saken enn det som framkommer av vedtak datert 

09.02.2022. Klagen tas dermed til følge. Følgende endringer innarbeides i 

reguleringsplanen: 

 

1. Byggehøyder innenfor planområdet reguleres til maks tre etasjer. 

2. Fortau på østsiden av Grenseveien (langs Myrsletta) skal beholdes slik det er 

i dag. Vedtatt etablering av fortau på vestsiden av Grenseveien skal gjøres i 

tillegg til fortau på østsiden. 

 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. Saken sendes til statsforvalter i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Ved 
vedtak av alternativ innstilling vil vedtaket kunne påklages i tråd med fvl. kap. 

VI. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-49/22 
R-333 Detaljplan for Langbakken (B1) - Klage på vedtak 
- Jørn Kristiansen 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  19/03350-87 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 26/22 24.05.2022 

2 Kommunestyret 49/22 15.06.2022 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
Ås kommunestyre har vurdert klagen i henhold til fvl. § 33. Kommunen finner at 

klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som framkommer av vedtak datert 14.12.2021. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-333 for Langbakken Nord (B1). 

Klagen tas dermed ikke til følge. 
 

Klagen oversendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig behandling. 
 

_____ 
 
 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.05.2022: 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag til alternativ innstilling: 
Klager gis medhold. 
 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 8-2 (SV,V) 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Ås kommunestyre har vurdert klagen i henhold til fvl. § 33. Kommunen finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 

saken enn det som framkommer av vedtak datert 14.12.2021. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-333 for Langbakken Nord (B1). 
Klagen tas dermed ikke til følge. 

 
Klagen oversendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig behandling. 

 
 
Ås, 30.04.2022 

 
Tor-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 

Kommunedirektør                                       Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1. Klage på vedtak, R-333 Langbakken Nord, Jørn Kristiansen 
2. R-333 - Plankart, datert 08.03.2022 

3. R-333 - Reguleringsbestemmelser, datert 24.02.2022 
4. R-333 - Planbeskrivelse, revidert 25.11.2021 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Merknader ved offentlig ettersyn 

Øvrige plandokumenter til behandling 14.12.2021 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Jørn Kristiansen 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Ås kommunestyre vedtok 14.12.2021 detaljplan for Langbakken Nord (B1), som 
første detaljplan som følger opp områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 

Detaljplanen tilrettelegger for om lag 330 boliger nord i dagens næringsområde 
langs Langbakken. 

 
Kommunestyrets vedtak er påklaget av berørt nabo i Hellinga 6A, Jørn 
Kristiansen.  

 
Innholdet i klagen: 

Klager anfører at reguleringsplanen etablerer byggehøyder for høyt og tett på 
tilgrensende bebyggelse, og særlig for foreslått bebyggelse mot det nordøstre 

hjørnet i byggeområdet B1. Klager peker på bestemmelse 3.1 om byggehøyder i 
reguleringsplanen, der det fastsettes at byggehøyder mot nord skal være i 3 
etasje. Klager mener at plankartets fastsatte kotehøyder opp mot kote 111 åpner 

for fire etasjer mot nord. 
 

Klagen ber derfor om at byggehøyder fastsettes til maksimum kote 109 for 
bebyggelsen mot Grønnslett i nord i byggeområdet B1. 
 

Klagen er framsatt innen klagefristens utløp og følger saken som vedlegg 1. 
 

Vurdering: 
Byggehøyder i området ble vurdert i behandling av saken i møter 07.10.2020 og 
08.12.2021, og endelig fastsatt av kommunestyret i møte 14.12.2021.  

 
Byggehøyder og avstand til tilgrensende bebyggelse ble vurdert særlig i 

behandling 08.12.2021, med foreslåtte justeringer etter offentlig ettersyn. 
Endringene innebar en reduksjon av byggehøyder med én meter, fra kote 112 til 
kote 111. Videre ble bebyggelsen foreslått trukket tilbake, slik at minste avstand 

til tilgrensende bebyggelse i Grønnslett er 24 meter. Foreslåtte justeringer av 
byggehøyder og byggegrenser ble vedtatt.  

 
Kommunedirektøren er av den oppfatning av fastsatte byggehøyder og avstander 
til tilgrensende bebyggelse ble grundig vurdert i behandlingen av saken, og 

merknader til forholdet er tilstrekkelig imøtekommet gjennom planprosessen. 
Forholdet til tilgrensende bebyggelse er tilstrekkelig opplyst gjennom egen 

redegjørelse for forholdet i planbeskrivelsens kapittel 7.6, og det er sikret 
nedtrapping av bebyggelsen til 3 etasjer mot tilgrensende bebyggelse mot nord i 
planbestemmelsene. 

 
Kommunedirektøren vurderer at klagen ikke bringer inn nye momenter som bør 

utgjøre en ny vurdering av saken, og anbefaler at foreslåtte maks byggehøyder 
opp til kote 111 opprettholdes.  
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Foreslåtte byggegrenser og 
byggehøyder i henhold til 
reguleringskart vedtatt 14.12.2021. 

 Forholdet mellom ny og etablert 
bebyggelse som illustrert i 
planbeskrivelsens kapittel 7.6. 

 

 
Alternativer: 
Dersom kommunestyret likevel mener at klagens innhold bør medføre en annen 

vurdering av saken, kan kommunestyrets vedtak av 14.12.2021 endres.  
 

Kommunedirektøren anbefaler at en slik endring er å etablere begrensing på 
byggehøyder tilsvarende kote 109 for bebyggelse foreslått i nordre del av 

byggeområdet B1, og foreslår følgende formulering: 
 
Ås kommunestyre har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33.  

Kommunestyret finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som medfører 

en annen vurdering av saken enn det som framkommer av vedtak datert 

14.12.2022. Klagen tas dermed til følge.  

 

Byggehøyder nordvest i byggeområdet B1 fastsettes til maksimum kote 109. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren mener byggehøyder og tilpasning av planforslaget til 
tilgrensende bebyggelse i nord er grundig vurdert i behandlingen av saken. 

Virkning på tilgrensende bebyggelse er godt opplyst i saken, med egen 
redegjørelse i planbeskrivelsens kapittel 7.6.  
 

Forslag om lavere byggehøyder mot nord ble vurdert og delvis imøtekommet i 
behandling av saken 14.12.2021. Kommunedirektøren vurderer derfor innholdet i 

klagen å være en gjentakelse av de momenter som er blitt fremsatt og vurdert 
gjennom planprosessen. Klagen inneholder ikke nye opplysninger eller momenter 
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som ikke har vært kjent eller vurdert tidligere i behandling av saken. 
Kommunedirektøren konkluderer derfor med at klagen ikke gir grunnlag for å 

endre kommunestyrets vedtak. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei. Saken sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Ved 
vedtak av alternativ innstilling vil vedtaket kunne påklages i tråd med fvl. kap. 

VI. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-50/22 
R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1) - Klage på 
vedtak - Solberg, Hansen, Fyksen m.fl. 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  19/03350-88 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 27/22 24.05.2022 

2 Kommunestyret 50/22 15.06.2022 

 

  

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
Klagens innhold utgjør ikke nye momenter for vurdering av saken. 

Reguleringsplanen setter rammer for hva som kan bygges og skal ivareta 
funksjoner og kvaliteter så vel innenfor arealer avsatt til utbygging som arealer 
avsatt til friområde. At utbygger alt før reguleringen hadde sett for seg en 

bestemt utbygging, og justert sitt reguleringsforslag i forhold til dette, kan ikke 
tillegges vekt. Kommunestyrets vedtak var meget presist, og også nødvendig ut 

fra at friområdet alt var sterkt redusert i forhold til tiltenkt bruk. Klagen tas ikke 
til følge og byggegrenser som vist i plankart datert 8.3.2022 opprettholdes. 
Saken sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.05.2022: 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag til alternativ innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 

 
 
Votering: 

SVs forslag ble vedtatt 6-3 (2H,SP) mot kommunedirektørens innstilling. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Ås kommunestyre har vurdert klagen i henhold til fvl. § 33. Kommunen finner at 
klagers anførsler utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 

saken enn det som framkommer av vedtak datert 14.12.2021. 
 
Fastsatte byggegrenser gitt av vedtaket 14.12.2021 presiseres. Vedtatt 

byggegrenser mot grønnstruktur i nord tilpasses i henhold til foreslått tilpassede 
byggegrenser som vist i figur 2-5. 

 
Det skal ikke etableres nye byggegrenser mot tilgrensende grønnstruktur G2 
langs Myrveien, enn hva som fremkommer av plankart datert 8.3.2022. 

 
Ås, 02.05.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 

Kommunedirektør                                       Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Klage på vedtak, R-333 Langbakken Nord, Solberg, Hansen, Fyksen, m.fl. 
2. R-333 - Plankart, datert 08.03.2022 

3. R-333 - Planbeskrivelse, revidert 25.11.2021 
4. Saksutskrift Kommunestyret 14.12.2021 K-sak 96-21 

5. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og plan 03.03.2021 HTP-sak 11-21 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Øvrige plandokumenter til behandling 14.12.2021 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Petter Bogen Arkitektkontor AS   
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Ås kommunestyre vedtok 14.12.2021 detaljplan for Langbakken Nord (B1), som 
første detaljplan som følger opp områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 

Detaljplanen tilrettelegger for om lag 330 boliger nord i dagens næringsområde 
langs Langbakken. 

 
Kommunestyrets vedtak er påklaget av forslagstillerne Solberg, Hansen, Fyksen 
m.fl. som representerer grunneierne i området. Klagen er anført av arkitekt 

Petter Bogen, som har utarbeidet planforslaget på vegne av grunneierne.  
 

Innholdet i klagen 
Klagen omfatter kommunestyrets vedtak punkt 2, som omfatter nye 

byggegrenser langs tilgrensende grønnstruktur. Vedtaket lyder: 
 
2. Det skal i byggeområder angis byggegrenser på minst 5 meter fra 

reguleringsgrenser mot grønnstrukturområder. 
 

Klager mener vesentlige momenter i planforslaget er gått tapt i 
sluttbehandlingen av saken, som følge av dette punktet.  
 

Klager er særlig kritisk til at forslag om justering av byggegrensene er gjort for 
grovt, og gir vesentlige og ødeleggende virkninger for planlagt bebyggelse både 

funksjonelt og estetisk. Disse vesentlige virkningene er heller ikke opplyst 
kommunestyret forutfor vedtaket. De påpeker at virkninger av vedtaket er 
betydningsfulle, og har i egne illustrasjoner sendt i etterkant av klagen vist 

hvordan nye byggegrenser gir uhensiktsmessig utforming av bygg som ellers var 
gitt tilpassede byggegrenser i forslaget til behandling.  

 
Klager påpeker også at byggegrensen i det kunngjorte planforslaget kun 
omfatter byggegrense mot «gruslinna», som betraktes som at det er gjort en 

tolkning av vedtaket av kommunedirektøren. De peker på at vedtaket er såpass 
upresist at om det skal innarbeides også bør gjelde for tilgrensende 

grønnstruktur langs Myrveien, som gir ytterligere virkninger for 
reguleringsplanen. 
 

Klagen er framsatt innen klagefristens utløp og følger saken som vedlegg 1. 
 

Vurdering: 
Planforslaget til behandling 14.12.2021 la til grunn bruk av stramme 
byggegrenser for alle byggeområdene i området. Det innebærer at foreslått 

bebyggelse som vist i planbeskrivelsen i stor grad kan forventes å etableres slik 
forslaget legger opp, men også at gjennomføring av planforslaget er sårbart for 

eventuelle endringer i byggegrensene. 
 
Forholdet til tilgrensende grønnstruktur ble vurdert i behandlingen 03.03.2021, 

HTP-sak 11/21. Kommunedirektøren vil på generelt grunnlag anbefale at arealer 
som ønskes opprettholdt som grønnstruktur i størst mulig utstrekning bør 

fremkomme som arealformålet grønnstruktur i plankartet. Et slikt forslag om 
utvidet grønnstruktur ble vurdert i behandlingen 03.03.2021 uten at forslaget ble 

tatt til følge, og foreslåtte arealformål for boligbebyggelse med byggegrenser ble 
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videreført. Nye byggegrenser mot nord ble først innarbeidet ved sluttbehandling 
av forslaget. 

 
Vedtatte byggegrenser ble innarbeidet i forbindelse med kunngjøring av 
kommunestyrevedtaket 8.3.2022. Det er innført byggegrenser mot nord som 

avgrenser byggeområdene 5 meter fra regulert grønnstruktur, i henhold til 
vedtaket.  

 
Kommunedirektøren vurderer at de nye byggegrensene kan vanskeligjøre 
gjennomføring av foreslått bebyggelse slik denne fremkommer av 

planbeskrivelsen. Særlig utfordrende er at nye byggegrenser ikke er tilpasset 
allerede stramme byggegrenser for enkeltbygg innenfor byggeområdene, og det 

er ikke gjort tilpasninger ellers innenfor byggeområdet som vil kunne gi 
hensiktsmessig utstrekning på arealene avsatt til bebyggelse.  

 
Kommunedirektøren er dermed enig i at virkningene av vedtaket ikke er 
tilstrekkelig gjort rede for forutfor at vedtaket ble fattet. Endret utstrekning på 

byggeområder som følge av vedtatte byggegrenser angår særlig to foreslåtte 
bygg nordøst i byggeområdet B1, og for all foreslått bebyggelse i felt B2. 

 

 
Figur 1. Kunngjort reguleringskart, der vedtatte byggegrenser langs grønnstruktur           

mot nord er innarbeidet. Særlig utfordrende områder er markert i rødt. 
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Kommunedirektøren er også enig med klager om at vedtatte byggegrenser gir 
uheldige virkninger for de foreslåtte byggeområdene. Slik byggegrensene 

fremstår med endringene, vil det i enkelte tilfeller kunne oppstå uheldige 
bygningsformer, som i mindre grad følger prinsipper for utforming av 
byggeområdene ellers gitt av reguleringsplanen. Særlig har det vært ønskelig at 

bebyggelsens orientering følger tilsvarende orientering som tilgrensende etablert 
bebyggelse ved Grønnslett. I enkelte tilfeller kan de nye byggegrensene, med 

uhensiktsmessig utstrekning av bebyggbare områder, i ytterste konsekvens føre 
til at planforslaget ikke er gjennomførbart. Det kan også gi uhensiktsmessige 
planløsninger og dårligere kvalitet på boligene i området. 

 
I etterkant av kunngjøring av planforslaget har det vært dialog mellom 

forslagsstiller og administrasjonen om muligheter for tilpasninger av 
byggegrensene, slik at reguleringsplanen blir gjennomførbar samtidig som 

hensynet til gruslinna og tilgrensende grønnstruktur blir ivaretatt i større grad 
enn i forslaget til behandling 14.12.2021. Kommunedirektøren mener det fortsatt 
er viktig å ivareta hensynet til tilgrensende bebyggelse ved å videreføre 

orienteringen gitt av etablert bebyggelse på Grønnslett, og har lagt dette til 
grunn i vurdering av forslag til justering av byggegrensene mot nord.  

 
Forslaget til nye byggegrenser har lagt til grunn bebyggelse godt trukket tilbake 
fra formålsgrensen i tråd med kommunestyrets vedtak, om lag 5 meter, samtidig 

som det åpnes for tilpasninger der det er hensiktsmessig for å kunne etablere 
bygninger med hjørner, nisjer og inngangspartier. Forslagene til nye 

byggegrenser er vist nedenfor i følgende figurer: 
 
 

 
Figur 2. Midtre bygg nord i byggeområdet B1, vist med virkninger av vedtatte 
byggegrenser til venstre og forslag til tilpassede byggegrenser i grønt til høyre. 
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Figur 3. Østre bygg nordøst i byggeområdet B1, vist med virkninger av vedtatte 
byggegrenser til venstre og forslag til tilpassede byggegrenser i grønt til høyre. 

 

 
 

 
Figur 4. Nordvestre bygg i byggeområdet B2, vist med virkninger av nye byggegrenser til 
venstre og forslag til tilpassede byggegrenser i grønt til høyre. 
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Figur 5. Nordøstre bygg i byggeområdet B2, vist med virkninger av nye byggegrenser til 
venstre og forslag til tilpassede byggegrenser i grønt til høyre. 

 
Endringsforslagene innebærer at foreslått bebyggelse i all hovedsak holdes 

innenfor 5 meter fra formålsgrensen, men det er gitt unntak i enkelttilfeller hvor 
det er hensiktsmessig at bebyggelse tillates utenfor grensen. Tilsvarende er 

byggegrensen utvidet til bredere enn 5 meter hvor dette er hensiktsmessig. 
Tilpasningen innebærer at det blir mulig å etablere bebyggelse med samlet sett 
lengre avstand til tilgrensende grønnstruktur, som samtidig opprettholder 

orienteringen til Grønnslett, og gir hensiktsmessig utstrekning i byggeområdene 
for gode planløsninger for leiligheter, trappeløp og inngangspartier. 

 
Kommunedirektøren mener foreslåtte justeringer av vedtaket sikrer en tilpasning 
av nye byggegrenser mot nord som ivaretar ønsket om større avstand mellom 

foreslått bebyggelse og tilgrensende grønnstruktur, samtidig som det etableres 
byggeområder som gir gode forutsetninger for å kunne gjennomføre 

intensjonene i reguleringsplanen.  
 
Kommunedirektøren mener videre at saken er tilstrekkelig opplyst for å kunne 

fatte vedtak i saken med nye opplysninger om virkningene av vedtatte 
byggegrenser. Kommunedirektøren anbefaler i lys av dette at klagen tas til følge, 

og at foreslåtte tilpassede byggegrenser legges til grunn for byggegrense mot 
nord i byggeområdene B1 og B2. Ytterligere mener kommunedirektøren at punkt 
2 i kommunestyrets vedtak bør presiseres ved at punket kun omfatter 

byggegrenser mot nord og gruslinna, og at byggegrenser mot regulert 
grønnstruktur langs Myrveien opprettholdes som i kunngjort plankart datert 

8.3.2022. 
 
Alternativer: 

Dersom kommunestyret mener at klagens innhold ikke utgjør nye momenter for 
vurdering av saken, tas klagen ikke til følge og byggegrenser som vist i plankart 

datert 8.3.2022 opprettholdes. Saken sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for 
endelig avgjørelse. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener kommunestyrets vedtatte punkt 2 fra møte 

14.12.2021 er for lite presist, og at virkninger av vedtaket ikke var tilstrekkelig 
kjent før vedtaket ble fattet. I lys av opplysninger som fremkommer av klage fra 
forslagsstiller, bør vedtaket presiseres og byggegrenser tilpasses slik foreslåtte 

byggegrenser mot nord for byggeområdene B1 og B2 viser. 
 

Foreslåtte tilpasninger til byggegrensene som vist i figur 2-5 bør legges til grunn 
i utforming av reguleringskartet. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja. Ved vedtak av alternativ innstilling vil saken sendes til Statsforvalteren i Oslo 

og Viken for endelig avgjørelse. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

 
  



Ås kommune 

Kommunestyret 15.06.2022  Side 90 av 174 

 

K-51/22 
Attraktive Ås - innledende arbeid 
 
Saksbehandler:  Ellen Grepperud Saksnr.:  21/03500-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 15/22 23.05.2022 

2 Formannskapet 45/22 01.06.2022 

3 Kommunestyret 51/22 15.06.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 01.06.2022: 
Føringer gitt i dette saksframlegget legges til grunn for det innledende arbeidet 

med «Attraktive Ås». 
1.  Det legges til prosjektet «Attraktive Ås» å definere hva Ås skal betegnes i 

arbeidet fremover. 

2.  Arbeid a la «Visjon for Ås 2040 –innspill fra tenketanken Ås 2040, 

utarbeidet i 2015» tas med inn i arbeidet. 
3. Endring kulepunkt «Politisk forankring og eierskap» (s4): 

Hovedutvalg for næring og miljø og formannskapet vil være de naturlige 

arenaer for dette. 
 

_____ 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 

 
 

Formannskapets behandling 01.06.2022: 
Hilde Kristin Marås (Uavh) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes. Kommunedirektøren legger frem en diskusjonssak med 

overordnede mål for arbeidet med Attraktive Ås. Hensikten skal være å få 
overordnede føringer/mandat for hvordan Ås ønskes utviklet og hvilken 

rolle kommunen skal ha i arbeidet. Diskusjonssaken gjennomføres før 
ansettelser gjøres da retning for arbeidet kan påvirke profil for 
ansettelsen. 

 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet fellesforslag fra SV og V: 

1. Det legges til prosjektet «Attraktive Ås» å definere hva Ås skal betegnes i 
arbeidet fremover. 

2.  Arbeid a la «Visjon for Ås 2040 –innspill fra tenketanken Ås 2040, 

utarbeidet i 2015» tas med inn i arbeidet. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektør innarbeide en formulering som 

omfatter at hovedutvalg for næring er partner i arbeidet med næring da 
HNM har ansvar for næring, som er sentralt i dokumentet.  

4. Endring, kulepunkt "Politisk forankring og eierskap" (s4): 

 Hovedutvalg for næring og miljø og formannskapet vil være de naturlige 
arenaer for dette. 

 

Votering: 
 Utsettelsesforslaget fra Marås ble nedstemt 8-1 (Uavh). 

 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 Fellesforslaget fra SV og V punkt: 

 1. ble enstemmig tiltrådt. 

https://141201-prod.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2016/07/2016.04.06-Visjon-for-Aas-2040.pdf
https://141201-prod.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2016/07/2016.04.06-Visjon-for-Aas-2040.pdf
https://141201-prod.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2016/07/2016.04.06-Visjon-for-Aas-2040.pdf
https://141201-prod.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2016/07/2016.04.06-Visjon-for-Aas-2040.pdf
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 2. ble enstemmig tiltrådt. 
 3. ble nedstemt 8-1 (SV) 

 4. ble tiltrådt 8-1(Uavh) 
 

_____ 

 
  

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.05.2022: 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag: 

-Det legges til prosjektet «Attraktive Ås» å definere hva Ås skal betegnes i 
arbeidet fremover 

-Arbeid a la «Visjon for Ås 2040 –innspill fra tenketanken Ås 2040, utarbeidet i 
2015» tas med inn i arbeidet. 

-HNM ber om kommunedirektør innarbeide en formulering som omfatter 
intensjonen at hovedutvalg for næring er hovedpartner i arbeidet med næring da 
HNM har ansvar for næring, som er sentralt i dokumentet. 

Endring, kulepunkt "Politisk forankring og eierskap" (s4): 
- Hovedutvalg for næring og Formannskapet vil etter kommunedirektørens 

vurdering være de naturlige arenaer for dette. 
 
Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende forslag: 

Fokuset på vekst tones ned i dokumentet 
 

Votering: 
Aps forslag ble enstemmig vedtatt 
Rs forslag ble nedstemt 8-1 (R) 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 23.05.2022: 
Føringer gitt i dette saksframlegget legges til grunn for det innledende arbeidet 
med «Attraktive Ås». 

Det legges til prosjektet «Attraktive Ås» å definere hva Ås skal betegnes i 
arbeidet fremover 

 
Arbeid a la «Visjon for Ås 2040 –innspill fra tenketanken Ås 2040, utarbeidet i 
2015» tas med inn i arbeidet. 

 
HNM ber om at kommunedirektør innarbeide en formulering som omfatter 

intensjonen at hovedutvalg for næring er hovedpartner i arbeidet med næring da 
HNM har ansvar for næring, som er sentralt i dokumentet. 
 

Kulepunkt "Politisk forankring og eierskap" (s4) endres til: 
«Hovedutvalg for næring og Formannskapet vil etter kommunedirektørens 

vurdering være de naturlige arenaer for dette.» 
 

_____ 

 
 

 
 

 

https://141201-prod.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2016/07/2016.04.06-Visjon-for-Aas-2040.pdf
https://141201-prod.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2016/07/2016.04.06-Visjon-for-Aas-2040.pdf
https://141201-prod.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2016/07/2016.04.06-Visjon-for-Aas-2040.pdf
https://141201-prod.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2016/07/2016.04.06-Visjon-for-Aas-2040.pdf
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Føringer gitt i dette saksframlegget legges til grunn for det innledende arbeidet 
med «Attraktive Ås». 

 
 
Ås, 10.05.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 

Kommunedirektør Virksomhetsleder 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg:  

NMBU virksomhetsstrategi - Foreløpige innspill fra Ås kommune, brev datert 
7.04.2022 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Handlingsprogram og økonomiplan 2022 – 2025 

Protokoll fra kommunestyre 14.12.2021 
Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunedirektør 

Virksomhetsleder for samfunnsutvikling 
Virksomhetsleder for kultur og fritid 
Kommunikasjonssjef 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken 
Kommunestyret vedtok følgende verbalvedtak i møtet 14.12.2021: 
 

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om «Attraktive Ås» i 
løpet av første halvår 2022. Saken skal forberede gjennomføringen av satsingen, 

og klargjøre prosess, mandat og mål. Oppstart forventes fra høst 2022. 
 
Bakgrunnen for vedtaket er kommunedirektørens forslag i Handlingsprogram og 

økonomiplan 2022 – 2025 om å sette i gang et arbeid for å sikre veksten man 
ønsker og trenger som bo-, næring- og besøkskommune. Ås er i utvikling med 

store investeringsprosjekter knyttet til et nytt og utvidet universitet, nye skoler 
og barnehager, nye omsorgsbygg, en ambisiøs sentrumsplan og store 

infrastrukturtiltak i sentrum. Samtidig har befolkningsveksten latt vente på seg 
og dette har resultert i ledig kapasitet i bygg. Kommunen er derfor godt rigget 
for å få flere innbyggere og virksomheter og disse mulighetene må utnyttes. 

 
Denne saken beskriver rammene for det innledende arbeidet med å sikre 

innbyggervekst, næringsvekst og besøksvekst i kommunen. Prosjektet har 
foreløpig fått tittelen «Attraktive Ås».  
 

Vurdering 
I handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 er det satt av kr 750 000 til 

arbeid med attraktive Ås i 2022 og i de tre påfølgende årene er det satt av kr 
1 500 000 årlig. Det er startet en prosess med å rekruttere en person som får i 
oppgave å koordinere arbeidet med «Attraktive Ås». På den måten kan 

kommunen påta seg en pådriverrolle og styrke evnen til å koordinere og bidra til 
å sette retning på satsningen. Gjennom en slik satsning kan mange trekke 

sammen, utnytte potensialer, gripe muligheter og i fellesskap forme det 
fremtidige Ås.  Kommunedirektøren er forsiktig med å legge for klare rammer for 
satsingen på «Attraktive Ås» før denne personen er på plass.   

 
Ås kommune er i endring, med store statlige satsninger i regionen og store 

utbyggingsplaner. Follobanen med et betydelig bedre togtilbud til Ås, et campus i 
stadig utvikling og en ambisiøs sentrumsplan med stor vilje til å investere gir 
muligheter for vekst og er med på å legge grunnlaget for en fremtidsrettet 

utvikling i Ås. Kommunen har et allsidig næringsliv med småbutikker i Ås 
sentrum, store institutter og små kompetansebedrifter rundt universitetet og et 

rikt utvalg innen detaljhandel nord i kommunen. I tillegg tiltrekker Tusenfryd 
fornøyelsespark og kystlinjen med friområdet på Breivoll en rekke besøkende til 
kommunen. Kommunen leverer gode tjenester og har god kapasitet i skoler og 

barnehager. I tillegg har Ås et rikt fritids-, kultur- og idrettsliv, og en rekke 
frivillige organisasjoner bidrar til et mangfoldig aktivitetstilbud. Alt dette må vises 

frem og jobbes med, slik at Ås kommune blir det naturlige valget for å bo, 
besøke, etablere og drive næring.  
 

«Attraktive Ås» har som overordnet målsetting å utnytte disse mulighetene og 
bidra til befolkningsvekst, næringsvekst og besøksvekst. For å sikre disse 

vekstambisjonene må kommunen være et sted som tiltrekker seg næringsliv og 
besøkende og som er attraktivt som bosted. Målgruppen for denne satsingen er 

dagens og framtidens innbyggere, studenter, arbeidstakere og næringsliv.   
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Skal kommunen lykkes i arbeidet er samhandling som involverer og mobiliserer 
næringsliv, akademia og samfunnsliv viktig. Godt samspill mellom kommunen og 

andre samfunnsaktører er avgjørende og krever høy gjensidig tillit. Kommunen 
har ansvar for å skape denne tilliten gjennom åpenhet, god dialog og vedvarende 
prosesser.  

Slik starter vi arbeidet med «Attraktive Ås» 
Kommunedirektøren er forsiktig med å legge for klare rammer for satsingen før 
en person er på plass, men temaene under vil være en naturlig start på arbeidet. 

 Næringsutvikling  

Tilgjengelige boliger og arbeidsplasser får folk til å flytte til Ås, mens trivsel 
og gode tjenester får folk til å bli boende som gode 

ambassadører. Kommunen har planer for boligbygging, bomiljø og 
tjenesteutvikling, men mangler oppdaterte planer for utvikling av næringsliv 
og møteplasser for samarbeid med næringslivet. Studieturen til Kongsberg 

viste oss hvordan satsing på næringsplaner og samarbeid med næringslivet 
ga resultater. Kommunestyret har vedtatt at det skal igangsettes et arbeid 

med en kommunedelplan for næringsutvikling i Ås og en prioritering av arbeid 
med denne planen og etablering av møteplasser for næringssamarbeid bør 
være en prioritert oppgave i oppstarten av «Attraktive Ås». 

 
 Samarbeid med universitetet 

Universitetet er en sentral samarbeidspartner og drivkraft i utviklingen av Ås. 
Kommunen samarbeider med universitetet i dag, men dette samarbeidet må 
utvikles videre. Målet er å utvikle Ås med kvaliteter som gjør at det blir 

attraktivt for studenter, forskere og næringsliv fra hele verden å bo og jobbe i 
Ås. Et viktig samarbeidsprosjekt er utviklingen av Campus øst der målet er å 

bli en av verdens mest attraktive og bærekraftige campus og 
universitetsbyer. Som del av arbeidet skal det gjennomføres en systematisk 

kartlegging av, og dialog med offentlige og private samarbeidspartnere og 
interessenter innen innovasjonsmiljøer og næringsliv som vi ønsker skal 
etablere seg på Campus øst. 

 
For å gjøre universitetsmiljøet mer synlig i Ås sentrum har universitetet tatt 

initiativ til å opprette et felleskontor på Rådhusplassen. Dette skal være et 
åpent og tilgjengelig kontor som skal vise omverdenen universitetets 
innovasjonsaktiviteter. Ard Innovation, Aggrator Inkubator Ås, Eik 

ideverksted, Vitenparken og kommunen er aktuelle partnere i 
kontorfellesskapet.  

 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 har et kapittel om 
«Universitetsbyen Ås» som omhandler samarbeid med universitetet og 

temaer det er viktig å samarbeide med universitetet om. Kommunen har gitt 
innspill til universitetets virksomhetsstrategi, vedlegg 1. Kommunens innspill 

til samarbeidstemaer og kapittelet i kommuneplanens samfunnsdel 
harmoniserer.  
 

Samarbeid med universitetet og etablering og utvikling av felleskontoret vil 
være en naturlig del av satsingen på «Attraktive Ås».  
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 Omdømme  

God og målrettet kommunikasjon er en sentral suksessfaktor i arbeidet med å 

bygge et godt omdømme som skaper vekst. Det handler om å styrke lokal 

identitet, tilhørighet og trivsel blant de som bor i og besøker kommunen i 

dag, slik at de blir gode ambassadører for å spre positive fortellinger om 

kommunen videre. Dersom innbyggere og virksomheter opplever at 

kommunen har gode tjenester og tilrettelegger for samskaping blir de 

værende i kommunen og bidrar til å bygge opp Ås-omdømmet utenfor 

kommunen. NMBU-studentene er en stor gruppe innbyggere som er i 

kommunen noen år. Med gode og attraktive bomiljøer og arbeidsmuligheter 

vil disse kanskje bli værende i kommunen. 

 

«Attraktive Ås» må også omfatte de som ennå ikke bor eller driver næring i 

kommunen. I prosjektet må det lages gode planer for å nå de bedriftene og 

innbyggerne og de besøkende som skal bidra til den veksten vi ønsker. En 

start er å identifisere særtrekk, kvaliteter og egenskaper ved Ås som vi 

ønsker å vise fram til ulike målgrupper.  

 
 Politisk forankring og eierskap 

Politisk forankring og eierskap er en avgjørende suksessfaktor om satsningen 
skal gi ønskede resultater. Formannskapet vil etter kommunedirektørens 
vurdering være den naturlige arena for dette. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren er forsiktig med å legge for klare rammer for satsingen på 

«Attraktive Ås» før personen som skal koordinere arbeidet er på plass. 
Kommunedirektøren mener likevel at arbeidet med planer for næringsutvikling, 

samarbeid med næringslivet og universitetetsmiljøet og omdømmebygging er 
oppgaver som bør prioriteres i det innledende arbeidet med «Attraktive Ås».  
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K-52/22 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  21/03860-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet   

10 Formannskapet 50/22 01.06.2022 

11 Formannskapet 59/22 08.06.2022 

12 Kommunestyret 52/22 15.06.2022 

2 Eldrerådet 12/22 23.05.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 12/22 23.05.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 21/22 23.05.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 28/22 24.05.2022 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20/22 24.05.2022 

7 Hovedutvalg for helse og sosial 18/22 24.05.2022 

8 Utvalg for kommunale byggeprosjekt 6/22 25.05.2022 

9 Administrasjonsutvalget 10/22 31.05.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 08.06.2022: 
Publiseres på kommunens nettsider når møteprotokollen er godkjent.  

 
_____ 

 

 
UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 

 
Formannskapets behandling 01.06.2022: 
Varaordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets vedtak 01.06.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
_____ 

 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 31.05.2022: 

Utvalget samlet seg om følgende forslag: 
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling.  

 
Votering: Utvalgets forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 31.05.2022: 
Saken tas til orientering. 

 
_____ 

 

 
 

 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-08-06-2022.515115.MD1I960505o5834.pts.html
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Utvalg for kommunale byggeprosjekts behandling 25.05.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for kommunale byggeprosjekts innstilling 25.05.2022: 

Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 
vedlegg 1 med følgende endringer: 

 
I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 

a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 
_____ 

 
  
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.05.2022: 
Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag: 

Kommunen skal rette en henvendelse til regjeringen vedrørende «Godtgjørelser 
til folkevalgte som mottar sosialhjelp», for å få på plass lovhjemmel som sikrer 
at alle får reell godtgjørelse for politiske verv innen 1.12.2022 

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling med arbeiderpartiets tilleggspunkt ble 
enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.05.2022: 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 

vedlegg 1 med følgende endringer: 
 

I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
c) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
d) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 
 Kommunen skal rette en henvendelse til regjeringen vedrørende 

«Godtgjørelser til folkevalgte som mottar sosialhjelp», for å få på plass 
lovhjemmel som sikrer at alle får reell godtgjørelse for politiske verv innen 
1.12.2022. 

 
_____ 

 
  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.05.2022: 
Nils Sopp (H) fremmet følgende endringsforslag: 

Leder for Kontrollutvalget settes på samme nivå som ledere av 
hovedutvalg og mottar samme godgjørende; 5% av (B). 

 

Ulrika Jansson (MDG) fremmet fellesforslag fra MDG og FrP: 
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Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse medfører reduksjon av 
utbetalte sosiale ytelser (herunder bostøtte) skal kommunen fullt ut 

kompensere tapet. 
 
Sølvi Buran (Ap) fremmet følgende forslag: 

Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende 
godtgjørelser til folkevalgte som mottar sosialhjelp, for å få på plass 

lovhjemmel som sikrer at alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 
 
Votering: 

 Hs forslag ble enstemmig tiltrådt 
 Fellesforslaget fra MDG og FrP ble enstemmig tiltrådt. 

 Aps forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 Kommunedirektørens innstilling for øvrig ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.05.2022: 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 

vedlegg 1 med følgende endringer: 
 

1.  I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 
2. Leder for Kontrollutvalget settes på samme nivå som ledere av 

hovedutvalg og mottar samme godgjørende; 5% av (B). 
 

3. Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse medfører reduksjon av 
utbetalte sosiale ytelser (herunder bostøtte) skal kommunen fullt ut 
kompensere tapet. 

4. Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende 
godtgjørelser til folkevalgte som mottar sosialhjelp, for å få på plass 

lovhjemmel som sikrer at alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 
 

_____ 

  
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.05.2022: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

Kommunedirektøren bes utarbeide føringer om at møtegodtgjørelse for 

politiske verv ikke skal innebære reduksjon i utbetaling av sosiale ytelser i 
kommunen. 

 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 

Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som 

foreslått i vedlegg 1 med følgende endringer: 
 § 3, endre sats:  

Leder av Kontrollutvalget: 5 % 
 
§ 4, nytt 2. avsnitt:  

Ved begrunnet skriftlig søknad kan variabel godtgjøring utbetales hver 
måned. 
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§ 9, endre 4. avsnitt:  

Udokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er  
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid  
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid 

 
Martin Østtveit-Moe (AP) fremmet følgende forslag: 

Følge innstillingen, og nytt punkt: 
Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende 
godtgjørelser til folkevalgte som mottar sosialhjelp, for å få på plass 

lovhjemmel som sikrer at alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 
 

Votering: 
Forslagene fra SV, H og Ap ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 

vedlegg 1 med følgende endringer: 
§ 3, endre sats: Leder av Kontrollutvalget: 5 % 

§ 4, nytt 2. avsnitt: Ved begrunnet skriftlig søknad kan variabel 
godtgjøring utbetales hver måned. 

 

§ 9, endre 4. avsnitt:  
Udokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er  

a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid  
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid 

 

Kommunedirektøren bes utarbeide føringer om at møtegodtgjørelse for politiske 
verv ikke skal innebære reduksjon i utbetaling av sosiale ytelser i kommunen. 

 
Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende godtgjørelser til 
folkevalgte som mottar sosialhjelp, for å få på plass lovhjemmel som sikrer at 

alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 
 

_____ 
  
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.05.2022: 
Fellesforslag fra utvalget: 

Saken sendes tilbake med den hensikt å finne en løsning for den skisserte 
problemstillingen "Utbetaling av normal møtegodtgjørelse skal ikke medføre 
reduksjon av ulike former for (statlig/kommunal) støtte". Eksempelvis ved at 

kommunedirektøren bes innarbeide føringer om at møtegodtgjørelse for politiske 
verv ikke skal innebære reduksjon i utbetaling av sosiale ytelser i kommunen.  

Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende godtgjørelser til 
folkevalgte som mottar sosiale ytelser, for å få på plass lovhjemmel som sikrer at 

alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 

Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt mot kommunedirektørens innstilling 
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Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 23.05.2022: 

Saken sendes tilbake med den hensikt å finne en løsning for den skisserte 
problemstillingen "Utbetaling av normal møtegodtgjørelse skal ikke medføre 
reduksjon av ulike former for (statlig/kommunal) støtte". Eksempelvis ved at 

kommunedirektøren bes innarbeide føringer om at møtegodtgjørelse for politiske 
verv ikke skal innebære reduksjon i utbetaling av sosiale ytelser i kommunen.  

Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende godtgjørelser til 
folkevalgte som mottar sosiale ytelser, for å få på plass lovhjemmel som sikrer at 
alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 

_____ 

  
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 23.05.2022: 

Etter høringsrunde er følgende tilleggsforslag foreslått i saken av FrP: 
«Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse medfører reduksjon av 

utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal kommunen fullt ut 
kompensere tapet». 

 

Votering: 
Rådet ga enstemmig tilslutning til kommunedirektørens innstilling og at FrP´s 

forslag tas inn i forskriften. 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 23.05.2022: 
 Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som 

foreslått i vedlegg 1 med følgende endringer: 
 

I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
e) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
f) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 
 Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse medfører reduksjon av 

utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal kommunen fullt ut 
kompensere tapet. 

 
_____ 

  

 
Eldrerådets behandling 23.05.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets uttalelse 23.05.2022: 

Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 
vedlegg 1 med følgende endringer: 

 
I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
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b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  
 
 

_____ 
 
Kontrollutvalgets uttalelse 31.05.2022: 

 
Møtebehandling Leder innledet. 

 
Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)  
 

Vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse til Forskrift om folkevalgtes rettigheter i Ås kommune: 

§ 3 Fast godtgjøring Sats for leder av kontrollutvalget settes til 5 %.  
 
Begrunnelse  

Kontrollutvalget er et av de få lovpålagte folkevalgte utvalg kommunen må ha. 
Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver skiller seg vesentlig fra øvrige folkevalgte 

organ da utvalget har en overordnet kontrollfunksjon med hele kommunen og 
politisk ledelse, med unntak av kommunestyret. Det arrangeres årlige nasjonale 

konferanser for kontrollutvalgsmedlemmer. Det arrangeres også samlinger 
særskilt for kontrollutvalgsledere for praktisk kontrollarbeid samt ajourføring i 
forhold til krav og forventninger fra lovgiver og andre kontroll- og 

tilsynsmyndigheter.  
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 
vedlegg 1 med følgende endringer: 

 
I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
g) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
h) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 

 
 

 
Ås, 03.05.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes 
kommunedirektør HR sjef 

  
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskapet 
Kommunestyret  

 
Vedlegg: 
1. Forslag til forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune 

2 Gjeldende Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 
3. Kontrollutvalgets uttalelse 31.05.2022 - godgjøring. 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 Formannskapets utsendelse til høring 26.01.2022, F-sak 3/22. 

 Kommunestyrets opprettelse av ad hoc utvalget 23.10.2019, K-sak 56/19. 
 Innkallinger og oppsummeringer fra møtene er publisert under Ad hoc utvalg 

– reglementer i møtekalenderen for 2020 og 2021 på hjemmesiden og i 
Teams.  

 I Teams ligger også arbeidsdokumenter med merknader fra hvert møte. 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Publisering på Ås kommunes hjemmesider 
 
 

 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-26-01-2022.515115.MD1I902323o81b0.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.515115.MD1I697394o4125.pts.html
https://www.as.kommune.no/politiske-moeter.515115.no.html?year=2020
https://www.as.kommune.no/politiske-moeter.515115.no.html?year=2021
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Denne saken er en oppfølging av formannskapets vedtak 26.01.2022 i F-sak 
4/22 om å legge høringsutkast til forskrift om folkevalgtes rettigheter ut på 

høring. Det er mottatt én høringsuttalelse. I denne saken utreder 
kommunedirektøren forslaget med fokus på det rettslige grunnlaget. 

 
Fakta i saken: 
Ad hoc utvalg for revidering av Ås kommunes reglementer la frem sin innstilling 

med forslag til forskrift om folkevalgtes rettigheter for formannskapet 
26.01.2022 i F-sak 4/22. 

 
Formannskapet vedtok følgende: 

Forslaget Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, jf. 
vedlegg 1 datert 06.12.2021 med vedtatte endringer, legges ut på høring.  
Deretter legges sak frem for råd, utvalg, formannskap og kommunestyre 

for behandling og vedtak. 
 

Forskriften gjelder folkevalgtes rett til godtgjøring, dekning av utgifter og 
økonomisk tap med mer. Forskriften erstatter tidligere reglement kapittel 14. 
Reglement for godtgjørelse til folkevalgte.  

Etter den nye kommuneloven kapittel 8 må slike regler fastsettes i forskrift 
vedtatt av kommunestyret selv.  

 
Forslag til forskrift om folkevalgtes rettigheter lå på høring på kommunens 
nettside fra 24.02.2022 til og med 07.04.2022. 

 
Det kom inn én høringsuttalelse fra Kjetil Barfelt (FrP), datert 14.02.2022: 

 
Høringsuttalelse til "Forslaget Forskrift om folkevalgtes rettigheter" 
 

Det har kommet for en dag at møtegodtgjørelsen teller som lønn, og 
dermed påvirker beregning/utbetaling av bl.a. bostøtte til 

enkeltrepresentanter som er berettiget til slik støtte. Det har tidligere vært 
politisk enighet om at det å delta i lokalpolitikken ikke skal medføre tap for 
den enkelte.  

 
Ås FrP mener derfor at følgende bør inntas i forskriften:  

«Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse medfører reduksjon av 
utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal kommunen fullt ut 
kompensere tapet».  

 
Kommunedirektøren utreder forslaget med fokus på det rettslige grunnlaget.  

 
Saken legges frem for aktuelle råd og utvalg for å gi dem anledning til å uttale 
seg særlig om de deler av forskriften som gjelder utvalgets område. Saken er 

også sendt kontrollutvalget. 
 

 
 

 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-26-01-2022.515115.MD1I902323o81b0.pts.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§8-1
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Kommunedirektørens merknader til den foreslåtte forskriften: 
 Øvre grense for erstatning av tapt arbeidsfortjeneste, jf. formannskapets 

vedtak «§ 9 Erstatning for tap av inntekt: Avsnitt om dokumentert tapt 
arbeidsinntekt øvre grense fjernes.» 
 

Kommuneloven § 8-3, 3. ledd 1. setning fastslår at øvre grense skal 
fastsettes:  

Den som taper inntekt fordi han eller hun har et kommunalt eller 
fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på erstatning opp til et visst beløp 
per dag. 

 
I kommentar til kommuneloven v/Overå og Bernt står følgende: 

Når det gjelder erstatningsutbetalingen, skiller loven mellom legitimerte og 
ulegitimerte tap. Er kravet om erstatning ikke legitimert, skal det ikke ytes 

større erstatning pr. dag enn et beløp som kommunestyret/fylkestinget 
bestemmer. Kan tapet eller utgiftene dokumenteres, skal det gis 
erstatning ut over nevnte beløp. Men også her skal det enkelte 

kommunestyret/fylkestinget sette en øvre grense for erstatningen. 
 

Kommunedirektøren foreslår at avsnittet om dokumentert tapt arbeidsinntekt 
øvre grense gjeninnføres i nytt 3. ledd i § 9: 

 Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 

 Kompensasjon for bortfalt bostøtte eller tilsvarende ordning  
 
 Jf. forslaget fra Ås FrP: 

Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse medfører reduksjon av 

utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal kommunen fullt ut 
kompensere tapet. 

 
 Kommunedirektørens vurdering:  

Det er lovfestet at kommunen skal dekke tapt inntekt som følge av 

kommunalt tillitsverv, jf. koml. § 8-3, 3. ledd. Det gjelder både 
dokumentert og ikke dokumentert inntekt.  

 
Som det fremgår av forslaget, regnes godtgjørelse som medlem av utvalg, 

råd og lignende som inntekt. Jf. skatteloven § 5-10. Det samme gjelder for 
eksempel for dagpenger eller sykepenger. Lovens bruk av 

begrepet inntekt omfatter derfor ikke bare lønnsinntekt i ordinære 
ansettelsesforhold. Inntektstap som følge av trekk i ytelser fra NAV kan 

dekkes. Videre kan folkevalgte som er uten fast lønnet arbeid, også ha krav på 
erstatning for tapt inntekt ved at de må forsømme sine ordinære gjøremål for 
å ivareta tillitsvervet.  

 
I ovennevnte tilfeller er det i kommuneloven snakk om inntekt. Bostøtte 

derimot regnes ikke som inntekt, jf. skatteloven § 5-43. Videre nevnes også at 
det heller ikke synes å være innenfor ordlyden å anse tap av bostøtte som en 
utgift, jf. koml. § 8-3, 2. ledd. 

 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§8-3
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Etter kommunedirektørens vurdering er det ikke rettslig grunnlag i koml. § 8-3 
for en forskrift som gir rett til kompensasjon for tap av bostøtte. Det antas at 

det samme gjelder for andre tilsvarende ordninger. 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer at sats for dokumentert tap av inntekt må tas inn i 

forskriften § 9. 
 

Kommunedirektøren anbefaler ikke å forskriftsfeste rett til dekning av tap av 

bostøtte eller tilsvarende ordninger. Det vises til at en slik bestemmelsen ikke 
kan anses hjemlet i kommuneloven. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Beregningsgrunnlaget er 100 % av stortingsrepresentantenes faste årlige 
godtgjørelse som er kr 987 997 per år. Satsen er ikke endret siden 1. mai 2019. 

 
Forskriften innebærer bl.a. følgende endringer: 

§ 2 All godtgjørelse endres fra samme dato, godtgjørelsen reguleres samtidig 
 med regulering av godtgjøring til stortingsrepresentantene. 
§ 4  Fast godtgjøring, prosentsatsene endres slik at satsen for 

 formannskapets medlemmer endres til 4 % (fra 5 %) 

 gruppeledere endres til 2 % (fra 1 %) 

§ 17  Samlet kommunal støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret tilsvarer 
 37 % av beregningsgrunnlaget (B) (endres fra 27 %). 
 

Godtgjøring til stemmestyrer og valgmedarbeidere er tatt inn i forskriften, nivået 
er tilsvarende som ved valget i 2021. Øvre grense for erstatning for tapt inntekt 

har samme nivå som tidligere, men er avrundet oppover. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 

Alternativer: 
Satsene kan endres. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
1. Det følger av koml. § 8-3 tredje ledd at kommunen i forskrift skal fastsette 

en sats per dag til dekning av dokumenter tapt inntekt. Følgende tas 

derfor inn i forskriften § 9 nytt tredje ledd: 
 

 Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 
Tidligere tredje ledd blir nytt fjerde ledd osv. 

 

2. Det følger av kommuneloven § 8-3 at kommunen skal erstatte tap av 
inntekt. Bostøtte anses ikke som tap av inntekt eller som utgift. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Representantene/Okonomiske-rettigheter/
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Representantene/Okonomiske-rettigheter/
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K-53/22 
Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget 
 
Saksbehandler:   Saksnr.:  19/03077-59 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 51/22 01.06.2022 

2 Formannskapet 60/22 08.06.2022 

3 Kommunestyret 53/22 15.06.2022 

 
 
Formannskapets innstilling 08.06.2022: 

Publiseres på kommunens nettsider når møteprotokollen er godkjent.  
 

_____ 
 
 

 
Formannskapets behandling 01.06.2022: 

Varaordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets vedtak 01.06.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

_____ 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-08-06-2022.515115.MD1I960505o5834.pts.html
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Politisk reglement for kontrollutvalget endres til følgende: 
 

Utvalgets ansvarsområde 
Kontrollutvalget er opprettet for å ivareta oppgaver, ansvar og myndighet etter 
koml. kapittel 23. Se også og forskrift 17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og 

revisjon. 
 

Utvalgets generelle myndighet 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. I 
saker som skal oversendes til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.   
 

 
 

Ås, 12.05.2022 
 
Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes 

kommunedirektør HR-sjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 

Vedlegg:  
 
 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalget 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 
 

Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok politisk reglement i K-sak 27/22, 23.3.2022 med blant 

annet følgende tillegg: Kommunedirektøren legger fram et nytt forslag om 
kontrollutvalgets reglement på bakgrunn av kontrollutvalgets uttalelse, til 
kommunestyrets møte den 15.06.2022. 

 
Gjeldende politisk reglement kap. 4 lyder: 

 

4. Kontrollutvalget 

Kontrollutvalget og kontrollutvalgets sekretariat er opprettet for å ivareta 

oppgaver, ansvar og myndighet etter koml. kapittel 23. Se også og forskrift 
17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon. 

  
Kommunestyret kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt møte, at 
kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret, 

jf. forskrift om kontrollutvalg  
§ 4. 

 
Kontrollutvalgets sammensetning: 
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv leder, 

nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer. Lederen kan ikke være 
medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett 

medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 
 
Kontrollutvalget vedtok en uttalelse til dette reglementet i sitt møte den 

8.3.2022. 
 

Vurdering: 
Kontrollutvalget vedtok sin uttalelse i sin sak 12/22 den 8.3.2022. Her foreslås et 

mer omfattende reglement med flere gjengivelser fra kommuneloven1. 
 
I det nye reglementet er sitater fra lov og forskrift i stor grad unngått for et 

mindre og enklere reglement. Kommunedirektøren er derfor i tvil om innspillene 
fra kontrollutvalget bør tas med.  

 
Kontrollutvalget har i sin uttalelse foreslått følgende endringer: 
 

Første avsnitt: 
Legge til overskriften «Utvalgets ansvarsområde», ta ut «kontrollutvalgets 

sekretariat».  
 

                                       
1 Kommuneloven kap. 23 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
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Kommunedirektøren støtter innspillet og innarbeider det i nytt forslag. 
 

Andre avsnitt (nytt): 
Utvalgets generelle myndighet 
 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid og innstiller overfor 
kommunestyret. I saker som skal oversendes til kommunestyret, skal 

kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.  

  
Kommunedirektørens vurdering:  
Hele avsnittet med unntak av «og innstiller overfor kommunestyret» er en 

gjengivelse av lovteksten.2  Etter ordlyden i koml. § 23-5 skal kontrollutvalget 
rapportere til kommunestyret. Bestemmelsen omhandler ikke innstilling til 

kommunestyret. Det vises til at andre bestemmelser i kommuneloven som særlig 
omhandler innstillingsrett for kontrollutvalget. Videre fremgår det av 
forarbeidene til kommuneloven Prop. 46 (2017-2018) s 405: Når saker etter 

kontrollutvalgets behandling oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, vil 
kommunedirektørens rolle være å ekspedere saken videre til behandling der. 

Kommunedirektøren kan likevel gi supplerende opplysninger ved oversendelsen 
av saken til kommunestyret eller fylkestinget, jf. prinsippet om at saker skal 
være forsvarlig opplyst. Kommunedirektøren kan imidlertid ikke endre 

saksframstillingen til kontrollutvalget. Kommunedirektøren legger da til grunn at 
tanken er at ovennevnte skjer ved at kommunedirektøren innstiller.  

  
Kommunedirektøren foreslår at følgende tekst inntas i reglementet:   
  

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. I 
saker som skal oversendes til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.   
 

 
Tredje og fjerde avsnitt (nytt) 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 

kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 
kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.  

 
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets 
saker skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i 

utvalget utøve denne retten på sine vegne.  
 

Kommunedirektørens vurdering: 
Tredje avsnitt fremgår direkte av forskriften2. Fjerde avsnitt fremgår direkte av 
loven3. Avsnittene foreslås ikke tatt med i reglementet.  

 
Femte avsnitt: 

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

                                       
2 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
3 Kommuneloven § 23-2 annet ledd 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-904/§2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§23-2
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Miljømessige konsekvenser: 
 
 

Alternativer: 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
I tråd med kommuneloven inntas følgende tekst i reglementet kap. 4:  

  
Utvalgets ansvarsområde  

Kontrollutvalget er opprettet for å ivareta oppgaver, ansvar og myndighet etter 
koml. kapittel 23. Se også og forskrift 17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og 

revisjon.  
  
Utvalgets generelle myndighet  

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. I 
saker som skal oversendes til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks 
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K-54/22 
Årsmelding med årsberetning 2021 - Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  22/01071-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2022 2/22 24.05.2022 

10 Formannskapet 40/22 01.06.2022 

11 Kommunestyret 54/22 15.06.2022 

2 Ungdomsrådet 11/22 30.05.2022 

3 Eldrerådet 7/22 23.05.2022 

4 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 7/22 23.05.2022 

5 Hovedutvalg for næring og miljø 18/22 23.05.2022 

6 Hovedutvalg for teknikk og plan 18/22 24.05.2022 

7 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/22 24.05.2022 

8 Hovedutvalg for helse og sosial 15/22 24.05.2022 

9 Administrasjonsutvalget 4/22 31.05.2022 

 
 

Formannskapets innstilling 01.06.2022: 
Ås kommunes årsmelding med årsberetning 2021 tas til orientering. 
 

 
 

_____ 
 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 
 

Formannskapets behandling 01.06.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 31.05.2022: 
Anne Whyte (FrP) fremmet følgende protokolltilførsel: 

Vi har flere ganger adressert praksisen hvor møtedokumenter sendes ut 
for sent og i et format som ikke er i tråd med hva vi har bedt om. Vi 

minner om at vi i FrP vil ha dokumenter som pdf og ikke i Framsikt. Dette 
gjelder alle rapporter, og hver gang. Vi ber om at administrasjonen 
bekrefter at de har notert seg dette. 

 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  

 
Administrasjonsutvalgets innstilling 31.05.2022: 

Ås kommunes årsmelding med årsberetning 2021 tas til orientering. 
 

_____ 
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.05.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.05.2022: 

Ås kommunes årsmelding med årsberetning 2021 tas til orientering. 
 

_____ 
  

 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.05.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.05.2022: 
Ås kommunes årsmelding med årsberetning 2021 tas til orientering. 
 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.05.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble tatt til orientering. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 

Ås kommunes årsmelding med årsberetning 2021 tas til orientering. 
 

_____ 

 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.05.2022: 
Knut Merox Iversen (SV) fremmet følgende forslag: 
Ønsker en orientering og vurdering av om det trengs særskilt sak med tiltak. 

 
Votering: 

SVs forslag ble enstemmig vedtatt 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.05.2022: 
Ås kommunes årsmelding med årsberetning 2021 tas til orientering. 

Utvalget ønsker en orientering og vurdering av om det trengs særskilt sak med 
tiltak. 
 

_____ 
  

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 23.05.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 23.05.2022: 

Ås kommunes årsmelding med årsberetning 2021 tas til orientering. 
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Eldrerådets behandling 23.05.2022: 
Årsberetning/årsmelding tas til orientering.  

 
Rådet diskuterte seg fram til følgende tillegg: 
Eldrerådet ønsker en gjennomgang av oppsett og innhold av kommende 

årsmeldingen fra økonomisjef eller annen fra administrasjonen.  
 

Votering: Eldrerådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets uttalelse 23.05.2022: 

Ås kommunes årsmelding med årsberetning 2021 tas til orientering. 
 

Eldrerådet ønsker en gjennomgang av oppsett og innhold av kommende 
årsmeldingen fra økonomisjef eller annen fra administrasjonen.  

 
_____ 

 

  
 

Ungdomsrådets behandling 30.05.2022: 
Ungdomsrådet er enig kommunedirektørens innstilling.  
 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Ungdomsrådets vedtak 30.05.2022: 
Ås kommunes årsmelding med årsberetning 2021 tas til orientering. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Ås kommunes årsmelding med årsberetning 2021 tas til orientering. 

 
Ås, 26.04.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
 

Vedlegg:  
 

Vedlegg: 
Revisjonsberetning 2021 Ås kommune 
22_01195-3 Kontrollutvalgets uttalelse til Ås kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2021 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken:  
Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt 
handlingsprogram og økonomiplan for 2021-2024.  

 
Årsmelding med årsberetning 2021 er publisert her. 

 
Årsmeldingens kapittel 1-5 utgjør «Årsberetningen». Årsberetningen er den 
lovpålagte delen av rapporteringen, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

Resterende del av dokumentet utgjør kommunens årsmelding. Denne er ikke en 
lovpålagt rapportering, men en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring.  

 
 

Kommunen har frist til 31.mars 2022 for å avlegge årsberetning. Frist for 
avleggelse av revisjonsberetning er 15. april 2022. Revisors beretning for 2021 
og kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 er vedlagt 

saken. 
 

Konklusjon med begrunnelse:  
Årsmelding med årsberetning 2021 tas til orientering.  
 

Kan vedtaket påklages?  
Nei  

 
Ikrafttredelse av vedtaket:  

Umiddelbart 
  

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2021/as/4ea9f303-cc93-498e-a21f-07e1f528dfe5/mr-202112-%C3%A5rsmelding_2021/#/home
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K-55/22 
Årsregnskap 2021 - Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  22/00763-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet   

10 Kommunestyret 55/22 15.06.2022 

2 Eldrerådet 8/22 23.05.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 8/22 23.05.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 19/22 23.05.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 19/22 24.05.2022 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/22 24.05.2022 

7 Hovedutvalg for helse og sosial 16/22 24.05.2022 

8 Administrasjonsutvalget 5/22 31.05.2022 

9 Formannskapet 41/22 01.06.2022 

 

 
Formannskapets innstilling 01.06.2022: 

Ås kommunes årsregnskap for 2021 godkjennes. 
 

_____ 
 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 
 

Formannskapets behandling 01.06.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 

  
 
Administrasjonsutvalgets behandling 31.05.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstiling ble enstemmig tiltrådt.  
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 31.05.2022: 
Ås kommunes årsregnskap for 2021 godkjennes. 
 

_____ 
  

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.05.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.05.2022: 

Ås kommunes årsregnskap for 2021 godkjennes. 
 

_____ 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.05.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.05.2022: 

Ås kommunes årsregnskap for 2021 godkjennes. 
 

_____ 
  
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.05.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.05.2022: 

Ås kommunes årsregnskap for 2021 godkjennes. 
 
 

_____ 
  

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 23.05.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 23.05.2022: 

Ås kommunes årsregnskap for 2021 godkjennes. 
 

_____ 

  
 

Eldrerådets behandling 23.05.2022: 
Eldrerådet fremmet følgende tillegg til kommunedirektørens innstilling: 
Eldrerådet ønsker å få anledning til å komme spørsmål overfor økonomisjef til 

neste årsregnskap som legges fram.   
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med eldrerådets tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Eldrerådets uttalelse 23.05.2022: 
Ås kommunes årsregnskap for 2021 godkjennes. 

 
Eldrerådet ønsker å få anledning til å komme med spørsmål overfor økonomisjef 
til neste årsregnskap som legges fram.   

 
 

_____ 
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Saksfremlegg 

 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

Ås kommunes årsregnskap for 2021 godkjennes. 
 
 

Ås, 27.04.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
 
Vedlegg:  

 
Vedlegg: 

Årsregnskap Ås kommune 2021 v1.6 
Kontrollutvalgets uttalelse til Ås kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2021 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken:  
Ås kommunens regnskap viser et netto driftsresultat på 111,96 mill. kr. Revidert 
budsjett viser et netto driftsresultat på 38,59 mill. kr. Resultatet ble dermed 73,4 

mill. kr bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak økte inntekter fra skatt 
og rammetilskudd, samt lavere pensjonskostnader enn budsjettert.  

I årsberetningen gis det nærmere forklaringer til kommunens utgifter og 
inntekter. 
 

Videre behandling av saken  
Årsregnskapet ble avlagt og oversendt revisor 21.2.2022.  

 
Revisors beretning for 2021 og kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes 

regnskap for 2021 er vedlagt saken. 
 
Kommuneloven sier følgende om kommunestyrets behandling av årsregnskapet 

og årsberetningen, jf. kommuneloven § 14-3 Behandling av økonomiplan, 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning: 

Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter 
regnskapsårets slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende 
årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i 
driftsregnskapet skal dekkes inn. 
 
 

 
Konklusjon med begrunnelse:  

Ås kommunes årsregnskap for 2021 godkjennes. 
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K-56/22 
1. tertial rapport 2022 Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Live Christine Bjønness Saksnr.:  22/01576-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 6/22 31.05.2022 

1 Ungdomsrådet   

2 Eldrerådet 9/22 23.05.2022 

2 Hovedutvalg for helse og sosial 13/22 24.05.2022 

3 Hovedutvalg for næring og miljø 16/22 23.05.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 9/22 23.05.2022 

4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/22 24.05.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 17/22 24.05.2022 

6 Formannskapet 42/22 01.06.2022 

7 Kommunestyret 56/22 15.06.2022 

 

Formannskapets innstilling 01.06.2022: 
1. tertialrapport 2022 tas til orientering 

 
_____ 

 
 

UTVALGENES BEHANLDINGER OG INNSTILLINGER: 

 
Formannskapets behandling 01.06.2022: 

Saken ble ettersendt 20.05.2022. 
 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
_____ 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.05.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling tatt til orientering. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
1. tertialrapport 2022 tas til orientering 

_____ 

 
  

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.05.2022: 
Saken ble ettersendt utvalgets medlemmer 20.05.2022. 
 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs tiltrådt 24.05.2022: 
1. tertialrapport 2022 tas til orientering. 

_____ 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 23.05.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 23.05.2022: 
1. tertialrapport 2022 tas til orientering 

 
_____ 

 

  
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.05.2022: 

Sak 16/22 1. tertial rapport 2022 ble ettersendt 20.05.2022 og lagt på saken. 
 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.05.2022: 

1. tertialrapport 2022 tas til orientering 
 

_____ 
 
  

Eldrerådets behandling 23.05.2022: 
Eldrerådet fremmet følgende tillegg til kommunedirektørens innstilling: 

Forklaringer på tabeller i framsikt bes forklart av økonomisjef på et 
kommende eldrerådsmøte. 

 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med eldrerådets tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 
Eldrerådets uttalelse 23.05.2022: 
 Tertialrapport 2022 tas til orientering 

 Forklaringer på tabeller i Framsikt bes forklart av økonomisjef på et 
kommende eldrerådsmøte. 

 
_____ 

  

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.05.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.05.2022: 

1. tertialrapport 2022 tas til orientering 
 

_____ 
 
 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 31.05.2022: 

Saken ble ettersendt 20.05.2022. 
 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  

 
Administrasjonsutvalgets innstilling 31.05.2022: 

1. tertialrapport 2022 tas til orientering. 
 

_____ 



Ås kommune 

Kommunestyret 15.06.2022  Side 122 av 174 

 

Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. tertialrapport 2022 tas til orientering 
 

Ås, 20.05.2022 
 
Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 

Kommunedirektør Økonomisjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø, Hovedutvalg for helse og sosial, Hovedutvalg 
for oppvekst og kultur, Hovedutvalg for teknikk og plan, Administrasjonsutvalget, 

Formannskapet, Kommunestyret  
 
 

Vedlegg:  
Lenke: 1. tertial rapport 2022 

 
 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsledere, stabsledere og kommunalsjefer 

  

https://pub.framsikt.net/2022/as/mr-202204-1_tertial_2022/
https://pub.framsikt.net/2022/as/mr-202204-1_tertial_2022/
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Tertialrapporten er produsert i elektronisk versjon i FRAMSIKT. Lenke følger 
vedlagt. I tillegg publiseres en PDF-versjon på kommunens hjemmesider.  

 
Fakta i saken: 

Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2022 
- 2025. Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet. Det er en 
rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med 

økonomiplan. Rapporten beskriver status etter de fire første månedene. 
 

Tertialrapporten er produsert i elektronisk versjon i FRAMSIKT. Lenke følger 
vedlagt. I tillegg publiseres en PDF-versjon på kommunens hjemmesider.  

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Se egen sak om budsjettreguleringer 1. tertial 2022. 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Kommunedirektøren 

anbefaler at 1. tertialrapport 2022 tas til orientering. 
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K-57/22 
1. tertial budsjettreguleringer 2022 Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Live Christine Bjønness Saksnr.:  22/01575-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 7/22 31.05.2022 

2 Eldrerådet 10/22 23.05.2022 

2 Hovedutvalg for helse og sosial 14/22 24.05.2022 

3 Hovedutvalg for næring og miljø 17/22 23.05.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 10/22 23.05.2022 

4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/22 24.05.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 16/22 24.05.2022 

6 Formannskapet 43/22 01.06.2022 

7 Kommunestyret 57/22 15.06.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 01.06.2022: 
Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1 og 2 med følgende endringer: 

 
1. Ordning med gratis strøm til billading for private avvikles. 
 

_____ 

 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 
 

 

Formannskapets behandling 01.06.2022: 

Saken ble ettersendt 20.05.2022. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

1. Post 0505. Invest på 2,8 mill reduseres til 1,4 mill 
2. Post 0257. Invest på 0,875 mill fjernes i 2022. 

3. Ordning med gratis strøm til billading for private avvikles. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

Kommunedirektøren bes innarbeide en økning på 1/2 årsverk for å styrke 
psykologiressursen til barn og unge. 

 
Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  

 FrPs forslag nr.  
 1. ble nedstemt 8-1 (FrP).  

 2. ble nedstemt 7-2 (MDG, FrP). 
 3. ble enstemmig vedtatt. 

 SVs forslag ble nedstemt 8-1 (SV). 
 

______ 

 

 

Innstilling fra hovedutvalgene, administrasjonsutvalget og rådene: 
Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1 og 2. 
 

_____ 
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Saksframlegg 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1 og 2. 
 
Ås, 20.05.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 

Kommunedirektør Økonomisjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø, Hovedutvalg for helse og sosial, Hovedutvalg 

for oppvekst og kultur, Hovedutvalg for teknikk og plan, Administrasjonsutvalget, 
Formannskapet, Kommunestyret  

 
 

Vedlegg: 
 1. tertial budsjettreguleringer 2022 Ås kommune 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunalsjefer, stabsledere og virksomhetsledere 
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Saksutredning: 
Fakta i saken: 

Kommunedirektøren foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2022. 
Budsjettendringer per 1. tertial gjelder kun for 2022. Tiltak vil vurderes på nytt i 
prosessen med Handlingsprogram 2023-26. 

 
Opprinnelig budsjett ble lagt fram med et positivt netto driftsresultat på ca 6 

mill. kr. Kommunedirektørens forslag til reguleringer per 1. tertial forbedrer dette 
resultatet med ca 5,7 mill. kr. Det er gjort reguleringer gjennom 1. tertial 2022 
på 7,7 mill. kr som er finansiert med bruk av bundne driftsfond. Dette henger 

sammen med tilskudd kommunen fikk i 2021, hvor gjennomføringen ble utsatt til 
2022. Reguleringene svekker netto driftsresultat med 7,7 mill. kr, men påvirker 

ikke endring i avsetning til disposisjonsfond. Samlet sett vil netto driftsresultat 
endres fra ca 6 mill kr til ca 4 mill kr. Avsetning til disposisjonsfond vil øke fra ca 

14 mill. kr i opprinnelig budsjett til ca 19,7 mill. kr, gitt at kommunedirektørens 
forslag til budsjettreguleringer vedtas. Nærmere forklaring rundt effekt ved bruk 
av avsetning til bundne driftsfond er forklart under “1 Økonomisk sammendrag 

og forslag til budsjettreguleringer”.  

I tjenesteområdene er det fremmet forslag til reguleringer tilsvarende ca 15,4 
mill. kr, hvorav 5,1 mill. kr av reguleringene er knyttet til korona-testsenteret. 

Prognosen i tjenesteområdene viser imidlertid et merforbruk på 20,39 mill. kr. 
Kommunedirektøren har ikke kompensert alle de varslede prognosene i forslag til 
budsjettreguleringer. Det forventes derfor at kommunalområdene arbeider med å 

finne inndekning for dette gjennom å foreta interne omdisponeringer. 
Renteoppgang samt redusert avkastninger på kapitalforvaltning øker netto 

finanskostnader med 14,5 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett. Sentrale 
inntekter har økt med ca 35,6 mill. kr etter ny prognose fra KS per 16. mai 
2022. Den store økningen skyldes ekstraordinære skatteinntekter for 

kommunene og utgjør ca 14 mrd. kr ifølge regjeringen. Dette er midler som 
kommunene ikke har planlagt for i 2022, og som vil bortfalle i 2023. Sentrale 

inntekter er nærmere omtalt under kapitelet “2 Sentrale inntekter og utgifter”.  

Under følger kommunedirektørens forslag til budsjettreguleringer med 
kommentarer for drift, nye investeringsbehov og investeringsprosjekter som kan 

avsluttes i hhv tabell 1 og 2. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Ås kommune 

Kommunestyret 15.06.2022  Side 127 av 174 

 

Tabell 1: Forslag budsjettreguleringer drift 
Samlet forslag til budsjettendringer (Beløp i 1000) 

Tjenesteområde /tiltak Beskrivelse 2022 

01-Barnehage   4 000 

1. tertial: Økt utbetaling drift- og 
kapitaltilskudd private barnehager 

Økning på 16 små barn, tilsvarende 32 
barnehageplasser, i private barnehager siden januar 
2022 ,utgjør ca 2,5 mill kr i økte kostnader.  
Statlige endringer av pensjonspåslag og 
kapitaltilskudd gir en negativ nettoeffekt for 
utbetaling av drifts- og kapitaltilskudd til private 
barnehager. Kommunen ble trukket i 
rammetilskuddet. Trekket var 1,5 mill. kr høyere enn 
den faktiske reduksjonen i kommunens kostnader.  Til 
sammen er det da behov for å øke rammen for 
barnehage med 4 mill. kr.  4 000 

02-Grunnskoleopplæring   2 500 

1.tertial: SFO - innføring gratis 
kjernetid 1.trinn 

Stortinget vedtok innføring av gratis kjernetid for 1-
trinn, 12 timer pr uke. Konsekvens av tiltaket ble først 
tilført kommunen etter saldert statsbudsjett 2022. 2 500 

04-Kommunehelse   5 100 

1. tertial: Driftsutgifter for 2022 
Korona-testsenter 

Driftsutgifter Korona-testsenter for 2022, derunder 
1,1 mill. kr i leiekostnader for 1. halvår og 2 mill. kr i 
refusjoner.  5 100 

05-Barnevern   403 

1. tertial: Teknisk rettelse tilskudd 
Bufdir Teknisk rettelse av tilskudd fra Bufdir til BTI-prosjekt.  403 

08-Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon   -1 400 

1. tertial: Ubenyttede plasser Moer 
sykehjem 

Plasser til funksjonshemmede ikke benyttet og 
studentprosjektet vil ikke kunne bli gjennomført i 
2022. -1 400 

13-Brann og ulykkesvern   1 992 

1. tertial: Teknisk rettelse - 
Brannforebyggende arbeid (tilsyn) 

Funksjon 338 “Forebygg av branner og andre ulykker” 
består både av en andel selvkost og en del som er 
finansiert av kommunen. Ved en inkurie ble andelen 
som er finansiert av kommunen ikke hensyntatt i 
budsjettet i HP2022-25. Dette utgjør en kostnad på 
1,9 mill. kr.  1 992 

14-Vann, avløp og 
renovasjonstjenester   2 847 

1. tertial: Teknisk rettelse - 
Overføring til IKS Nordre Follo 
renseanlegg 

Tiltaket relaterer seg til funksjon 350 
“Avløpsrensning” og skyldes at overføringen til IKS 
Nordre Follo renseanlegg ved en inkurie ikke ble 
innarbeidet i HP2022-25 etter møtet i IKS'ets 
representantskap. Dette utgjør en kostnad på 2,8 
mill. kr. Tiltak for å sikre selvkostområdet vil bli satt 
inn i forbindelse med HP2023-26. 2 847 
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15 – Felles inntekter og utgifter   -21 167 

1. tertial: Reduserte inntekter 
vertskommunetilskudd 

Ihht tilsagnbrev fra helsedirektoratet ventes 
reduserte inntekter vertskommunetilskudd 333 

1.tertial: Økte finanskostnader - økte 
renter og redusert avkastning 

Budsjetterte renteutgifter er basert på en snittrente 
på 1,35 % gjennom året. I prognosen på 7 mill. kr i 
økte renteutgifter legges til grunn en snittrente på 
1,65 %.  
Det er budsjettert 7,5 mill. kr i avkastning. I ny 
prognose legges til grunn at det blir nullavkastning i 
2022.  14 500 

1.tertial: Økte sentrale inntekter, 
skatt og rammetilskudd 

Oppjusterte inntektsanslag med bakgrunn i nye 
prognoser fra KS. Rammetilskudd reguleres ned med 
4 mill kr. Skatteinngang reguleres med en økning på 
40 mill. kr.  -36 000 

Sum totale budsjettendringer   -5 725 

 
 

Tabell 2: Investeringsprosjekter som kan avsluttes og andre 
reguleringsbehov 

 

Nr  Prosjekt  2022  Kommentar  

Budsjettreguleringer  

0505  Ladeinfrastruktur - 
El-biler  

 2 800   I henhold til Ås kommune sin vedtatte klima- og energiplan skal 
nyinnkjøp/nye leasingavtaler av lette kjøretøy skal være 
nullutslippskjøretøy. Estimert kostnad for etablering av 31 nye 
ladepunkter for tjenestebiler i 2022 er kr 2,8 mill. Disse midlene ble 
dessverre ikke innarbeidet i kommunedirektørens forslag til 
Handlingsprogram 2022-25.   
Som en finansiering av prosjektet er Ås kommune tildelt kr 0,62 mill.kr 
har gjennom Klimasats. Premissene for tildelingen er at ladepunktene 
skal etableres før oktober 2022, og at et tilsvarende antall fossilbiler 
skiftes ut til helelektrisk kjøretøy innen utgangen av 2023. Utskiftning av 
fossile kjøretøy til elektriske kjøretøy er godt i gang. Kommunens 
finansieringsbehov er derfor kr 2,2 mill.kr i 2022.  

0505  Ladeinfrastruktur - 
El-biler  

-620  Tilskuddsfinansiering ladestasjoner, jf. kommentar ovenfor  

0103  Mindre 
investeringer  

-875  Det er i økonomiplanen 2022-2025 satt av investeringsmidler til 
oppgraderingen av kinoteateret, med oppstart 2023. På grunn av kritisk 
tilstand på lydanlegget settes av 875 000 inkl. mva til nytt lydanlegg for 
Ås kino i 2022. Dette dekkes i år innenfor rammen av prosjekt 0103 
Mindre investeringer.  
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0257  Oppgradering 
kinoteater  

875   Det er i økonomiplanen 2022-2025 satt av investeringsmidler til 
oppgraderingen av kinoteateret, med oppstart 2023. På grunn av kritisk 
tilstand på lydanlegget settes av 875 000 inkl. mva til nytt lydanlegg for 
Ås kino i 2022. Dette dekkes i år innenfor rammen av prosjekt 0103 
Mindre investeringer.  

0826  Ledningsanlegg 
Aschjemskogen  

- 4 000   Budsjettregulering for å finansiere investeringer på prosjekt 0816 Nytt 
høydebasseng. Se beskrivelsen på prosjekt 0816.   

0658  Tomtekjøp   2 230   I 2020 og 2021 er det kjøpt 2 eiendommer, både i Måltrostveien og 
Kinnsåsen med til sammen ca. 10,7 mill.kr. I tillegg ble det solgt 2 
eiendommer i 2021 for ca. 7,5 mill.kr samlet, samt at kommunen fikk et 
tilskudd på nær 1 mill.kr. Det er behov for å finansiere prosjektets 
investeringer. Gjeldende finansieringsbehov på 2,2 mill.kr dekkes med 
fondskonto for kjøp av eiendom som er et av kommunens ubundne 
investeringsfond.  

Investeringsprosjekter som kan avsluttes  

0102  Kirkelig Fellesråd  40   Midlene er disponert til ny heise for bårerommet. Prosjektet avsluttes og 
merforbruket salderes med bruk ubundet investeringsfond  

0201  It-utstyr skoler  - 4 300   Prosjektet er ferdigstilt da IT-utstyr i skolene føres i driftsregnskapet. 
Prosjektet avsluttes og mindreforbruket settes av på ubundet 
investeringsfond  

0254  Ombygging kantine 
kulturhus  

57   Ombygging er gjennomført og arealet er under innkjøring. Prosjektet 
avsluttes og merforbruket salderes med bruk ubundet investeringsfond  

0504  Oppgradering av 
offentlige arealer  

- 415   Prosjektet avsluttes og mindreforbruket settes av på ubundet 
investeringsfond  

0816  Nytt høydebasseng   5 113   Høydebassenget er ferdig og satt i drift. Nødvendig omlegging av 
hovedledninger inn til bassenget er kostnadsført på prosjektet, men skal 
finansieres med midler på prosjekt Ledningsanlegg Aschjemskogen. 4 
mill.kr budsjettreguleres derfor fra prosjekt 0826 til prosjekt 0816. Reelt 
merforbruk i prosjektet er derfor 1,1 mill.kr som må finansieres med bruk 
av investeringsfond. Se reguleringssaken for nærmere informasjon.  

0823  Nytt 
driftsstyringsanlegg  

317   Alle eksisterende pumpestasjoner er lagt inn på kommunens 
driftsstyringsanlegg. Pumpestasjon på Breivoll er lagt inn i systemet i 
2021. Prosjektet avsluttes og merforbruket salderes med bruk ubundet 
investeringsfond  

0836  Båtseptik Nesset  185   Mottok bl.a. mindre i refusjon enn planlagt. Prosjektet avsluttes og 
merforbruket salderes med bruk ubundet investeringsfond  

0901  Kroer Kirke 
renovering  

- 223   Prosjektet for renovering av Kroer kirke er ferdig. Dette 
omfatter utskifting av kobber på tårnet og restaurering av vinduer og 
maling av fasaden. Det er godkjent rentekompensasjon fra Husbanken på 
prosjektet. I henhold til tilstandsanalyse som er gjennomført er det behov 
for å skifte ut taket. Dette var ikke inkludert i dette prosjektet. Prosjektet 
avsluttes og mindreforbruket settes av på ubundet investeringsfond  

Finansiering av reguleringene  

0995  
Finansiering 
investeringer   1 046   

Avsettes til generelt ubundet investeringsfond (Beløpet kan justeres noe 
etter avregning av momskompensasjon i prosjektene)  

0658  Tomtekjøp  -2 230  Bruk av fond til kjøp av eiendom (ubundet investeringsfond)  

   
Totalsum 
reguleringer og  -      
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finansiering  

 
 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Opprinnelig budsjett ble lagt fram med et positivt netto driftsresultat på ca 6 
mill. kr. Kommunedirektørens forslag til reguleringer per 1. tertial forbedrer dette 
resultatet med ca 5,7 mill. kr. Det er gjort reguleringer gjennom 1. tertial 2022 

på 7,7 mill. kr som er finansiert med bruk av bundne driftsfond. Dette henger 
sammen med tilskudd kommunen fikk i 2021, hvor gjennomføringen ble utsatt til 

2022. Reguleringene svekker netto driftsresultat med 7,7 mill. kr, men påvirker 
ikke endring i avsetning til disposisjonsfond. Samlet sett vil netto driftsresultat 
endres fra ca 6 mill kr til ca 4 mill kr. Avsetning til disposisjonsfond vil øke fra ca 

14 mill. kr i opprinnelig budsjett til ca 19,7 mill. kr, gitt at kommunedirektørens 
forslag til budsjettreguleringer vedtas.  

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler at foreslåtte budsjettreguleringer vedtas i henhold 
til tabell 1 og 2. 

 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
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K-58/22 
Planrammer og budsjettforutsetninger 
Handlingsprogram 2023 - 2026 med økonomiplan 2026 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  22/01520-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 8/22 31.05.2022 

2 Formannskapet 44/22 01.06.2022 

3 Kommunestyret 58/22 15.06.2022 

 

Formannskapets innstilling 01.06.2022: 

1. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2023-2026 er 

en videreføring av rammene for 2022-2025 justert for lønns- og prisvekst, 

samt endringer i demografi og prioriterte tiltak med varig effekt fra 1. 

tertial 2022.  

2. Terskelen for å innarbeide konsekvensjusteringer strammes inn slik at 

virksomhetene i større grad må dekke nye behov med omstilling og 

omdisponering av ressurser innenfor egne rammer.  

3. Kommunedirektøren fremlegger forslag til handlingsprogram med 

økonomiplan 2023-2026 for formannskapet 19. oktober 2022. 

4. Kommunedirektøren fremlegger et budsjett for 2023 med nødvendige 

innsparinger for å nå den finansielle handlingsregelen på 1% netto 

driftsresultat.  

5. HP 2023-2026 legges frem som et tjenestebasert budsjett. 

Kommunestyret tar til etterretning at det igangsettes et arbeid med å gå 

over fra tjenestebasert budsjett til linjebasert budsjett fra og med 

budsjettåret 2023.  

6. Kommunedirektøren bes så raskt som mulig realisere innsparingstiltakene 

knyttet til; 

 Redusert renholdsnivå (1,5 mill kr) 

 Redusert stønadstid økonomisk sosialhjelp (0,6 mill kr) 

 Endringer knyttet til Moertunet og vridning av tjenestetilbudet til 

hjemmeboende (7,0 mill kr) 

 Økte inntekter kommunale boliger – innføring av gjengs leie (1,2 

mill kr) 

 Reduserte reiseutgifter grunnet overgang til mer digitale møter (1,0 

mill kr) 

Øvrige tiltak bes kommunedirektøren arbeide videre med slik at 

kommunestyret kan ta stilling til de, eller forbedrede forslag, ved 

behandlingen av HP 2023-26. 

_____ 
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UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 
 

 
Formannskapets behandling 01.06.2022: 
Saken ble ettersendt 25.05.2022. 

 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
_____ 

 

  
 

Administrasjonsutvalgets behandling 31.05.2022: 
Saken ble ettersendt 25.05.2022. 

 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tatt til orientering. 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 31.05.2022: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

 
_____ 

 
 

 
Saksfremlegg 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2023-2026 er 

en videreføring av rammene for 2022-2025 justert for lønns- og prisvekst, 

samt endringer i demografi og prioriterte tiltak med varig effekt fra 1. 

tertial 2022.  

2. Terskelen for å innarbeide konsekvensjusteringer strammes inn slik at 

virksomhetene i større grad må dekke nye behov med omstilling og 

omdisponering av ressurser innenfor egne rammer.  

3. Kommunedirektøren fremlegger forslag til handlingsprogram med 

økonomiplan 2023-2026 for formannskapet 19. oktober 2022. 

4. Kommunedirektøren fremlegger et budsjett for 2023 med nødvendige 

innsparinger for å nå den finansielle handlingsregelen på 1% netto 

driftsresultat.  

5. HP 2023-2026 legges frem som et tjenestebasert budsjett. 

Kommunestyret tar til etterretning at det igangsettes et arbeid med å gå 

over fra tjenestebasert budsjett til linjebasert budsjett fra og med 

budsjettåret 2023.  

6. Kommunedirektøren bes så raskt som mulig realisere innsparingstiltakene 

knyttet til; 

 Redusert renholdsnivå (1,5 mill kr) 

 Redusert stønadstid økonomisk sosialhjelp (0,6 mill kr) 

 Endringer knyttet til Moertunet og vridning av tjenestetilbudet til 

hjemmeboende (7,0 mill kr) 
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 Økte inntekter kommunale boliger – innføring av gjengs leie (1,2 

mill kr) 

 Reduserte reiseutgifter grunnet overgang til mer digitale møter (1,0 

mill kr) 

Øvrige tiltak bes kommunedirektøren arbeide videre med slik at 

kommunestyret kan ta stilling til de, eller forbedrede forslag, ved 

behandlingen av HP 2023-26. 

 

 
Ås, 25.05.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss                                         Emil Schmidt 
kommunedirektør                                         Økonomisjef 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Notat - Tjenestebasert budsjettering 
Vedlegg 2: Beskrivelse av innsparingstiltak 
Vedlegg 3: Forutsetninger - befolkningsvekst 

 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunalsjefer og virksomhetsledere  
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Saksutredning: 
Sammendrag: 

Denne saken gir føringer og forutsetninger for kommunedirektørens arbeid med 
utarbeidelsen av forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026. 
Kommunedirektøren fremmer forslag om at budsjettrammer for 2023 vedtas per 

virksomhet, og erstatter og ivaretar intensjonen innføring av tjenestebaserte 
budsjettrammer har.  

 
De økonomiske utsiktene for 2023 og utover i planperioden ser bedre ut enn 
vedtatte planrammer i HP2022-25. Nye prognoser for skatt- og rammetilskudd er 

høyere enn prognosene viste høsten 2021. I tillegg har befolkningsveksten vært 
høyere i 2021 enn det som ble lagt til grunn. Befolkningsutviklingen 1. kvartal 

2022 indikerer foreløpig at veksten tiltar. Men samtidig kan det være store 
svingninger fra år til år og det er fortsatt usikkert om veksten fremover blir i tråd 

med framskrivninger.   
 
Pris – og lønnsveksten vil også måtte oppjusteres i forhold til tidligere vedtatte 

planrammer. Mye av inntektsveksten må derfor gå til å kompensere for økt lønns 
og prisvekst.  

 
I HP2022-25 ble det vedtatt et uspesifisert 2% innsparingskrav, tilsvarende 25 
mill. kr, fordelt på tjenesteområdene. Administrasjonen har gjennom første 

halvår arbeidet med å konkretisere dette og i denne rammesaken presenteres 
mulig innsparingstiltak i størrelsesorden 19. mill. kr som potensielt kan 

innarbeides i høstens forslag til HP2023-26. 
 
Fakta i saken: 

Tjenestebasert budsjett 
Tjenestebasert budsjett ble innført fra 2018, og har bidratt til økt fokus på 

tjenesteområdene og mindre fokus på hvordan oppgaver og ansvar er organisert. 
Bruk av uforholdsmessig mye stabsressurser til prosessarbeid går på bekostning 
av tid til nødvendige kontroller og kvalitetssikring. Dessverre er det eksempler på 

dette knyttet til HP-arbeidet sist høst.  
 

For å sikre økt eierskap og god nok helhetlig kontroll, vil kommunedirektøren 
igangsette et arbeid med å gå over fra tjenestebasert budsjett til linjebasert 
budsjett fra og med budsjettåret 2023. Budsjettfremlegget for 2023 presenteres 

som tjenestebasert budsjett, og kommunedirektøren gis i oppdrag å bygge om 
kommunestyrets vedtatte budsjett til et linjebasert budsjett når det publiseres i 

januar 2023.  
 
Økonomisk status  

 
Regnskap 2021 

Ås kommune fikk et driftsresultat på 112 mill. kr i 2021. 73,5 mill. kr bedre enn 
revidert budsjett. Resultatet gir muligheter for å redusere bruken av lån i 
framtidige investeringer. Det presiseres at 2021 var et unntaksår. 

Skatteinngangen og bruk av premiefond pensjon var ekstraordinær, samt at vi 
hadde historiens laveste rentenivå. I tillegg hadde Ås kommune lave strømpriser 

da fastpris ble bundet på et gunstig tidspunkt.  
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Status finansielle handlingsregler 
Handlingsregel 1: Minimum 1 % netto driftsresultat i perioden. Resultatet for 

2021 var på 6,3%, langt over handlingsregelen på 1 %. 
 

Handlingsregel 2: Disposisjonsfond skal være minimum 10 % av brutto 
driftsinntekter. Ved utgangen av 2020 var disposisjonsfondet på 8,5 %. Det gode 

økonomiske resultatet i 2021 har medført at samlet disposisjonsfond har økt til 
13,4 % av brutto driftsinntekter, som er over handlingsregelen på 10 %.  
 

Handlingsregel 3: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 
106 %. Ås kommune har siden 2017 hatt et investeringsnivå som ligger over 

gjennomsnittet av grupper kommunen sammenligner seg med. Kommunens 
lånegjeld er høy, og trenden viser at netto lånegjeld har økt betydelig fra 2017 til 
2020 for Ås kommune.  
 

Investeringsnivået i 2021 var høyt. Regnskapet viser at det er investert for 279 
mill. kr. Investeringsnivået bør derfor reduseres.  
 

Status per 1. tertial 2022 
Prognose for netto driftsresultat etter 1. tertial er på 0,3 %.   
 

Investeringer 

Foreløpig investeringsplan i 2023 er en videreføring av de vedtatte prosjektene i 
inneværende handlingsprogram.  
 

Jf. HP22-25 fremskrevet 

Prosjekt Prosjektanvn 2023 2024 2025 2026 

0103 Mindre investeringsprosjekter 938   938   938   938  

0114 E.kap tilskudd KLP  2 800  2 800  3 200  3 200  

0117 Teknologi og IT helse 400   400   400   400  

0240 Åsgård skole, utvidelse 139 000  
   0246 Åsgård skole Inventar og IKT 18 125  
   0257 Oppgradering kinoteater  5 000  5 000  22 500  

 0500 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv  1 500  1 500  1 500  1 500  

0502 Tiltaksplan trafikksikkerhet  1 000  1 000  1 000  1 000  

0514 Tiltaksplan sykkel og gange  1 000  1 000  1 000  1 000  

0519 Utvide p-plass seniorsenteret Nordby 500  
   0630 Flerbrukshall Ås VGS  5 000  
   0662 Biler/maskiner. Vei, idrett og natur  2 000  2 000  1 500  1 000  

0683 Infrastruktur 10 000  36 000  48 000  63 000 

0692 Ny barnehage Dyster/Eldor 
 

1 250  4 375  87 500  

0700 Standardheving/påkostning  4 000  4 000  4 000  4 000  

0806 Hovedplan Vann og avløp 30 000  30 000  30 000  30 000  

0809 Mindre investeringsprosjekter VA  3 000  3 000  3 000  3 000  

0817 Biler, maskiner VAR  1 000  1 000  1 000  1 000  

0826 Oppgradering Vann og avløp 12 000  12 000  12 000  12 000  

0838 Reservevannforsyning Ås kommune 20 000  25 000  50 000  50 000  

  
257 263  126 888  184 413  259 538  
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Det er flere pågående prosjekter som vil kreve investeringsmidler, og vil 
spesifiseres i HP og gjennom enkeltsaker i tiden frem mot framleggelse av HP. 

Skolebehovsplan, arealeffektiviseringsprosjektet, omsorgsboliger med 
bemanning osv er eksempler på dette. Kommunedirektøren vil understreke at 
hovedfokus fremover ikke vil være investeringer i nye bygg, men å renovere og 

tilpasse eksisterende bygg for bedre arealeffektivitet og funksjonalitet.  
 

Arbeidet i prosjekt framtidens boliger og institusjonsplasser er i avslutning når 
det gjelder kartlegging av boliger med bemanning innen rus/psykisk helse og 
bolig voksne. Arbeidet viser at det er viktig å tenke nytt på både behov/utvikling 

av brukergruppene og disponering av boligene som i dag er tilgjengelige. 
 

Det vil være behov for anslagsvis 50 mill. kr i investeringsmidler til tilpassing og 
ombygging av bygg for å bli mer funksjonelle og arealeffektive som kommer i 

tillegg til allerede vedtatte prosjekter, ref. tabellen over.  
 
Klimabudsjettet 

Klima er et viktig satsingsområde for Ås kommune, og det er vedtatt ambisiøse 
mål om utslippskutt. Kommunens arbeid med å nå målene som er fastsatt 

gjennom klimabudsjett for perioden 2022-2025 er krevende. Det er utfordrende 
å sikre forankring, gjennomføring og finansiering av tiltakene med den 
ressurssituasjonen kommunen er i nå. Det er derfor nødvendig å revidere 

tiltakene i klimabudsjettet for å tilpasse satsingen til kommunens ressurser og 
økonomiske handlingsrom. Dette vil kunne medføre lavere måloppnåelse enn 

satt i planen.  Samtidig vil en strengere prioritering av tiltak kunne medføre 
bedre gjennomføringsevne og dermed en høyere måloppnåelse for de tiltak man 
faktisk prioriterer. Dette kan bidra til at man får mer ut av de begrensede 

ressurser kommunen har.  
 

Det foreslås at klima innlemmes som et eget avsnitt under hvert tjenesteområde 
fra og med budsjettet 2023. Dette for å sikre et bindeledd mellom 
klimabudsjettet og tiltakene under de ulike tjenesteområdene/virksomhetene. 

Kommunedirektøren har også etablert en egen pådrivergruppe som skal sørge 
for økt fokus på oppfølging av tiltakene i klimabudsjettet.  

 
Planrammer 
I gjeldende planrammer er det vedtatt følgende utvikling i handlingsreglene:  

 
Handlingsregel 1: Minimum 1 % netto driftsresultat i perioden. I gjeldende 

planrammer er det vedtatt følgende utvikling i netto driftsresultat: 

Jf. HP 2022-2025 2022 2023 2024 2025 

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 0,4 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % 

  
 

Handlingsregel 2: Disposisjonsfond skal være minimum 10 % av brutto 
driftsinntekter 

Jf. HP 2021-2024 2022 2023 2024 2025 

Samlet disposisjonsfond i % av driftsinntekter 15,6 % 17,3 % 18,4 % 19,7 % 

 
Handlingsregel 3: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 

106 %. I tråd med gjeldende investeringsplan og realisering av vedtatte større 
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investeringsprosjekter, vil kommunens lånebelastning øke fra 113 % i 2021 til 
betydelig høyere gjeldsbelastning den neste planperioden.  

Jf. HP 2021-2024 2022 2023 2024 2025 

Netto lånegjeld i % av netto driftsinntekter  136,6 % 138,6 % 132,0 % 125,3 % 

 

Sentrale inntekter og utgifter 

Det er i prognosene for skatt og rammetilskudd lagt til grunn en vekst på ca 300 
innbyggere i 2023, og deretter en årlig økning med ca 350 innbyggere i snitt per 

år.  Dersom denne befolkningsveksten slår til vil kommunen igjen kunne motta 
veksttilskudd fra 2024 eller 2025.   
 

Prognosemodellen fra KS av 16.5.2022 anslår et nivå på frie inntekter (skatt og 
rammetilskudd) som er ca 36,4 mill. kr høyere enn planrammene som ligger i 

vedtatt HP 2022-2025 for 2023.  Det er stor usikkerhet knyttet til disse tallene. 
Kommunedirektøren har foreløpig lagt til grunn at frie inntekter blir 31,4 mill. kr 

høyere enn gjeldende planrammer. 
 
Finansinntekter- og utgifter 

Ny rentebane viser at rentekostnadene øker med 9 mill. kr og inntektene øker 
med 4 mill. kr i forhold til rentene som ligger inne gjeldende planrammer.  

 
Lønnsreserver 
Rammen for lønnsoppgjøret for 2022 ble på 3,84 % for kommunesektoren. I 

budsjettet for 2022 er det opprinnelig satt av en ramme på 3,2 % som var i tråd 
med prognosene i statsbudsjettet.  I tillegg er det satt av nødvendige 

lønnsreserver til å dekke ny arbeidstidsavtale for lærerne (2,7 mill. kr) og 
nødvendig oppjustering av rammene for ny helligdagsberegning for 
turnusansatte (2 mill. kr).  Til sammen må lønnsreserven for 2023 økes med ca 

12 mill. kr.  
 

Reserver for vekstkostnader og uforutsette behov 
I en vekstkommune vil det alltid være stor usikkerhet knyttet til nye behov som 
kan oppstå knyttet til nye brukere og andre uforutsette behov.  Det er derfor 

foreslått å sette av en reserve på 10 mill. kr til uforutsette behov.  
 

Tjenesteområdene   
De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2023-2026 er en 
framskrivning av økonomiplanen HP2022-25 24, justert for nye kjente endringer:   

- skatt og rammetilskudd 

- netto endringer finanskostnader- og inntekter  

- re-beregnet demografiutgifter i tjenestene  

- høyst nødvendige konsekvensjusteringer 

Kommunedirektøren viderefører den samme restriktive linje for 

konsekvensjusteringer i HP2023-2026 som i 1. tertial 2022. Det forventes at 

kommunalområdene arbeider med å finne inndekning for dette gjennom å foreta 

interne omdisponeringer slik at det legges opp til et bærekraftig ressursnivå sett 

i forhold til de store innsparingstiltakene som skal innføres.  
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Tjenesteområde  Oppr. 

budsjett 

2022  

Framskrevet fra 

HP 2022 uten 

demografi-

kompensasjon  

Nye 

budsjett-

endringer 

2023  

Ny 

planramme 

2023 

 Barnehage   183 190  -4 370   5 500   184 320  

 Grunnskoleopplæring   252 202  -5 234   8 350   255 319  

 Kultur-,idrett- og fritidstjenester   33 602  161  -   33 763  

 Kommunehelse   74 773  - 884  -   73 889  

 Barnevern   44 978  -1 176  -   43 801  

 Sosiale og arbeidsrettede tjenester   54 400  -3 419  -   50 981  

 Tjenester til hjemmeboende   166 692  -2 729  -   163 963  

 Pleie og omsorgstjenester i 

institusjon  

 166 268  -4 136   2 000   164 132  

 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø   16 944  494  -   17 439  

 Administrasjon og styring   89 554  -2 531  -   87 023  

 Eiendomsforvaltning og utleie   156 388  276  -   156 664  

 Samferdsel   20 832  38  -   20 870  

 Brann og ulykkesvern   12 894  - 306   2 039   14 628  

 Vann, avløp og renovasjonstjenester  -10 234  -2 767   3 107  -9 894  

 Felles inntekter og utgifter  - 1 262 483   16 582  - 9 400  - 1 255 301  

Totalsum -  -10 000   11 596   1 596  

 
 
 

Tiltak Tjeneste 2023 2024 2025 2026 

1. tertial 2022: 

Barnetallsvekst drift- og 

kapitaltilskudd private 

barnehager 

Barnehage  4 000   4 000   4 000   4 000  

1. tertial 2022: 

Brannforebyggende arbeid  
Brann og ulykkesvern  2 039   2 082   2 129   2 129  

1. tertial 2022: Innføring 

gratis kjernetid 1, trinn SFO, 

helårseffekt 

Grunnskoleopplæring  5 600   5 600   5 600   5 600  

1. tertial 2022: Overføring til 

IKS Nordre Follo 

Vann, avløp og 

renovasjonstjenester 
 3 107   3 404   3 516   3 516  

Barnetallsvekst kommunale 

barnehager 
Barnehage  1 500   1 500   1 500   1 500  

Lønnsreserve og andre 

kostnader 

Felles inntekter og 

utgifter 
 7 000   7 000   7 000   7 000  

Lønnsreserve og andre 

kostnader 
Grunnskoleopplæring  2 750   2 750   2 750   2 750  

Lønnsreserve og andre Pleie og  2 000   1 000  -  -  
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kostnader omsorgstjenester i 

institusjon 

Ordinært rammetilskudd  
Felles inntekter og 

utgifter 
-20 600  -20 600  -20 600  -20 600  

Renteinntekter og utbytte 
Felles inntekter og 

utgifter 
-4 000  -5 000  -4 000  -4 000  

Renteutgifter, provisjoner og 

andre finansutgifter 

Felles inntekter og 

utgifter 
 9 000   3 500  -  -  

Skatt på inntekt og formue  
Felles inntekter og 

utgifter 
-10 800  -10 800  -10 800  -25 800  

Sentral pott for å dekke nye 

konkrete behov for 2023 

(demografi) 

Felles inntekter og 

utgifter 
 10 000   10 000   10 000   10 000  

Totalt 

 

 11 596   4 436   1 095  
-13 

905  

 
 

Uspesifiserte innsparingstiltak som er framskrevet og innarbeidet i planrammene. 
Tiltak 2023 2024 2025 2026 

 Innsparingstiltak 2 % fra 2023-2025  -25 400  -25 400  -25 400  -25 400  

 

 
Innsparinger 

I HP2022-25 ble et uspesifisert 2% innsparingskrav, tilsvarende 25 mill. kr, 

fordelt på tjenesteområdene vedtatt. Innsparingskravet er et tiltak for å sikre 

bærekraftige budsjettrammer sett i lys av kommunens høye investeringsnivå og 

bortfall av veksttilskudd. I tillegg er det iverksatt delprosjekter på tvers av 

kommunalområder som også skal bidra til at innsparingene blir realisert, 

herunder mer effektiv arealbruk og mer effektiv organisering.  

 

Administrasjonen har gjennom første halvår arbeidet med å konkretisere dette 

og i denne rammesaken presenteres mulig innsparingstiltak i størrelsesorden 19. 

mill. kr som potensielt kan innarbeides i høstens forslag til HP2023-26. Nærmere 

beskrivelse av tiltakene finnes i vedlegg 2 Beskrivelse av innsparingstiltak 

 

Nr Kommunalområde/ 
virksomhet 

Navn på tiltak 2023 2024 2025 2026 
 

1 NAV Redusere stønadslengden for 
sosialhjelpsmottakere 

-600 -600 -600 -600 

2 Sykehjem og 
boliger/Hjemmeboen
de 

Endringer knyttet til institusjon 
med en vridning av 
tjenestetilbudet til 
hjemmeboende 
 

-7 000 -7 000 -7 000 -7 000 

3 Grunnskole Innsparing ekstra midler bevilget 
til lærernorm 

-1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

4 Oppvekst og 
opplæring 

Gjennomgå og avvikle lisenser -100 -100 -100 -100 

5 Grunnskole Redusere med en stilling i 
skolestab 

-750 -750 -750 -750 
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6 Grunnskole Skolestruktur     -7 000 -7 000 

7 Grunnskole Midlertidige kuttiltak grunnskole -2 800 -2 800     

8 Teknikk/Eiendom Renhold - effektivisering av 
innkjøp og gjennomføring 

-1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

9 Teknikk/Eiendom Effektivisering eiendomsdrift og 
vedlikehold 

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

10 Teknikk/Kommunaltek
nikk 

Effektivisering veidrift -300 -300 -300 -300 

11 Teknikk/Eiendom Økte inntekter kommunale 
boliger 

-1200 -1800 -2400 -2400 

12 Økonomi Øke andel sertifikatlån -750 -750 -750 -750 

13 Økonomi Gevinster ved digitalisering.  
Reduserte reisebudsjett for hele 
kommunen 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

14 HR organisasjon Effektivisering politisk sekretariat -350 -700 -700 -700 

 SUM innsparingstiltak -19 850 -20 800 -25 600 -25 600 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
 

Tjenestebasert budsjettering 
Kommunedirektøren fremmer forslag om at budsjettrammer for 2023 vedtas per 

virksomhet, og erstatter og ivaretar intensjonen innføring av tjenestebaserte 
budsjettrammer har. Budsjettfremlegget for 2023 presenteres som 
tjenestebasert budsjett, og kommunedirektøren gis i oppdrag å bygge om 

kommunestyrets vedtatte budsjett til et linjebasert budsjett når det publiseres i 
januar 2023.  

 
Investeringer 
Foreløpig investeringsplan i 2023 er en videreføring av de vedtatte prosjektene i 

inneværende handlingsprogram. Hovedfokus fremover vil ikke være 
investeringer i nye bygg, men å renovere og tilpasse eksisterende bygg for bedre 

arealeffektivitet og funksjonalitet. 
 
Planrammer 

Kommunedirektøren fremlegger et budsjett for 2023 med nødvendige 

innsparinger for å nå den finansielle handlingsregelen på minst 1% netto 

driftsresultat.  

Innsparinger 
Kommunedirektøren tilrår at resterende innsparingskrav forskyves med ett år 

utover i planperioden dersom nye prognoser for skatt og rammetilskudd står seg. 
Det er ikke ønskelig å ta ned ressursnivået mer enn nødvendig siden tjenestenes 

budsjettrammer allerede er stramme og det er behov for folk i tjenestene til å 
møte kommende vekst. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-59/22 
Fornyelse av samarbeidsavtale UngMusikk 
 
Saksbehandler:  Alexander Krohg Plur Saksnr.:  22/01615-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 14/22 30.05.2022 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16/22 24.05.2022 

3 Kommunestyret 59/22 15.06.2022 

 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.05.2022: 

Ås kommune viderefører samarbeidet med fylkeskommunen og Norges 
musikkhøgskole om fordypnings- og talentutviklingstiltaket UngMusikk i den 

neste avtaleperioden på inntil fire år 2023-2026. 
_____ 

 

 
UTVALGETS OG RÅDETS BEHANDING OG INNSTILLING: 

 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.05.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

 
_____ 

 

 
  

 
Ungdomsrådets behandling 30.05.2022: 
Ungdomsrådet mener det er bra at et slikt tilbud eksisterer og at dette kan 

videreføres.  
 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Ungdomsrådets vedtak 30.05.2022: 

Ås kommune viderefører samarbeidet med fylkeskommunen og Norges 
musikkhøgskole om fordypnings- og talentutviklingstiltaket UngMusikk i den 

neste avtaleperioden på inntil fire år 2023-2026. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Ås kommune viderefører samarbeidet med fylkeskommunen og Norges 

musikkhøgskole om fordypnings- og talentutviklingstiltaket UngMusikk i den 
neste avtaleperioden på inntil fire år 2023-2026. 

 
 
Ås, 09.05.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Per Korsvik 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Kommunestyret 

 
Vedlegg:  

Forslag til ny samarbeidsavtale 
Utdyping av punkter i samarbeidsavtalen 
Rammebudsjett 2022 UngMusikk 

Samarbeidsavtalen for inneværende periode 
Kommunerapport UngMusikk 2019-2022 

 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kulturskolerektor 
Daglig leder for UngMusikk 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ås kommune ved kulturskolen har etablert talentutviklingstiltaket UngMusikk, og 
har driftet dette fra etableringsfasen og frem til i dag. UngMusikk er et samarbeid 

mellom kommunene, fylkeskommunen og Norges musikkhøgskole om et 
helhetlig opplæringsløp i musikk. I dag er det 36 kommuner, 12 videregående 

skoler og 4 folkehøgskoler med i UngMusikk. Det skal nå inngår avtaler om den 
tredje fireårsperioden for tiltaket. 
 

Ås kommune ved kulturskolen drifter tiltaket med et bruttobudsjett på ca 10 
millioner kroner som er eksternt finansiert, bortsett fra kommunens egenandel 

på kr 60.000 pr år. Kommunens driftskostnader dekkes av tiltaket. 
 

UngMusikk leverer tilbud som er en viktig del av fordypningstilbudet 
kulturskolen, og bidrar til at Ås kommune ivaretar forventningene i rammeplanen 
på dette området. I perioden 2019-2022 har barn og unge i Ås benyttet tilbud 

som har en kostnad på til sammen ca 5 millioner kroner (ref vedlagt 
kommunerapport). 

 
Inngåelse av avtale for kommende periode deles i en ettårig avtale der Viken 
fylkeskommune er avtalepartner før en videreføring de neste tre årene tilbake i 

Akershus. 
 

 
Fakta i saken: 
Etter initiativ fra kulturskolen i Ås ble det i 2014 etablert et samarbeid mellom 

Follo-kommunene og Norges musikkhøgskole (NMH) om et fordypningsprogram i 
musikk, «Follo-piloten», med oppstart i 2015. Tiltaket var forankret i 4-årige 

samarbeidsavtaler som var politisk forankret i kommunene, og finansiert ved 
egenandeler fra kommunene og NMH, og ved eksterne tilskudd. I 2017 kom 
Akershus fylkeskommune med ved politisk vedtak og prosjekttilskudd. Fra 2018 

ble tilskuddet fra fylkeskommunen utvidet og gjort årlig. Med fylkeskommunen 
som fast samarbeidspartner og skoleeier for de videregående skolene og 

folkehøgskoler ga det nye muligheter for å kunne oppnå målet om et helhetlig 
opplæringsløp i musikk i regionen. I 2019 ble Follo-piloten utvidet til å betjene 
hele Akershus fylke, og skiftet navn til «UngMusikk». Det ble da også inngått 

samarbeidsavtaler for den neste fireårige avtalen 2019-2022. 
 

Ved etableringen av Viken fylkeskommune ble satsningen UngMusikk videreført. 
Ås kommune ved kulturskolen drifter i dag tiltaket som er et tilbud til alle de 51 
kommunene (36 kommuner er med pr i dag), 12 videregående skoler med 

musikklinjer og 4 folkehøgskoler. 
 

UngMusikk er organisert med sentral ledelse i Ås kommune, og med seks 
delregioner i Viken der koordinatorer drifter den nære aktiviteten og samarbeidet 
med de videregående skolene. Fellestilbudene og samarbeidet med høgskolen 

driftes fra den sentrale ledelsen. Pr i dag er det ca 13.000 barn og unge i Viken 
som har glede av ulike tilbud i fordypningssatsningen UngMusikk. 

 
Det skal nå inngås avtaler for en ny periode 2023-2026. På grunn av vedtaket 

om oppløsning av Viken fylkeskommune vil kommende avtale i første omgang 
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gjelde for ett år og utvides med de resterende tre årene med de nye/gamle 
fylkeskommunene. 

 
 
Vurdering: 

Tiltaket UngMusikk er unikt med tanke på muligheten til å oppnå samarbeid på 
tvers av forvaltningsnivåene om en helhetlig opplæring. Tiltaket er bakgrunnen 

for anbefalingen om å etablere slike tilbud over hele Norge i stortingsmelding 18 
(2020-2021) «Oppleve, skape, dele – Kunst, kultur for, med og av barn og 
unge». Med vår satsning på inkludering og tiltakene UngMusikk og UngKunst i 

Viken er Ås kommune løftet frem som et eksempel på flere områder i meldingen. 
 

Den nasjonale rammeplanen for kulturskolene som er vedtatt å gjelde for Ås 
kommune, legger vekt på betydningen av at kulturskolene skal ha et 

fordypningstilbud som ett av tre hovedområder; basistilbud, kjernetilbud og 
fordypningstilbud. For de kommunene som deltar i UngMusikk dekkes en stor del 
av kulturskolens ansvar for fordypning i musikk gjennom det som leveres og 

finansieres gjennom tiltaket. Den vedlagte kommunerapporten viser at de 
tilbudene som elever fra Ås har hatt tilgang til og deltatt på, har hatt en kostnad 

på ca 5 millioner kroner i perioden 2019-2022. 
 
Rammeplanen fremhever også kulturskolene som ressurssentre. Kulturskolen i 

Ås er et nasjonalt eksempel som lokalt og regionalt ressurssenter blant annet 
ved å etablere og drifte UngMusikk. 

 
Det er av stor betydning for Ås kommune og kulturskolen i Ås å videreføre 
deltakelse i UngMusikk og oppdraget med å drifte ordningen. 

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Deltakelsen for Ås kommune har en årlig kostnad på kr 60.000 i egenandel. Ås 
kommune v/kulturskolen drifter UngMusikk på oppdrag fra fylkeskommunen. I 

tillegg til at alle lønnskostnader knyttet til dekkes av UngMusikk er det 
budsjettert kr 500.000 pr år til Ås kommunes administrasjon og drift av tiltaket. 

Bruttobudsjettet for det eksternt finansierte UngMusikk er på ca 10 millioner 
kroner. 
 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Tiltaket har ingen miljømessige konsekvenser. 
 
 

Alternativer: 
Ås kommune fornyer ikke samarbeidsavtalen om UngMusikk.  

 
Dette vil innebære at kulturskolen må utvide kommunens eget 
fordypningsprogram i henhold til vedtatte planer om hva kulturskolen skal tilby. 

Hvis avtale ikke inngås vil Ås kommune miste sin funksjon som 
vertskapskommune for tiltaket som har et eksternt finansiert bruttobudsjett på 

ca 10 mill kroner. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune har vært initiativtaker til tiltaket UngMusikk, og har drevet 

virksomheten siden oppstart i 2013. Med dette har Ås kommune blitt en regional 
og nasjonal aktør i arbeidet med fordypning, talentutvikling og helhetlig 
opplæringsløp. 

 
I tillegg til at Ås kommune bygger egen kompetanse og bidrar til nasjonal 

utvikling på området fører satsningen på UngMusikk til at kulturskolen får dekket 
opp store deler av ansvaret for undervisning og aktiviteter for elevene på 
fordypningstilbudet som kulturskolen ellers hadde måttet drifte på egne 

budsjetter.  
 

Det vil innebære et både faglig og økonomisk tilbakeskritt for Ås kommune å ikke 
være en del av UngMusikk, og det anbefales derfor at ny avtale inngås for neste 

driftsperiode. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2023. 
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K-60/22 
Tilstandsrapport for barnehage 2021 med 
utviklingsmelding 2022 
 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Saksnr.:  22/01533-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17/22 24.05.2022 

2 Kommunestyret 60/22 15.06.2022 

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.05.2022: 
Tilstandsrapport for barnehager 2021 med utviklingsmelding 2022 tas til 

etterretning. 
_____ 

 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.05.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 
 

Saksfremlegg 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tilstandsrapport for barnehager 2021 med utviklingsmelding 2022 tas til 

etterretning. 
 
 

Ås, 27.04.2022 
 

Tom Arne Tørfors Per Korsvik 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg oppvekst og kultur 

Kommunestyret 
 

Vedlegg:  
Tilstandsrapport 2021 med utviklingsmelding 2022 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunalsjef for oppvekst og opplæring 

Virksomhetsleder barnehage 
Enhetsledere i barnehager 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ås kommune har valgt at kommunen som barnehagemyndighet skal ha ansvar 

for tilstandsrapporteringen for barnehager. Barnehagemyndigheten har ansvar 

for å gi alle barnehager, både kommunale og private, veiledning samt påse at de 

drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven med forskrifter.  

 

Tilstandsrapport for barnehager 2021 viser det arbeidet som kommunen har 

gjort som barnehagemyndighet og barnehageeier i 2021, samt det lovgrunnlaget 

som ligger til grunn. Den viser videre hvordan barnehagene har jobbet med 

utviklingsarbeid samt nøkkeltall for barnehagene. Hovedområdene er 

virksomhetsområdet barnehage, Ås kommune som barnehageeier samt 

presentasjon av den enkelte barnehageenhet. Tilstandsrapporten beskriver 

kvalitetssystem, kompetanseutvikling, satsingsområder, rammefaktorer og 

utviklingsmelding. Enhetenes del viser hvordan den enkelte barnehage oppfyller 

bemanningskrav, hvordan barnehagen har og kommer til å jobbe med 

satsningsområder, resultater av foreldreundersøkelsen, samt gleder og 

utfordringer som barnehagene står i. 

 

Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratets (UDIR) rapportportal BASIL som 

henter informasjon fra årsmeldinger fra den enkelte barnehage pr. 15.12.2021 

 

Fakta i saken: 
Tilstandsrapportering er ikke en lovpålagt oppgave for barnehage, men Ås 

kommune har valgt at hver kommunal barnehage skal utarbeide en 

tilstandsrapport for året som har vært.  

 

De private barnehagene inviteres hvert år til å være med i tilstandsrapporten. I 

rapporten for 2021 er det i tillegg til de 6 kommunale barnehagene, 5 ordinære 

private barnehager med, det er 5 færre enn i rapporten for 2020.  

Tilstandsrapporten har som mål å bidra til større oppmerksomhet om kvaliteten 

på barnehagefeltet. Rapporten er også utgangspunkt for dialog og planlegging av 

kvalitetsutviklingen i barnehagene. Tilstandsrapporten er sammen med annen 

informasjon en del av barnehagemyndighetens risikovurdering av barnehagene. 

 

Det er 6 kommunale barnehager, 12 private ordinære barnehager og 2 private 

familiebarnehager i Ås. De kommunale barnehagene Sagalund og Rustadskogen, 

ble lagt som avdelinger under henholdsvis Tunveien og Søråsteigen barnehage 

fra 01.08.2020. De ulike barnehageeierne i Ås har ulike profiler, 

satsningsområder og organiseringen av barnehagene varierer. Barnehagene er 

fleksible og innretter den interne organiseringen etter søkermassen. 

 

Da koronaepidemien fortsatte i 2021 ble også dette et spesielt år for barn, 

foreldre og ansatte i barnehagene. Barnehageansatte har gjort en stor og 

betydelig innsats for å gi barna et trygt og godt tilbud under koronaepidemien.  
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Vinteren og høsten 2021 var generelt preget av høyt fravær blant både barn og  

ansatte. De ansatte måtte tilpasse seg raske beslutninger om endringer i 

tiltaksnivå, dele inn barna i kohorter, tilrettelegge det fysiske miljøet og 

planlegge hvordan barnehagedagen skulle gjennomføres. Både smittevernhensyn 

og barnas beste måtte ivaretas. Organisering på gult og rødt nivå har hatt 

konsekvenser for ansatte barn og foreldre. Det har til dels vært store 

utfordringer med å skaffe nok vikarer til å opprettholde en forsvarlig bemanning. 

For barna har det vært vanskelig at de i mindre grad har kunnet velge aktiviteter 

og hvem de ville være sammen med.  

 
Sommeren 2020 vedtok Stortinget å endre barnehageloven. Endringene trådte i 

kraft 1 januar 2021. 
Dette er de viktigste endringene: 

 nytt kapittel om psykososialt barnehagemiljø 

 internkontroll i barnehagen 

 krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private 

barnehager 

 Utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private 

barnehager. 

 

Økonomiske konsekvenser: Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: Ingen 

 
Vurdering og konklusjon: 

Barnehagenes samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å  

ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som 

grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal sees i 

sammenheng.  

 

Barnehagesektoren i Ås har mangfold i eierskap, størrelse, organisering, personal 

og barnegrupper. Barnehagene har i hovedsak et stabilt, kompetent og godt 

kvalifisert personale. Barnehagene har gode planer og arenaer for kompetanse- 

utvikling internt og eksternt.  

 

Barnehageansatte har gjort en stor og betydelig innsats for å gi barna et trygt og 

godt tilbud under koronaepidemien. Barnehagene har tilpasset seg ulike 

smittesituasjoner gjennom raske omorganiseringer der både barnas beste og 

smittevern er ivaretatt. Under koronaepidemien har barnehagen hatt en viktig 

samfunnsrolle. Barn, foreldre og personale ser nå frem til en normal 

barnehagehverdag. Foreldrene har behov for forutsigbarhet og barna har behov 

for et rikere læringsmiljø. De ansatte har, både for å kjenne regelverket og 

holde- på og utvikle det pedagogiske tilbudet, behov for plantid, møter og 

kompetanseutvikling på tvers av avdelinger og barnehager.  
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Endringene i barnehageloven fra 2021 om barns psykososiale barnehagemiljø, 

internkontroll, samt arbeidet med å iverksette bedre tverrfaglig innsats (BTI) 

krever tid til fordypning, refleksjon og innarbeidelse av nye rutiner i 

barnehagene. De fleste er godt i gang med arbeidet og flere barnehager har 

opprettet samarbeide med høyskoler og universiteter gjennom den regionale 

ordningen for kompetanseutvikling. Ås kommune, Oppvekst og opplæring har 

gjennom kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i tillegg 

opprettet samarbeid med Universitet i Sørøst Norge (USN). 

 
Kommunedirektøren anbefaler at tilstandsrapporten for 2021 tas til etterretning. 

 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 

 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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K-61/22 
Tilstandsrapport for 2021 med utviklingsmelding for 
2022 for grunnskolen i Ås 
 
Saksbehandler:  Kari Eliassen Saksnr.:  22/01444-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 13/22 30.05.2022 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18/22 24.05.2022 

3 Kommunestyret 61/22 15.06.2022 

 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.05.2022: 

Tilstandsrapport 2021 med utviklingsmelding 2022 for grunnskolen i Ås tas til 
etterretning. 

_____ 

 
 

UTVALGETS BEHANDLING OG RÅDETS UTTALELSE: 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.05.2022: 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunedirektøren bes sikre at retningslinjer for elevrådsarbeid på 

skolene og elevmedvirkning utenfor elevrådet etterleves. 
 
Votering:  

 MDGs tilleggsforslag ble nedstemt 7-2(MDG) 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
_____ 

 

Ungdomsrådets behandling 30.05.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Ungdomsrådets uttalelse 30.05.2022: 
Tilstandsrapport 2021 med utviklingsmelding 2022 for grunnskolen i Ås tas til 

etterretning med følgende bemerkninger: 
 

Ungdomsrådet etterspør status på læremidler. Flere klasser på ungdomsskolene 
har utdaterte bøker.  
 

Ungdomsrådet mener enstemmig at det bør være et valg for elevene om de 
foretrekker å bruke digital eller fysiske bøker der lærebøkene finnes og er 

tilgjengelige i begge utgavene.  
 

Ungdomsrådet støtter at FAU og elevene ifht behovet for kantine, og ønsker en 
avklaring ifht videre drift. 
 

Mobbetall og skolemiljø bekymrer ungdomsrådet: ungdomsrådet trekker frem at 
det vil være av særlig betydning at elevrådene involveres i arbeidet når tiltak 

skal iverksettes. 
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Ungdomsrådet har spørsmål vedr. bruk av ufaglærte vikarer og ønsker tall som 
sier noe om dette, samt en oversikt over hvordan pedagogenes kompetanse 

anvendes.  
 
Ungdomsrådet mener at arbeidet med elevdemokrati og medvirkning er lavt. Det 

er en oppfordring fra ungdomsrådet og jobbe mer med rutinene for 
elevrådsarbeidet og jobbe for at rutinene følges. Ungdomsrådet skal også jobbe 

videre med tematikken demokrati og medvirkning og kommer tilbake til et 
konkret forslag på dette.  
 

Ungdomsrådet mener at elevrådene må bli involvert i arbeidet med 
elevundersøkelsen og orientering i etterkant at saken skal gjennomføres.  

_____ 
 
 

 

Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilstandsrapport 2021 med utviklingsmelding 2022 for grunnskolen i Ås tas til 
etterretning. 
 

 
Ås, 27.04.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Per Korsvik 

Kommunedirektør  Kommunalsjef oppvekst og 
opplæring 

  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

ungdomsrådet 
hovedutvalg for oppvekst og kultur 

kommunestyret 
 
 

Vedlegg: 
Tilstandsrapport 2021 med utviklingsmelding 2022 for grunnskolen i Ås 

 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Rektorene ved grunnskolene i Ås 
Virksomhetsleder grunnskole 

Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Tilstandsrapport 2021 med utviklingsmelding 2022 for grunnskolen i Ås viser 
nøkkeltall, resultater og utviklingsarbeid for 2021 og nye mål og tiltak for 2022.  

 
Tilstandsrapporten er skrevet i mal vedtatt i HOK-sak 33/21 den 03.11.21 

 
Tilstandsrapport for 2021 og utviklingsmelding for 2022 er skrevet i ett 
dokument for å synliggjøre sammenheng og helhet i utviklingsarbeidet i skolene i 

Ås, felles og på den enkelte skole. 
 

Korona-pandemien med ulike grader av smittevern har preget 2021, som 2020, 
både i skolene og i samfunnet ellers.  

 
I Ås-skolen har det over flere år vært systematisk arbeidet med 
profesjonsfellesskap på ledernivå. Dette har ført til en delingskultur som er 

preget av gjensidig støtte mellom skolene. Det har gitt en solid plattform, noe 
som har vært spesielt viktig under skiftende smittevern-nivåer gjennom de to 

siste årene. Resultater av kartlegginger viser at Ås-skolen har god oversikt over 
elevenes faglige og sosiale utvikling, samtidig som det avdekker områder 
virksomheten skal jobbe videre med. 

 
Fakta i saken: 

Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 
rapporteringsarbeidet hos skoleeier og har forbedring og kvalitetsutvikling som 
siktemål. Rapporten inngår i skoleeiers internkontroll. 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås 2021 følges av Utviklingsmelding for 2022. 

Dette for å synliggjøre og sikre helhet og sammenheng i utviklingsarbeidet. 

Rapporten med utviklingsmelding beskriver Ås-skolens felles arbeid og 

resultater. Hver enkelt skole utarbeider egen rapport med utviklingsmelding, 

som legges fram for skolens samarbeidsutvalg (SU).  

Kommunen har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten, les om lovkravet her: § 
13-3e.Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å arbeide med kvalitetsutvikling 
(https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§13-3e) 

Alle tall i rapporten er hentet fra Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen: 
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/  

Informasjon om grunnskole på nasjonalt nivå er også hentet fra Utdanningsdirektoratets 
nettsider www.udir.no , blant annet fra Utdanningsspeilet (Utdanningsdirektoratets årlige 
oppsummering av statistikk og forskning om barnehage og grunnopplæring i Norge) 
https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-
2021/ . 

 

 

 
Vurdering: 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A713-3e
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A713-3e
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A713-3e
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/
http://www.udir.no/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-2021/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-2021/
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Politiske vedtak som besvares i rapporten: 
 

1. HOK-sak 4/21 Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for 
grunnskolen i Ås 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 03.03.2021:  
1. Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås 

tas til etterretning.  
2. Det må utarbeides og innføres et felles rapporteringssystem for alle 
skolene i Ås med virkning fra «Tilstandsrapport 2021». Relevante mål skal 

kvantifiseres og være målbare, og være forankret i gjeldende 
undervisningsmål. Alle resultater skal rapporteres likt og i et felles 

rapporteringssystem.  
3. Skolene skal også rapportere status på bibliotek/skolebibliotek og 

svømme opplæring. 
 

2. HOK-sak 25/21 Tapt svømmeopplæring under koronapandemien  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 29.09.2021:  

1. Kartlegging av elevenes svømmekompetanse (på den enkelte skole) 
gjennomføres umiddelbart etter gjennomført sikkerhets- og 
livredningskurs for lærerne (fullført 17.9.21). Basert på kartleggingen 

setter skolene inn tiltak for elever som har behov for det i tillegg til den 
ordinære opplæringen. Skolene rapporterer tilbake og resultatene legges 

frem for HOK høsten 2021.  
2. Tiltakene følges opp med ny kartlegging, for å sikre at tiltak har hatt 
ønsket effekt. Skolene rapporterer tilbake og resultatene legges frem for 

HOK før vinterferien 2022.  
3. Gratis svømmekurs for elever på 4. og 5. trinn, i regi av Ås kommune 

og svømmeklubben Ås IL gjennomføres vinterferien 2022 (uke 8) med150 
plasser. Dette skal skje i et samarbeid med skolene, slik at elever med 
mangelfull svømmekompetanse, avdekket i kartleggingen høsten 2021 og 

vinteren 2022 tilbys plass på kursene først.  
4. Kommunen rapporterer tilbake endelig status for dette prosjektet våren 

2022. 
 
 

3. HOK-sak 33/21 den 03.11.21: Ny mal for tilstandsrapport grunnskole 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 03.11.2021:  

Vedlagte mal for Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås benyttes av Ås 
kommune virksomhet grunnskole fra og med vedtak i Hovedutvalget for 
Oppvekst og kultur. 

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 

 
Alternativer: 
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Konklusjon med begrunnelse: 

Tilstandsrapport 2021 med utviklingsmelding 2022 for grunnskolen i Ås inngår i 
kommunens kvalitetsvurderingssystem. Rapporten og utviklingsmeldingen 
belyser læringsresultater og læringsmiljø og beskriver videre satsingsområder for 

2022. 
 

Tilstandsrapport 2021 med utviklingsmelding 2022 for grunnskolen i Ås tas til 
etterretning. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-62/22 
Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av 
retningslinjer for behandling av søknad om startlån 
 
Saksbehandler:  Janicke Lygren-Runde Saksnr.:  20/02761-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 48/22 01.06.2022 

2 Formannskapet 58/22 08.06.2022 

3 Kommunestyret 62/22 15.06.2022 

 

 
Formannskapets innstilling 08.06.2022: 

Publiseres på kommunens nettsider når møteprotokollen er godkjent.  
 

_____ 

 
 

Formannskapets behandling 01.06.2022: 
Varaordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 01.06.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

_____ 
 

 
 
 

 

  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-08-06-2022.515115.MD1I960505o5834.pts.html


Ås kommune 

Kommunestyret 15.06.2022  Side 156 av 174 

 

Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Redegjørelse for boligkontorets arbeid med startlån og status for startlån 
2021 tas til orientering. 

 
2. I «Retningslinjer for behandling av søknad om startlån» vedtatt av 

Formannskapet 02.04.2003-sak 25, sist endret ved K - sak 10.12.2020,  

gjøres følgende endringer: 
 

Punkt 2 Hvem kan få lån 
 
Nytt første avsnitt i punkt 2: 

 
Vilkår for å få startlån i Ås kommune: 

 Søkeren må som utgangspunkt ha folkeregistrert bostedsadresse i Ås 

kommune på søknadstidspunktet. Unntak kan gis dersom søkeren har en 

sterk tilknytning til kommunen. 

 Boligen som kjøpes må ligge i Ås kommune. 

 Søkeren må som hovedregel ha permanent oppholdstillatelse eller varig 

oppholdsrett i Norge.  

Endring i nåværende første setning i punkt 2: 

Utover spesielle vilkår definert i denne retningslinjen vil søknader om startlån og 

tilskudd behandles i henhold til enhver tids gjeldende forskrift om lån fra 

Husbanken, i tillegg til retningslinjer og veiledere fra Husbanken. 

Punkt 6 Rente- og avdragsvilkår 

Punkt 2 om flytende og fast rente endres til: 

 Flytende rente eller fast rente med bindingstid på 3, 5 ,10 eller 20 år. 
 

Punkt 8 Vedtak om enkeltlån 
Siste setning endres til: 
 

Startlån kan innvilges som forhåndstilsagn gjeldende for inntil 3 måneder, med 
mulighet for 3 måneders forlengelse. 

 
Punkt 10 Utbetaling av lånet 

«Lindorff» fjernes fra teksten 

Teksten endres til: 

Kommunens låneforvalter er ansvarlig for utbetaling og forvaltning av lånet. 

Utbetaling av lånebeløp fra kommunen til låneforvalter for videre forvaltning 

skjer i henhold til avtale etter at sikkerhet er etablert. 

 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre retningslinjene i samsvar med 

overstående. 
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Ås, dd.mm.åååå 
 
 

 
Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 

Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg:  
 

Vedlegg: 
RETNINGSLINJER STARTLÅN - oppdatert 10122020 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Kommunens informasjon om startlån:  

https://www.as.kommune.no/startlaan.556036.no.html 
Informasjon til søkere om startlån: 
https://www.husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/ 

Informasjon til kommunene om startlån: 
https://www.husbanken.no/kommune/startlaan/veileder-for-saksbehandling-av-

startlaan/ 
Forskrift om lån fra Husbanken: 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546 

Veileder for lån fra Husbanken: 
https://www.husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/veileder-laan/  

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Saksbehandlere startlån.  

https://www.as.kommune.no/startlaan.556036.no.html
https://www.husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/
https://www.husbanken.no/kommune/startlaan/veileder-for-saksbehandling-av-startlaan/
https://www.husbanken.no/kommune/startlaan/veileder-for-saksbehandling-av-startlaan/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546
https://www.husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/veileder-laan/
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunedirektøren redegjør for organiseringen av boligkontoret og arbeidet 
med startlån og Husbankens tiltaksområder, og status for startlånsakene for 

2021 i tråd med bestilling i vedtak 10.12.2020, sak 139/20. 
 

På bakgrunn av etablert praksis i vurderingen av søknader om startlån og 
endring i navn på låneforvalter er det behov for noen endringer og justeringer i 
retningslinjene for behandling av søknader om startlån. 

 
Fakta i saken: 

 
1. Redegjørelse for boligkontorets arbeid med startlån og status for 

startlån 2021 
 
Ved behandling av sak 139/20 Oppdatering av retningslinjer for behandling av 

søknader om startlån den 10.12.2020 vedtok kommunestyret følgende:  
 

«Det bes om en sak innen ett år som viser til organiseringen av boligkontoret og 

arbeidet innenfor tiltaksområder for startlån og Husbanken. Saken bestilles som 
en del av arbeidet med fattigdomsproblematikken med det mål at kommunen 
jobber strategisk for best mulig tilretteleggelse for de innbyggere som trenger å 

søke startlån og tilskuddsmidler blir gitt den muligheten.   
 

Det bes også om årlig status i foreliggende kommunestyreperiode som 

rapporterer om antall søknader, antall innvilget, sum penger lånt ut, høyeste 
stønad. Slik kan vi få et sammenlikningsgrunnlag vi kan ta stilling til i 2023.»  

  
Organiseringen av boligkontoret og arbeidet innenfor tiltaksområder for 
startlån og Husbanken:  

Startlån er ett av flere boligsosiale virkemidler som er rettet mot privatpersoner 
som ikke kan finansiere et boligkjøp gjennom ordinære kredittinstitusjoner. 
Lånet skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet 

til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Kommunene tar opp 
lån hos Husbanken som forvalter ordningen på vegne av staten. Det er 

kommunene som har ansvar for å tildele og forvalte startlånene.  

Startlån er behovsprøvd og kan gis til å kjøpe bolig, utbedre eller tilpasse bolig, 
bygge ny bolig eller refinansiere dyre lån, dersom dette bidrar til at husstanden 
kan bli boende i boligen. Det er et krav om at søkeren har langvarige 

boligfinansieringsproblemer, og at søkeren har utnyttet sparepotensialet sitt. 
Barnefamilier, søkere som har sosiale/helsemessige utfordringer og søkere som 

bor i kommunale boliger kan få lån uten krav om sparing og langvarige 
finansieringsproblemer dersom hensynet til å skape en trygg, god og stabil 
bosituasjon taler for det. Det er uansett en forutsetning at de ikke kan få 

finansiering i vanlig bank. Boligen må ikke være dyrere enn at søker kan klare å 
betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til 

livsopphold. 
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I Ås kommune er det Enhet Eiendom v/Boligkontoret som har ansvaret for 
behandling av søknader om startlån og boligtilskudd. Det er 3 administrative 

stillinger tilknyttet boligkontoret som rapporterer direkte til enhetsleder for 
Eiendom. Stillingene har ansvar for den løpende oppfølging av leieforhold i 
kommunale boliger, samt saksbehandling og vedtak startlån og husbankens 

tilskuddsordninger. I 2021 var det ca. 1 årsverk som arbeidet med 
startlånsøknader. 

 
Informasjon om muligheten til å søke startlån ligger på Ås kommunes nettside. 
Der er det også linket til Husbankens nettsider som har utfyllende informasjon. 

 
Ansatte på boligkontoret - og til dels andre tjenesteområder som har kontakt 

med mulige søkere gir også informasjon og veiledning om mulighetene i 
startlånordningen via telefon og i noen tilfeller også i møter med enkeltpersoner. 

Søkere til - og leietakere i kommunale boliger får også i visse tilfeller orientering 
om muligheten til å søke startlån.  
 

Søknadsprosessen skjer via Husbankens digitale saksbehandlingssystem 

«Startskudd», og søkerne identifiserer seg ved å logge seg inn via Bank ID. 
Kommunikasjonen med søkerne skjer primært ved meldinger i det elektroniske 

saksbehandlingssystemet og per telefon. I noen tilfeller innkalles søkerne til 
møter for veiledning.  

Boligkontoret vurderer søknadene med utgangpunkt i Forskrift om lån fra 

Husbanken og Husbankens veileder til forskriften, supplert med Ås kommunes 
retningslinjer for behandling av søknader om startlån og etablert praksis. 
Saksbehandlerne deltar jevnlig på møter og kurs med Husbanken for oppdatering 

og dialog om startlånordningen, og for å høre om andre kommuners erfaringer 
og praksis.  

De aller fleste sakene er søknader om finansieringsbevis for kjøp av bolig. Når 

søkere som har fått finansieringsbevis finner en aktuell bolig de ønsker å gi bud 
på, skal de kontakte saksbehandler ved boligkontoret, som da ser gjennom 
salgsprospekt, vurderer om boligen er en egnet og nøktern bolig for familien over 

lengere tid, og hvor mye de eventuelt kan by på den aktuelle boligen. 
Kommunen har ingen ordning for å bistå på visning. 

Boligkontoret fatter endelig vedtak om lån og vilkår knyttet til den konkrete 

boligen når kjøpekontrakt er signert. Lånedokumenter utstedes av kommunens 
låneforvalter, Intrum. Boligkontoret bistår boligkjøperne i forbindelse med 

gjennomgang og signering av dokumenter der det er behov for det. 
 
Øvrige saker er søknader om refinansiering av gjeld for å kunne beholde boligen, 

samt søknader om lån og tilskudd til utbedring eller tilpassing av bolig. I 
refinansieringssaker samarbeider boligkontoret med gjeldsrådgiver i NAV for å 

finne løsninger. I flere tilfeller er det NAV som har foreslått å søke om 
refinansiering via startlån. I søknader om tilpassing er det et eget boligteam som 
samarbeider. Ergoterapeut vurderer brukers funksjon og behov for tilrettelegging 

i bolig, og bistår med koordinering av samarbeid mellom involverte aktører i 
boligtilpassingssaken. Fagperson med byggeteknisk kompetanse i Enhet Eiendom 

bistår med byggeteknisk vurdering av muligheter, vurdert opp mot brukers 

https://www.as.kommune.no/startlaan.556036.no.html
https://husbanken.no/person/startlaan/
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behov for boligtilpassing. Saksbehandlere for startlån og tilskudd på 
boligkontoret gir informasjon om og vurderer søknader om finansiering. 

 
I 2022 har det kommet på plass nye rutiner for klagesaksbehandlingen. Enhet 
for byggesak og geodata fungerer som sekretariat for klageinstansen og 

utarbeider innstilling i sakene for behandling i Formannskapet som er 
klageinstansen.  

  
Rapportering av status startlån 2021:  
 

Enhet Eiendom mottok 124 søknader om startlån i 2021, og fattet til sammen 
136 vedtak. Vedtakene inkluderer også søknader mottatt i 2020. På grunn av 
ressurssituasjonen ble saksbehandlingstiden lang og det opparbeidet seg en stor 

restanse av ubehandlede søknader i 2020. Saksbehandlingstiden var på et 
tidspunkt opp mot 7 måneder. Tiltak ble iverksatt og saksbehandlingstiden ble på 

et akseptabelt nivå i tidlig 2021.  
 
Det ble innvilget 27 finansieringsbevis, to finansiering av tilpasning av bolig og 

en finansiering av prosjektering av mulig boligtilpasning. 
 

Til sammen ble det utbetalt lån på ca 62 millioner kr. Det ble utbetalte tilskudd 

på 0,6 mill kr, hvorav 0,5 mill kr til tilpasning og 0,1 mill kr til etablering ved 
kjøp av bolig. 
 

Utbetaling av lån og tilskudd fordelte seg på 22 søkere/familier og resulterte i at: 
 2 fikk tilpasset boligen 

 2 fikk refinansiert lån så de kunne beholde boligen  
 18 kjøpte bolig  
 Ytterligere 7 fikk finansieringsbevis, men fant ikke egnet bolig til det 

lånebeløpet de kunne betjene. 
 

5 enslige, 8 barnefamilier med en voksen og 9 barnefamilier med to voksne fikk 
kjøpt seg bolig, sikret seg å beholde boligen sin eller tilpasset/utbedret boligen. 
Til sammen 20 barn i alderen 0-12 år og 7 ungdommer i alderen 13-18 år fikk 

seg et hjem som familien eier ved hjelp av startlånordningen. 
 

Høyeste lånebeløp som ble utbetalt i 2021 var på 4 880 692 kroner for kjøp av 
bolig til en barnefamilie med tre barn. Laveste lånebeløp til kjøp av bolig var 
755 600 kr, som var samfinansiering med annen bank. Laveste utbetaling uten 

samfinansiering var 1 395 879 kr. Gjennomsnittlig lånebeløp til kjøp av bolig 3,3 
millioner kr (refinansiering og tilpasning/utbedring holdes her utenfor). 

 
Boligkontoret mottok 14 klager på vedtak i 2021. To av vedtakene ble omgjort 
av boligkontoret, 1 trukket, 1 avvist og 1 ble behandlet i klageinstansen som 

opprettholdt vedtaket. Klageinstansen behandlet i 2021 totalt 4 klager hvorav 3 
var innkommet i 2020. Klageinstansen opprettholdt vedtakene i sakene. 

 
Det er ikke registrert noe økonomisk tap for kommunen som følge av 

misligholdte lån i 2021.  
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2. Endringer i Retningslinjer for behandling av søknader om startlån  
 

Kommunene er ikke forpliktet til å ha en ordning med startlån. De som velger å 
tilby startlån må forholde seg til de overordnede føringene som er gitt i Forskrift 
for lån fra Husbanken. Husbanken har utarbeidet føringer på praktisering av 

ordningen gjennom veiledning til forskriften. Siden forskriften og føringene åpner 
for stor grad av skjønn, har mange kommuner valgt å ha egne retningslinjer. Ås 

kommunes retningslinjer inneholder hovedsakelig en oppsummering av det som 
fremgår av nevnte forskrift. Gjennom behandlingen av sakene har det utviklet 
seg en praksis i vurderingen og prioriteringen uten at det er nedskrevet i 

retningslinjene:  
 

 Boligkontoret mottar innimellom søknader fra personer som er bosatt i 
annen kommune enn Ås. Den klare og faste praksis har vært at søkerne 

har fått avslag i slike tilfeller, med noen særskilte unntak ved nær 
tilknytning til kommunen. Begrunnelsen i avslagsvedtakene har vært at Ås 
kommune velger å prioritere egne innbyggere ved tildeling av startlån på 

grunn av begrensede startlånmidler og mange som søker startlån, og at 
kommunens klare praksis er at søkere som utgangpunkt må være bosatt 

med adresse i Ås kommune for å få lån.  
 
Formannskapet har som klageinstans også vært enig i boligkontorets 

praksis med å kreve bosted i kommunen i vedtak i 2021: saksnr 55/21 
datert 02.06.2021 og sak 54/21 datert 02.06.2021.  

 
 Å kommune har hatt en langvarig praksis om at boligen som kjøpes med 

startlån må ligge i Ås kommune. 

 

 Ås kommune har i sin praksis stilt krav om at søkere må ha permanent 

oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett for å få startlån. 

 
Rentevilkår 

Startlån innvilges med utgangpunkt i Husbankens rente – og avdragsvilkår. I 
kommunens retningslinjer er det i dag fastsatt at startlån normalt skal gis med 
flytende rente. Det er gitt mulighet for å avtale fastrente for en nærmere 

bestemt periode i unntakstilfeller.  
 

I praksis er det i enkelte tilfeller en forutsetning at lånet gis med avtale om 
fastrente allerede ved etableringen, for at søkeren skal kunne klare å betjene et 
stort nok lån over tid. 10 års fastrente er den mest brukte tidsrammen. I 2021 

ble 6 låneavtaler inngått med fastrente på 3, 5 eller 10 år. 
 

Låntakere kan selv inngå avtale om fastrente med låneforvalter i ettertid. 
Per 31.12.2021 var det 10 låntakere som hadde avtale om fastrente. 
 

Forhåndstilsagn 
Forhåndstilsagn i form av finansieringsbevis gis automatisk med 3 måneders 

varighet i Husbankens system. Det har for mange av søkerne vært vanskelig å 
finne en egnet bolig i løpet av tre måneder. Boligkontoret har derfor i mange 
tilfeller forlenget lånetilsagnet tre måneder til.  

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546
https://www.husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/veileder-laan/
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Låneforvalter 
Kommunens låneforvalter Lindorff har byttet navn til Intrum.  

 
Vurdering: 
 

Organisering og arbeid med startlån 
Manglende økonomisk evne til å betjene et startlån er en av hovedårsakene til 

avslag på søknad om startlån. Boligprisene i Ås kommune er svært høye og 
spesielt for barnefamilier med mange barn er det vanskelig å finne en egnet bolig 
innenfor de økonomiske rammene til familien. Det er derfor viktig å kunne 

benytte ulike virkemidler for å muliggjøre låneopptak for de som har behov for 
en stabil og trygg bosituasjon, spesielt gjelder dette barnefamilier. Virkemidlene 

som kan gi mulighet for å betjene et stort nok lån til å kjøpe egnet bolig er blant 
annet å gi tilbud om lån med fastrente i en periode, avdragsfrihet og/eller 

nedbetalingstid over 30 år. 
 
Tilskudd til etablering i tillegg til lån vil kunne muliggjøre boligkjøp for flere. 

Tilskuddsmidlene gis ikke lenger øremerket til kommunen. Stortinget vedtok å 
innlemme tilskudd til etablering, tilskudd til tilpasning og tilskudd til utredning og 

prosjektering i kommunerammen fra 2020. Det er derfor kommunen selv som 
må avsette midler til ordningene i kommunes økonomi og budsjettplan. I Ås er 
det bevilget 700 000 kr i tilskuddsmidler for 2022. Disse midlene skal også dekke 

eventuelt tilskudd til tilpasning av bolig og utredning og prosjektering. 
Muligheten for å gi tilskudd både til tilpasning og til kjøp av bolig er derfor svært 

begrenset. Kommunedirektøren ønsker derfor i løpet av året å fremme en egen 
sak for Kommunestyret vedrørende tilskuddsordningen. 
 

En vurdering av ordningen «leie til eie» planlegges også lagt fram som egen sak i 
løpet av 2022. 

 
Boligkontoret erfarer at det kan være et større potensiale for å bistå aktuelle 
søkere ved ytterligere samarbeid med NAV både generelt og i konkrete saker, 

blant annet for å avklare hvilke stønadsordninger som kan være aktuelle for å 
muliggjøre at enkeltpersoner kan klare å betjene et startlån over tid, og for å 

klare å beholde boligen i situasjoner der den økonomiske situasjonen endrer seg 
vesentlig. Boligkontoret ser også i flere tilfeller behov for en ordning med bistand 
til selve kjøpsprosessen med visning, budgivning. 

 
Krav om folkeregistrert adresse 

Kommunen skal først og fremt tilby tjenester til innbyggere i kommunen, og med 
begrensede midler til utlån bør de som er bosatt i Ås kommune eller har nær 
tilknytning hit prioriteres. Prisnivået på boliger i Ås kommune er høyt i dagens 

marked. Det er begrenset med boliger i det prisnivået startlånsøkere kan 
håndtere. Det er derfor mange som konkurrerer som de samme boligene og flere 

som ikke finner egnet bolig i Ås kommune selv om de får tilbud om lån. 
 

Dersom det åpnes for søknader fra andre kommuner vil det medføre en høyere 

belastning på saksbehandlingen og i det aktuelle boligmarkedet i Ås.  
 

Krav om botid eller tilknytning til kommunen fremgår ikke av Forskrift om lån fra 
Husbanken og er heller ikke i veiledningen fra Husbanken. Det er per i dag ikke 

nedfelt i Ås kommunes retningslinjer, noe som har medført at personer som bor i 



Ås kommune 

Kommunestyret 15.06.2022  Side 163 av 174 

 

andre kommuner sender søknad til Ås kommune. Da andre kommuner har 
konkrete regler om dette i sine retningslinjer, kan søkere tro at det ikke gjelder i 

Ås kommune. Av de nabokommunene som har egne retningslinjer for startlån, 
har alle regler om at søkeren må være folkeregistrert i kommunen for å få lån. 
Noen har nedfelt krav om en viss botid i kommunen og noen har unntak fra 

regelen ved sterk tilknytning til kommunen. 
 

Vilkårene for å få startlån må være forutsigbare, men samtidig må det være 
fleksibilitet i vurderingene i den enkelte sak ut fra søkerens situasjon. Det vil 
være spesielle tilfeller der sterk tilknytning til kommunen kan tilsi at søknaden 

likevel tas til behandling etter en helhetsvurdering. Eksempler på slik sterk 
tilknytning kan være tidligere botid av lengere varighet, nær familie bosatt i 

kommunen, barn på skole eller i barnehage i kommunen, lang reisevei til 
arbeidssted i kommunen mv.  

 
Konsekvensene ved at vilkåret om bosted eller tilknytning ikke er oppfylt vil da 
være at saken avslås på dette grunnlag uten ytterligere realitetsbehandling. I 

praksis har det ikke vært stilt krav om botid i kommunen forut for søknaden. 
 

Krav om kjøp av bolig i Ås kommune 
Ås kommune har i praksis stilt krav om at boligen som kjøpes og finansieres med 
startlån, må ligge i Ås kommune. Forskriften eller veiledning fra Husbanken sier 

ikke noe om hvor boligen må ligge. Noen andre nærliggende kommuner har krav 
om kjøp av bolig i egen kommune, mens de fleste ikke har noe informasjon om 

dette i egne retningslinjer. 
 
Hensynet til oppfølging av lånet i ettertid tilsier at boligen bør ligge i Ås 

kommune. Dersom det skulle bli behov for økonomisk bistand på et senere 
tidspunkt er det en klar fordel at boligkontoret kan samarbeide med NAV og 

tjenester i egen kommune og ikke er avhengig av tiltak fra annen kommune. 
 
I mange tilfeller ser vi at det for søkerne vil være lettere å få kjøpt bolig i andre 

kommuner der prisene er lavere. Samtidig bør støtten gå til de som skal forbli 
innbyggere i Ås kommune. 

 
Krav om varig/permanent oppholdstillatelse 
Det står ikke noe i Forskrift om lån fra Husbanken om krav til søkerens 

oppholdsstatus i Norge. I veilederen fra Husbanken står det at det ikke er krav 
om at søkeren skal ha norsk statsborgerskap for å få lån, og at personer med 

permanent oppholdstillatelse blir vurdert på lik linje med norske søkere. 
Husbanken legger imidlertid opp til at kommunen kan gi lån til personer også før 
de har permanent oppholdstillatelse ut fra en konkret vurdering av behov og 

sikkerheten for fremtidige betjening av lånet, ref. veiledning til forskriften § 5-2. 
  

Når en søker kun har midlertidig oppholdstillatelse vil det være et 
usikkerhetsmoment knyttet til både langvarig behov for bolig i Norge og 
sikkerheten for at lånet blir betalt ved eventuelt retur til hjemlandet.  

 
Spørsmålet er om Ås kommune skal stille et absolutt krav om at søkeren har fått 

permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett for å få lån, eller om det 
skal kunne gis lån tidligere etter en individuell vurdering av den konkrete 

søkerens situasjon. 
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Innvandrere kommer til Norge på ulike grunnlag. Ikke alle oppholdstillatelser 

danner grunnlag for å få permanent oppholdstillatelse. Det bør ikke være 
nødvendig at saksbehandlere som behandler startlån setter seg inn i alle ulike 
oppholdsgrunnlag og konsekvenser av disse. Det taler for at det stilles et krav 

om dokumentasjon på permanent oppholdstillatelse. 
 

Flyktninger er av de gruppene som er nevnt som del av målgruppen for startlån, 
og mottar som regel bistand fra tjenester i kommunen i en periode, herunder 
som leietakere i kommunale boliger. For denne gruppen kan det i visse tilfeller 

være aktuelt å bruke startlån som et virkemiddel for å få en egnet og varig 
bosituasjon. Det bør derfor kunne være mulig å gi startlån tidligere i spesielle 

tilfeller, for eksempel dersom alle forhold ligger til rette for at søkerne kommer til 
å få permanent oppholdstillatelse, og derfor si at kravet er hovedregelen.   

 
Søkerne må uansett oppfylle øvrige vilkår for å få startlån, herunder krav til 
betjeningsevne.  

 
Punkt 6 Rente- og avdragsvilkår  

Hensynet til fleksibilitet og muliggjøre at flere kan få startlån tilsier at fastrente 
tas inn som et alternativ til flytende rente og ikke kun som unntaksmulighet i 
særlige tilfeller. Husbanken oppfordrer til å benytte fastrente som et virkemiddel 

for å kunne gi lån. Det er da ikke behov for å ta høyde for renteøkning på 
samme måte som ved flytende rente. I praksis vurderes lånemulighetene både 

opp mot flytende og fast rente. 
 
Punkt 8 Vedtak om enkeltlån 

Varighet på finansieringsbeviset bør følge systemet til Husbanken som legger 
opp til 3 mnd i første omgang og gir mulighet til forlengelse, noe som også er 

gjort i praksis. Boligmarkedet tilsier at det kan ta tid før egnet bolig er 
tilgjengelig. Saksbehandler vil ta en vurdering av lånets størrelse basert på 
aktuell rentesats ved fornyelse for å unngå at lånetilsagn forlengelse på feil 

grunnlag. 
 

Punkt 10 Utbetaling av lånet 
Informasjonen om låneforvaltningen må stemme med faktiske forhold.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ved større fleksibilitet ved bruk av fastrente vil lånerammen fra Husbanken 

utnyttes på best mulig måte ved at de som får lånetilsagn får kjøpt seg en egnet 
bolig de kan bo i over lengere tid. Det kan frigjøre kommunale boliger, få flere 
selvhjulpne med eid bolig og igjen frigjøre midler fra støtteordninger som 

bostøtte, sosialstønad mv. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 

Alternativer: 
Opprettholde retningslinjene slik de er i dag. Alternativt andre enkeltjusteringer i 

det fremlagte forslaget. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Retningslinjene for behandling av søknader om startlån endres ved å tilføye 

følgende krav for å få innvilget startlån: Folkeregistrert bosted i kommunen med 
unntak for sterk tilknytning, krav om at boligen skal kjøpes i Ås kommune og 
hovedregel om at krav til permanent oppholdstillatelse/varig oppholdsrett før 

startlån kan gis. 
 

Endringene vil stadfeste etablert praksis og gi forutsigbarhet for søkerne og sikre 
likebehandling i vurdering av søknadene. Ved si at reglene er hovedregler gis det 
fleksibilitet til å finne de beste løsningene for boligutfordringene i spesielle 

tilfeller. Tydelige regler vil også gi kortere saksbehandlingstid ved at personer 
som ikke fyller kravene ikke søker, eller at søknaden kan avslås uten 

realitetsbehandling. 
 

Vilkårene om rente endres slik at fastrente ikke bare tilbys i unntakstilfelle, men 
også kan være et effektivt virkemiddel for å gi de som trenger det mulighet til å 
kjøpe bolig også i en tid der rentenivået stiger samtidig som både boutgifter og 

andre utgifter øker.   
 

Lånetilsagnet lengde endres til 3 måneder med mulighet for forlengelse 3 
måneder i samsvar med praksis og behov for å få reell mulighet til å finne en 
egnet bolig og unngå behandling av ny søknad med en gang. 

 
Navn på kommunens låneforvalter fjernes fra retningslinjene. Det vil da ikke 

være behov for endring av retningslinjene dersom låneforvalter endrer navn eller 
hvis kommunen inngår avtale med ny låneforvalter. 
 

Kommunedirektøren anbefaler: 
Redegjørelse og rapportering tas til orientering.  

Forslaget til endringer i Retningslinjer for behandling av søknader om startlån 
vedtas som foreslått. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-63/22 
Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst av 
bever og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune, etter 
høring. 
 
Saksbehandler:  Anette Bjerke Saksnr.:  21/02380-7 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 12/22 23.05.2022 

2 Formannskapet 52/22 01.06.2022 

3 Formannskapet 61/22 08.06.2022 

4 Kommunestyret 63/22 15.06.2022 

 

 
Formannskapets innstilling 08.06.2022: 

Publiseres på kommunens nettsider når møteprotokollen er godkjent.  
 

_____ 

 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 
 
 

Formannskapets behandling 01.06.2022: 
Varaordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 01.06.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.05.2022: 

Knut Merox Iversen (SV) fremmet følgende forslag: 
Endring i paragraf 1: 

1. Endre fra landbruksnæring til jordbruksnæring i formålet. 
2. Fjerne jakt av fangst av bever som rekreasjonskilde 
3. Stryke paragraf 4, sekundært endre til MAKS 4 dyr. 

4. Kommunedirektøren bes samarbeide med NMBU om å kartlegge 
beverbestanden i Ås 

Votering: 

SVs forslag punkt: 
 1 ble nedstemt 7-2 (SV,R) 
 2 ble nedstemt 7-2 (SV,R) 

 3 ble nedstemt 8-1 (SV) 
 4 ble nedstemt 8-2 (SV,R) 

Kommunedirektørens innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-08-06-2022.515115.MD1I960505o5834.pts.html
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Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.05.2022: 
1. Forslag til forvaltningsmål for bever, datert 2.05.2022 vedtas.  

2. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, datert 2.05.2022 
vedtas 
 

_____ 
 
 

 

Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

 
1. Forslag til forvaltningsmål for bever, datert 2.05.2022 vedtas.  

2. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, datert 2.05.2022 
vedtas 
 

 
Ås, 02.05.2022 

 
 
Tom Arne Tørfoss Ellen Grepperud 

Kommunedirektør Virksomhetsleder 
Samfunnsutvikling 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Forvaltningsmål for bever i Ås kommune, datert 2.05.2022 
2. Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Ås kommune, Viken, datert 
2.05.2022 

3. Samlet - Høringsinnspill - Forvaltningsmål og forskrift om forvaltning av bever 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Saksprotokoll fra HNM møte 17.08.2021 og 28.09.2021 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Follo landbrukskontor v/ Landbrukssjef Arne Ivar Sletnes 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Hovedutvalg for næring og miljø behandlet høringsutkast til forvaltningsmål og 
forskrift 17. august og 28. september 2021. Saken har vært på høring og det 

kom inn 6 høringsinnspill som er lagt ved saken. Kommunedirektøren foreslår at 
enkelte innspill tas til følge og legger fram forslag til justerte forvaltningsmål og 

forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Ås kommune. 
 
Fakta i saken: 

I møtet i Hovedutvalg for næring og miljø 28.9.2021 ble det fattet følgende 
vedtak: 

 
1. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever legges ut på høring 

med 6 ukers høringsfrist. 
2. Forslag til forvaltningsmål for bever legges ut på høring med 6 ukers 

høringsfrist. 

3. HNM’s enstemmige vedtak av 17.08.2021 om jakttider opprettholdes:  
§3 endres til å lyde: Jakt og fangst tillates i perioden mellom 1. oktober og 

31. desember. 
 
I tråd med vedtaket er forslag til forskrift og forvaltningsmål sendt på høring til 

landbruks- og grunneierorganisasjoner, Ås jeger- og fiskeforening, natur- og 
miljøorganisasjoner, nabokommuner og Viken fylkeskommune med høringsfrist 

30.11.2021. Det kom 5 innspill innen fristen, fra Viken fylkeskommune, Ås 
landbrukslag, NOAH for dyrs rettigheter, Ås grunneierlag og Naturvernforbundet i 
Ås. Senere har det kommet et innspill fra en privatperson, Even Ålerud.  

 
Viken fylkeskommune  

Viken fylkeskommune mener at målsettingene er gode. De har tillit til at 
kommunen informerer jegere og rettighetshavere tilstrekkelig om punkt 2 i 
forvaltningsmål, om tilpasset jakttrykk. Videre foreslås det at kommunen kan 

vurdere å formulere punkt 4 i målsettingene slik at det også tas høyde for 
økende bestand og skadeomfang, f.eks. endre formuleringen «fastsette kvoter, 

innskrenke jakttiden,…» til «justere kvoter, endre jakttiden,…» 
 
Når det gjelder forslaget til forskrift kommenterer fylkeskommunen at Ås 

kommune velger å innskrenke jakttiden samtidig som det fastsettes en kvote for 
hele kommunen: «Fastsettelse av en totalkvote for kommunen vil alene effektivt 

sette et tak på uttaket, og det framkommer ikke i oversendte dokumenter 
hvorfor man samtidig finner det påkrevet å innskrenke jakttida i forhold til 
nasjonalt fastsatt jakttid.» 

 
Videre ber fylkeskommunen kommunen se nærmere på den lokale forskriftens 

§5 om skadefelling. Skadefelling av bever vil måtte skje med hjemmel i 
naturmangfoldloven §18. Den lokale beverforskriften utarbeides med hjemmel i 
forskrift om forvaltning av bever. Fylkeskommunen kan ikke se at kommunen 

har hjemmel for å sette rammer for behandling av skadefellingssøknader i den 
lokale beverforskriften, og anbefaler at §5 fjernes. 

 
Ås landbrukslag  

Ås landbrukslag har ingen innvendinger til hovedmålet for forvaltning av bever i 
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Ås og har heller ingen merknader til punktene 2-5. Landbrukslaget peker på at 
det for landbruket er viktig at det tas hensyn til at forvaltningen av 

beverbestanden ikke skal føre til unødige skader på jordbruksjord, produktivt 
skogareal og veier. Dersom dette ikke kan oppnås gjennom ordinær jakt, må 
kommunen raskt kunne gi tillatelse til skadefelling, innen dager, ikke uker, for å 

redusere skadeomfanget. 
 

Landbrukslaget ser at det av dyreetiske årsaker er ønskelig at det ikke utføres 
jakt etter nyttår og støtter forslaget om redusert jakttid, men forutsetter at det 
kan innvilges skadefelling også etter nyttår. 

 
NOAH for dyrs rettigheter  

NOAH for dyrs rettigheter skriver at forslaget om å begrense jakttiden i Ås 
sammenlignet med de nasjonale jakttidene er svært positivt. NOAH støtter også 

hovedmål a om at bestanden skal ivaretas på lang sikt etc. De støtter også 
hovedmål c om at Ås kommune skal bidra til å øke kunnskap og forståelse for 
beverens rolle i naturen etc. For øvrig mener NOAH at det er tungtveiende 

grunner til ikke å tillate jakt i det hele tatt. 
 

Ås grunneierlag 
Ås grunneierlag representerer alle grunneiere i Ås kommune. De mener det 
derfor vil være naturlig at Ås grunneierlag administrerer hvilket geografisk 

område hvor kvoten skal tas ut. Grunneierlaget har følgende forslag til §4 i lokal 
forskrift: 

 
§4 Kvote 
Årlig kvote for uttak av bever i kommunen er 4 dyr.  

Ås Grunneierlag representerer alle grunneiere i Ås kommune. Ås Grunneierlag 
administrerer hvilket geografisk område hvor kvoten skal tas ut i samråd med 

grunneiere som har eiendom i områder med bever. Kvoten fordeles etter 
prinsippet hvor skadeomfanget er størst og bestandsreguleringen får optimal 
effekt 

 
Naturvernforbundet i Ås 

Naturvernforbundet i Ås (NiÅ) støtter hovedmålet om å ivareta beverbestanden 
og er positiv til ønsket om å bidra til økt kunnskap og forståelse for beverens 
rolle i naturen. NiÅ foreslår følgende endringer til § 1 i forskriften: 

 
Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning, 

der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt og fangst av bever som 
rekreasjonskilde, beveren som kilde til naturopplevelser (f.eks. beversafari), 
samt forebygging av unødige skader og ulemper for jordbruksnæring og andre 

samfunnsinteresser. 
 

NiÅ ønsker å bytte ut «landbruksnæring» med «jordbruksnæring» for å markere 
at skogbrukshensyn ikke bør telle sterkt i forhold til forvaltning av bever. 
 

NiÅ mener det er viktig at jakten avsluttes 23.12. for å unngå å skyte drektige 
hunndyr. De etterlyser videre kartlegging av bestanden, og støtter krav om 

rapportering innen 1 dag etter felt bever. 
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Even Ålerud  
Even Ålerud har lenge etter høringsfristen kommet med et innspill. Han 

kommenterer nedsatt jakttid slik: 
«Jeg vil påstå at i Norge så blir 90% av all felte bever felt i perioden 1.3.-30.4. 
Dette skyldes at beveren ikke kommer ut av hytta og eksponerer seg i dagslys. 

På våren når natten har blitt kortere må beveren ut av hytta mens det ennå er 
lyst og dette fører til at skuddmulighetene øker og man kan skille de forskjellige 

individene fra hverandre. Og skal man forvalte beveren på en fornuftig måte så 
er man 100% avhengig av å se hvilket individ man tar ut. Klart man kan sette ut 
feller og på den måten klare å ta ut 4 bever i den perioden det her er snakk om, 

men det er ingen forvaltning. Det er redusering uten noen kontroll….» 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren foreslår å endre punkt 4 i målsettingene i tråd med Viken 

fylkeskommunes forslag. Videre tas fylkeskommunens kommentar om 
manglende hjemmel for å sette rammer for skadefelling i beverforskriften til 
følge og § 5 foreslås strøket i forskriften. Punkt 5 i målsettingene kan imidlertid 

beholdes selv om skadefelling ikke omtales i forskriften.  
 

Siden jakttiden er avsluttet før paringstiden begynner kan siste setning i 
forvaltningsmål 3 (drektighetsvurdering) strykes. 
 

Ås grunneierlags forslag om at grunneierlaget skal kunne fordele kvoter til 
områder vil etter kommunedirektørens vurdering ikke være juridisk holdbart og 

bør ikke tas til følge. 
 
Åleruds vurderinger rundt jakttid viser noe av problemet med å begrense 

jakttiden til høsten og fylkeskommunen stiller også spørsmål rundt nedsatt 
jakttid. Utvalget har enstemmig vedtatt at jakttiden bør reduseres og 

kommunedirektøren ser ikke at dette nødvendigvis må endres av faglige 
grunner, selv om forvaltning på individbasis blir begrenset ved kun høstjakt. 
Imidlertid har utvalget satt jakttidens slutt til 31.12. Dette foreslås endret til 

23.12. på grunn av generell fredningsbestemmelse i julen. Siste setning i forslag 
til forskrift §6 om felling av hunkjønn strykes siden jakttiden avsluttes før 

paringstiden. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Forvaltningsmål for bever vil gi administrasjonen mulighet til å behandle saker 
om jakt på bever, og etter den nye forskriften er forvaltningen effektivisert slik 

at det for kommunen kun gjenstår administrative oppgaver som kartlegging. Ved 
innføring av kvote kreves det administrativ oppfølgning og dette vil trolig utgjøre 
3 dagsverk årlig.  Dette betyr imidlertid ikke at det er behov for å øke de 

økonomiske rammene til landbrukskontoret.   
 

Alternativer: 
Det er ikke kommet høringsuttalelser som tilsier andre vedtak enn foreslått. Et 
alternativ er å sette jakttiden lik nasjonal bestemmelse (1.10. – 30.4.) dersom 

utvalget vil endre dette etter høringsinnspill. 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler at forskrift om adgang til jakt og fangst av bever 
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og forvaltningsmål for bever vedtas med endringer som foreslått. Med dette får 
Ås kommune en langsiktig strategi for bærekraftig forvaltning av bever og en 

klar forskrift.  
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-64/22 
Orientering om uttalelse fra Statens vegvesen ifm 
interpellasjon fra Kommunestyret 9. februar 2022 
vedrørende nye E18 Retvet-Vinterbro 
 
Saksbehandler:  Helene Oma Saksnr.:  22/00126-12 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 64/22 15.06.2022 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 
 

Ås, 03.05.2022 
 

 
 
Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 

Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  

 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Uttalelse til interpellasjon i Ås kommunestyre angående ny E18 (22_00126-9 ) 
2. Tilsvar SD ang bomfinansiering E18 Retvet - Vinterbro (22_00555-2)   

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Statens vegvesen  
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Det vises til følgende interpellasjon:  
Kommunestyret ber om sak om følgende forslag: Ås kommune oppfordrer til at 

firefelts ny E18 mellom Retvet og Vinterbro vurderes for en maksimal hastighet 
på 90 km/t, med hensikt å gjøre prosjektet mer økonomisk og miljømessig 

bærekraftig, og å redusere totalkostnad, arealbeslag og trafikklekkasje.  
 
Etter henvendelse fra Ås kommune har Statens vegvesen gitt uttalelse til 

interpellasjon fremsatt i Kommunestyret 09.02.22.  
 

Statens vegvesen henviser til at prosjektet har klare miljø- og effektmål, og at 
de fortsetter arbeidet med å se på ulike løsninger for å redusere kostnader, 

arealinngrep og klimagassutslipp. Uttalelsen fra Statens vegvesen er vedlagt.  
 
I tilsvaret fra Samferdselsdepartementet (SD) (vår ref. 22/00555-2), på 

fellesbrevet fra Nordre Follo, Ås og Indre Østfold av 01.02.22 så nevnes det at 
SD har gitt åpning for enkelte justeringer utover vanlig praksis i bompengesaker. 

Brevet er vedlagt.  
 
Dette vil også bli omtalt nærmere i orienteringssaken med arbeidsgruppas 

rapport som legges frem Ås FSK 1.juni og NF FSK 2. juni. Viken Fylkeskommune 
vil legge frem selve rapporten, og Ås/NF har i tillegg utarbeidet et felles 

orienteringsnotat. 
 
Vurdering: 

Statens vegvesen beskriver i sitt svar at prosjektet har klare mål og rammer, og 
at de fortsetter arbeidet med å se på ulike løsninger for å redusere kostnader, 

arealinngrep og klimagassutslipp. 
 
En administrativ arbeidsgruppe som ble nedsatt etter befaring med våre to 

kommuner, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet i 
juni 2021, har vurdert tiltak for å ivareta et forsvarlig og helhetlig 

transportsystem i Ås og Nordre Follo. 
 
Rapporten fra arbeidsgruppa vil være en del av saksfremlegget når nytt forslag 

til finansiering av nye E18 skal opp til ny behandling høsten 2022. 
Kommunestyrene i Ås og Nordre Follo vil da avgjøre om føringene i vedtaket fra 

desember 2020 er oppfylt. 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at saken tas til orientering. 

 
  



Ås kommune 

Kommunestyret 15.06.2022  Side 174 av 174 

 

K-65/22 
Gnr 113 bnr 88 - Askehaugveien 58 - Salg 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd 
 

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

1 Formannskapet 22/22 09.03.2022 

2 Kommunestyret 30/22 23.03.2022 

3 Kommunestyret 34/22 04.05.2022 

4 Kommunestyret 65/22 15.06.2022 

 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 

 

 


	MØTEINNKALLING
	Kommunestyrets heldagsmøte
	4. Kontrollutvalget

