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Saker til behandling  

K-61/21 
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: 
Førstegangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  21/01926-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 21/21 17.08.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 43/21 18.08.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/21 18.08.2021 

4 Hovedutvalg for helse og sosial 10/21 18.08.2021 

5 Formannskapet 59/21 25.08.2021 

6 Formannskapet 74/21 21.09.2021 

7 Kommunestyret 61/21 20.10.2021 

 

   

Formannskapets innstilling 21.09.2021: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 
kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 datert 

04.08.2021 med vedtatte endringer på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
Jf. vedlagte excellark datert 28.09.2021. 

 
_____ 

 

UTVALGENES BEHANDLINGER: 
 

Formannskapets behandling 21.09.2021: 
Innsendte forlag ble votert over punkt for punkt, jf. Excellark. 
Ordfører fremmet forslag om kommunedirektørens innstilling med følgende 

tillegg: med vedtatte endringer.  
 

Votering: 
Jf. vedlagte Excellark for voteringer. 
Ordførers forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 18.08.2021: 

I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 
kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 datert 

04.08.2021 på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Mål 14: NAV Ås inkluderer flere av de med nedsatt arbeidsevne, de som mottar 

økonomisk stønad, innvandrere utenfor EU/EØS, unge og langtidsledige på 
arbeidsmarkedet.  

 
Hovedutvalget for helse og sosial stiller spørsmål ved om bærekraftsmål nr. 9 
(s.19) naturlig hører inn under pkt. 14. 

 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-21-09-2021.515115.MD1I885550ob852.pts.html
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Øvrige forslag fra hovedutvalget følger saken, jf. HHS´behandling. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 18.08.2021: 
Solveig Viste orienterte om kommuneplanen først i møtet. 

 

Forslag for votering 
Rubina Mushtaq Rikheim (H): 

Mål 14: NAV Ås inkluderer flere av de med nedsatt arbeidsevne, de som mottar 
økonomisk stønad, innvandrere utenfor EU/EØS, unge og langtidsledige på 
arbeidsmarkedet.  

 
Hovedutvalget for helse og sosial stiller spørsmål ved om bærekraftsmål nr. 9 

(s.19) naturlig hører inn under pkt. 14. 
 
Forslag som følger saken 

 
Anne Odenmarck, (Ap): 

1.2.2folkehelse i Ås.  
-Tillegg til kulepunkt 5 s. 10 forebygge og snu en negativ utvikling i barn og 

unges psykiske helse «med et bedre psykisk helsetilbud» 
3 Oppvekst og opplæring 
-nytt tiltak 7.4 s18 «utjevne sosiale forskjeller med vekt på barn som vokser opp 

i lavinntektsfamilier» 
4 helse og mestring 

-Mål 14 s. 22 « føye til bærekraftmål nr. 1. Utrydde fattigdom» 
9 boliger og eiendomsforvaltning 
-Mål 23 s 31 føye til bærekraftmål nr. 1 utrydde fattigdom 

- tillegg til tiltak 23.2 bidra tilta det bygges boliger…………. og funksjonshemmede 
 

Stein Ekhaugen, (H):  
Arealstrategier (Slik gjøres det): 
16.1: Prioriterte utbyggingsområder 

Tillegg etter siste setning: 
Boligveksten skal ivareta innbyggernes ulike boligbehov. 

 
Marcus Oterholm (SV): 
Forslag fra SV: 2.2.1 Mål og strategier 

Mål 2 
2.3: legge til «… og unngå sosial dumping»  

Mål 3 
Ny 3.3: legge til rette for faste heltidsstillinger 
Mål 4: 

Bytte plass på 4.1 og 4.2  
Mål 5: 

Skrive om 5.1 
Legge til i 5.2: «…i alle deler av kommunen» 
Mål 7: 

Nytt punkt 7.4: «sikre gode bomuligheter for alle» 
Legge til under «slik følges det opp» 

- Boligsosial handlingsplan 
Mål 8: 
- Ta bort «legger til rette for gode dannelsesprosesser som» 
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Mål 10: 
Bytte om på 10.1 og 10.2 

Nytt 10.4: Nulltoleranse for alle former for diskriminering 
Mål 11: 
Stryke «Gravide» under «Gravide, vordende foreldre» 

Mål 12: 
- Endre formulering på målet, samt påse at den dekker opp ulike former for 

helse og aldersgrupper 
- 12.6 Tilrettelegge for ulike boformer med sosiale fellesfunksjoner 
Mål 14: 

Legge til i «Slik følges det opp»: 
- Årsrapporter 

Mål 15: 
- Legge til: sikre felleslokaler som samler lag og foreninger 

- legge til under 15.1 «, blant annet sommerskole,» 
- 15.3: «Etablere fysisk og økonomisk tilgjengelig tilbud» 
Til kapittel 5 

- Innarbeide punkter om vennskapskommunar, flyktningar og integrering 
9.1 

- 23.1: legge til: «med ulik boligstørrelse» 
- 23.2: legge til: «i alle deler av kommunen og med god bokvalitet» 
 

Annett Hegén Michelsen (Sp): 
Nytt pkt 2.7.: 

"I Ås kommune skal personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad ha 
muligheter til å delta i samfunnslivet på lik linje med andre innbyggere. 
Familier med barn og unge med funksjonsnedsettelser skal få god oppfølging og 

avlastning i hverdagen." 
 

Ulrika Jansson (MDG):  
MDG er opptatt av at vi konkretiserer flere mål og tiltak knyttet til rus og psykisk 
helse for personer i alle aldre. 

Mål 13: 
Demensvennlig samfunn innebærer også at mennesker med demens kan 

stimuleres ved bruk av dyr og natur. Derfor er området rundt demenssenteret og 
hvordan dette området tilrettelegges en viktig del av utviklingen av et 
demensvennlig samfunn. 

 
Votering: 

 Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 Høyres forslag v/Rubina Mushtaq Rikheim ble enstemmig vedtatt. 
 

 Hovedutvalget for helse og sosial stiller spørsmål ved om bærekraftsmål nr. 9 
(s.19) naturlig hører inn under pkt 14. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 Øvrige forslag fra hovedutvalget følger saken.  
 

 

_____ 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 18.08.2021: 

Forslagene fra de ulike partiene i utvalget oversendes formannskapet uten 
votering.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 18.08.2021: 
Utvalget drøftet seg fram til følgende omforente forslag: 

Forslagene fra de ulike partiene i utvalget oversendes formannskapet uten 
votering.   
 

Forslag fra Ap 
1.Kap. 3 s.18; Tilføyelse i det første avsnittet på slutten av innledningen: «Den 

pedagogiske ledelsen av barnehager og skoler, samt innholdet i og 
organiseringen, skal bidra til at alle barn og unge skal føle seg inkludert og 

betydningsfulle i fellesskapet. Det arbeides aktivt og systematisk for å motvirke 
utenforskap og å bygge tilhørighet slik at alle barn og unge utvikler tro på seg 
selv og har tillit til andre.». 

 
2. Omformulering av tiltak. 7.2 s.18: 7.2 Utvikler pedagogiske virksomheter som 

motvirker utenforskap, bygger tilhørighet, inkluderer alle i fellesskapet på alle 
nivåer, og tilbyr tidlig innsats. 
 

3. Nytt tiltak 7.4 s.18: Utjevne sosiale forskjeller med vekt på barn som vokser 
opp i lavinntektsfamilier. 

 
4. Nytt punkt 11.2: Ha universelle tiltak for forebygging av psykisk uhelse hos 
barn og deres familier. 

Slik følges det opp i aktuelle planer: Tiltak for alle familiene/barn/innbyggere. 
 

Forslag fra Sp, fra Samfunnsdelen Arealplanen 

1. Prognoseverktøyet, befolkningsvekst. FORSLAG: Ås kommune skal styre mot 

1,1 prosent vekst, ikke på mellom 1,1 og 1,9 prosent, som dokumentet legger 

opp til. 

 

2. Lånegjeld: Mål 2. OK, men virkemidlene for generelle. Forslag: Tillegg nr 26: 

Ås kommune må ta en ny gjennomgang av lånegjeldstatus, med tanke på 

sterkere virkemidler for å redusere lånegjelden. 

3. Alealforvaltning (pkt 6). FORSLAG: Ta inn Nordby som et knutepunkt og 

vekstområde. Samt foreslå at arbeidsplassveksten skal skje i Ås sentralområde 

og i Nordby/Vinterbro området. 

4. Pkt 16.3: Mobilitet. Forslag: Legge til Nordby/Vinterbro som område der 

mobilitet for gående og syklende må økes.  

5. s.24. Forslag: Ta bort setningen om at «Spredt boligbygging utfordrer flere 

aspekter ved bærekraftig arealplanlegging og bør begrenses». Teksten er et 

politisk statement slik det nå står. Påvirker også teksten nederst s.23 og øverst 

s.24. 

6. Nytt mål i Samfunnsdelen: Forslag: I Ås kommune skal personer med nedsatt 

funksjonsevne i størst mulig grad mulighet til å delta i samfunnslivet på lik linje 
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med andre innbyggere. Familier med barn og unge med funksjonsnedsettelser 

skal få god oppfølging og avlastning i hverdagen. Tiltak: Fylles inn fra admin. 

7. MÅL 23: …bomiljøer: FORSLAG: Legge til 23.4: Sikre arealer til eneboliger m 

hage. 

Votering: 

Det var enstemmig tilslutning om å oversende forslagene uten votering.  
 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 18.08.2021: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 

kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 datert 
04.08.2021 på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 
1. Ta inn Nytt tiltak under mål 3.3 s. 15: 

"sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å prioritere utviklingsarbeid, 

krevende saksbehandling og effektiviserende tiltak" 
2. Ta inn nytt tiltak under 17.6 s. 26: "redusere klimagassutslipp fra 

byggeplasser" 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 18.08.2021: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

8.1: Mål og strategier 
1. Mål 18:  

Nytt tiltak 18.6: sikre en tilstrekkelig og rimelig reserveløsning for 

drikkevann. 
2. Mål 21: 

Legge til i tiltak: Strategi for landbruk og skogbruk 
 
Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Under tiltak 16.1 tilføyes "eller for å opprettholde og utvikle 
bygdesamfunn" slik at setningen blir: 

"Konsentrere 90 % av boligveksten innenfor utbyggingsgrensen til Ås 
sentrum og del av Solberg som grenser til Ski. Videre sørge for at 
boligveksten ellers skjer i tilknytning til allerede bebygde områder som har 

et godt kollektivtilbud, eller for å opprettholde og utvikle bygdesamfunn. " 
2. Ta inn Nytt tiltak under mål 3.3 s. 15: 

"sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å prioritere 
utviklingsarbeid, krevende saksbehandling og effektiviserende tiltak" 

 
Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap og MDG:  

Ta inn nytt tiltak under 17.6 s. 26: "redusere klimagassutslipp fra 

byggeplasser" 
 

Forslag fra Håvard Steinsholt (SV) som følger saken som høringsinnspill: 
Til kapittel 5 
1. Mål 16: arealplanlegging 

a. 16.1 legge til på slutten: «…og sosial infrastruktur». 
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b. 16.1 Fotnote 10 strykes.  
c. 16.2: «utenfor vekstområdene» tas ut. 

d. 16.2: legge til: «og dyreliv» 
2. Mål 17: Klima 

a. Mål 17 må endres til å være mer visjonært: Ås må være en 

foregangskommune innenfor klimaarbeidet; både med hensyn på 
utslipp og med hensyn på konsekvenser.  

b. Nytt punkt 17.6: Samarbeidet med NMBU på klimaområdet må 
styrkes. 

3. Nytt mål under klima (18): 

a. Det må innarbeides et eget mål om klimatilpasning (nytt mål 18) 
b. 18.1: Arbeide systematisk med klimarisiko og tilpasse samfunnet et 

endret klima  
c. Nytt slik følges det opp: handlingsplan for klimatilpasning 

8.1: Mål og strategier 
4. Mål 19: 

a. Nytt 19:4: Utvikle bedre incentiver for økt hjemmekompostering 

b. Nytt 19.5: utvikle gjenbruksstasjoner i samarbeid med Follo REN 
5. Mål 20  

a. Tilføre i målet: sykkel, «kollektivtilbud,» og veinett  
b. Nytt 20.5: Kollektivtilbudet innenfor og mellom kommunale 

tettsteder i hele kommunen skal styrkes 

c. Nytt 20.6: Styrke togtilbudet 
6. Mål 21  

a. Endre målet til:  «Ås kommune har en sammenhengende 
grønnstruktur i form av parker, møteplasser, lekeplasser, idretts og 
friluftslivsarenaer, naturområder, skog og landbruksområder som 

møter behovet til et mangfold av brukergrupper og ivaretar 
naturhensyn» 

b. Nytt punkt: 21.3: Sikre helhetlig blågrønne strukturer for å ivareta 
hensyn til friluftsliv, naturmangfold, vilt og folkehelse.  

c. Nytt punkt 21.4: Sikre en bærekraftig skog og landbruksforvaltning. 

 
Votering: 

 Sosialistisk venstrepartis forslag punkt: 
1. ble nedstemt 7-2 (1Sp, 1SV) 
2. ble nedstemt 7-2 (1Sp, 1SV) 

 Arbeiderpartiets forslag punkt: 
1. ble nedstemt 6-3 (2Ap, 1Sp) 

2. ble tiltrådt 5-4 (1MDG, 1SV, 2H) 
 Fellesforslaget fra Ap og MDG ble enstemmig tiltrådt.  
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 17.08.2021: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 

kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 datert 
04.08.2021 på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 
1. 2.1..1. og 17: Tilleggskulepkt: Næringsplan 
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2. 2. kulepkt 16.3 ny formulering: Være pådriver for et godt kollektiv- og 
sykkelveitilbud mellom kommunen, nabokommuner og Oslo 

 
3. Mål 18, ny formulering: Ås kommune har drikkevann med høy kvalitet og 

sikker vannforsyning til innbyggerne, offentlige virksomheter og næringsliv. 

 
4. 19.1, ny formulering: Videreutvikle kildesortering for husstandene, offentlige 

virksomheter og næringslivet 
 
5. 22.3, ny formulering: Vurdere hvilke av kommunens eiendommer som skal 

omdisponeres, avhendes og satses på.  
 

6. Nytt kulepkt 22.5: Samordne ansvaret for boligpolitikken i kommunen 
 

7. Nytt punkt 23.2: Legge føringer for boligutvikling som støtter opp under 
næringsstrategien. 

 

8. Tiltak 2.3 (s.14, under mål og strategier 2.2.1) legge til (...), og som sikrer 
seriøse og anstendige arbeidsforhold. 

 
9. Tiltak 3.1 (s.15 under mål og strategier 2.3.1) legge til (...), som i størst 

mulig grad tilbyr hele og faste stillinger. 

 
10.Nytt tiltak 17.6 (s.26 under mål 17) Redusere klimagassutslipp fra 

byggeplasser. 
 

11. Nytt tiltak 22.5 (s.31 under mål 22) Vurdere klimarisiko og ivareta nødvendig 

klimatilpasning. 
 

12. Følgende endringer innarbeides i samfunnsdelen: 
1. Sirkulærøkonomi og nøktern ressursbruk innarbeides som mål i 

samfunnsdelen. 

 
13. Endringsforslag 2.4.1, mål 4, s.15: 

Legge til "…. Som bidrar til utvikling, effektivisering og økt inkludering for…" 
 

14. Tilleggsforslag mål 19: 

19.4. Opprette byttebod i Ås sentrum 
 

15. 2.1.1 Mål og strategier 
a. Nytt 1.3: «sikre en aktiv og bærekraftig næringsutvikling»  
b. Ny under «slik følges opp»: 

Næringsstrategi, også for landbruket 
 

16. Mål 16: arealplanlegging 
a. 16.1 legge til på slutten: «og sosial infrastruktur» (skole, bhg, div). 
b. 16.2: «utenfor vekstområdene» tas ut   

c. 16.2: legge til dyreliv 
 

17. Mål 17: Klima  
a. Endre mål 17 til å være mer visjonært: foregangskommune innenfor 

klimaarbeidet 
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b. Nytt punkt 17.6: Samarbeidet med NMBU må styrkes 
 

18. 8.1: Mål og strategier 
Mål 19  
a. Nytt 19:4: Utvikle bedre incentiver for økt hjemmekompostering 

b. Nytt 19.5: utvikle gjenbruksstasjoner i samarbeid med Follo REN 
 

19. Mål 20   
a. Tilføre i målet: sykkel, «kollektivtilbud,» og veinett  
b. Nytt 20.5: Kollektivtilbudet innenfor og mellom kommunale tettsteder hele 

kommunen skal styrkes  
 

20. Mål 21  
a. legge til i målet «naturområder, skog og landbruksområder,» og på slutten 

«og naturhensyn»  
b. Nytt punkt: 21.3: sikre helhetlig blågrønne strukturer for å ivareta hensyn 

til friluftsliv, naturmangfold, vilt og folkehelse.  

c. Nytt punkt 21.4: sikre en bærekraftig skog og landbruksforvaltning 
d. Legge til i tiltak: strategi for landbruk og skogbruk 

 
21. 9.1 

 Mål 22: legge til «og lavest mulig økologisk fotavtrykk» 

 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 17.08.2021: 
Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende alternative forslag: 

Alternativ til kommunedirektørens innstilling: 

Førstegangsbehandling av kommuneplanens samfunnsdel utsettes til neste 
møte etter valget 

 
Jan Henrik Martinsen (H) fremmet følgende forslag: 

1. 2.1..1. og 17: Tilleggskulepkt: Næringsplan 

2. 2. kulepkt 16.3 ny formulering: Være pådriver for et godt kollektiv- og 
sykkelveitilbud mellom kommunen, nabokommuner og Oslo 

3. Mål 18, ny formulering: Ås kommune har drikkevann med høy kvalitet og 
sikker vannforsyning til innbyggerne, offentlige virksomheter og 
næringsliv. 

4. 19.1, ny formulering: Videreutvikle kildesortering for husstandene, 
offentlige virksomheter og næringslivet 

5. 22.3, ny formulering: Vurdere hvilke av kommunens eiendommer som 
skal omdisponeres, avhendes og satses på.  

6. Nytt kulepkt 22.5: Samordne ansvaret for boligpolitikken i kommunen 

  
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: 

1. 1.2.2 Folkehelse (s10) – bytte ut tekst kulepunkt 2: 
Gjennomføre tiltak som resulterer i økt bruk av bruk sykkel, gange og 
kollektiv transport. Dette sees i sammenheng med kapittel 7 Klima; ved at 

når en større andel av lokale reiser tas til fots/på sykkel, så reduseres 
klimautslippene. 

2. 9 Boliger og eiendomsforvaltning - tillegg i andre avsnitt, før siste setning 
(s30) 
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-legge føringer for utvikling av boligtyper og bomiljøer som tiltrekker seg 
innbyggere som kan støtte opp under næringsstrategien i Ås. Dette for å 

styrke utviklingen av kunnskapsarbeidsplasser og legge til rette for at våre 
innbyggere også kan arbeide i kommunen. Dette er også godt for 
tilhørighet. 

3. Nytt punkt 23.2: Legge føringer for boligutvikling som støtter opp under 
næringsstrategien. 

 
Emilie Efe Åm (Ap) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: 

1. Tiltak 2.3 (s.14, under mål og strategier 2.2.1) legge til (...), og som 

sikrer seriøse og anstendige arbeidsforhold. 
2. Tiltak 3.1 (s.15 under mål og strategier 2.3.1) legge til (...), som i størst 

mulig grad tilbyr hele og faste stillinger. 
3. Nytt tiltak 17.6 (s.26 under mål 17) Redusere klimagassutslipp fra 

byggeplasser. 
4. Nytt tiltak 22.5 (s.31 under mål 22) Vurdere klimarisiko og ivareta 

nødvendig klimatilpasning. 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende endringsforslag: 

Følgende endringer innarbeides i samfunnsdelen:  
1. Sirkulærøkonomi og nøktern ressursbruk innarbeides som mål i 

samfunnsdelen. 

 
Gisle Bjørneby (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. 1.2.1 Befolkningsutvikling 
Ås kommune skal styre mot 1,1 prosent vekst i perioden 2020-2035, ikke 
på mellom 1,1 og 1,9 prosent, som dokumentet nå legger opp til.  

2. 6 Arealforvaltning 
Endre første setning fra 

"Ås skal konsentrere hoveddelen av boligveksten til Ås sentrum og 
Solberg..." til  
"Ås skal konsentrere hoveddelen av boligveksten til Ås sentrum, Solberg 

og Vinterbro-området (f.eks. Sjøskogen og Togrenda)... " 
(Her kan gjerne administrasjonen finne et bedre begrep for det tredje 

vekstområdet.)  
3. Fjerne følgende setninger fra s. 23 og 24 (politisk omstridte 

formuleringer): 

 "Tettere utbygging gir muligheter for å utvikle mer levende tettsteder 
med gode sosiale møteplasser og variasjon i tilbud av handel, service, 

kultur og et godt kollektivtilbud. Dette bidrar til at en stadig større del 
av befolkningen kan dekke sine daglige gjøremål der de bor. Å bygge 
tettere sikrer dessuten landbruks-, og natur- og friluftsområder mot 

nedbygging." 
 "Spredt boligbygging utfordrer flere aspekter ved bærekraftig 

arealplanlegging og bør begrenses." 
4. 6 Arealforvaltning 

Mål 16. (Slik gjøres det) 

Under kulepunktene er Ås sentrum og Solberg nevnt flere steder. Her 
ønsker skal punktene oppdateres til også å omfatte Vinterbro-området. 

 
Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: 

1. Tilleggsforslag til mål 3  
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Nytt punkt 3.3: "Redusere lønnsforskjeller mellom ansatte og ledere for å 
sikre en rettferdig kommune å jobbe i." 

2. Endringsforslag 2.4.1, mål 4, s.15: 
Legge til "…. Som bidrar til utvikling, effektivisering og økt inkludering 
for…" 

3. Endringsforslag til kap. 6 Arealforvaltning, mål 16: 
Legge til "arealnøytralt" i målbeskrivelsen 

4. Tilleggsforslag mål 17, s.26: 
Redusere kraftig klimagassutslippene fra byggeprosjekter 

5. Endringsforslag 7.1: til punkt 17.1 - 17.5 

"kraftig" legges til hvert punkt etter "Redusere" 
6. Tilleggsforslag mål 19: 

19.4. Opprette byttebod i Ås sentrum 
7. Tilleggsforslag til 9.1,(tas enkeltvis) 

a. 22.5 Avse tilstrekkelige arealer til prøveprosjekter med ikke-
kommersielle boligprosjekt. 

b. 22.6 Kommunen som utleier skal ta inn leie under gjengs leie ved ikke-

kommersielle boligprosjekt. 
c. 22.7 Kommunen skal avstå fra å selge kommunale eiendommer 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

1. 2.1.1 Mål og strategier 

a. 1.4: legge til «…, for eksempel borgerråd» (ev siste runde?) 
b. Nytt 1.3: «sikre en aktiv og bærekraftig næringsutvikling»  

c. Ny under «slik følges opp»:  
Næringsstrategi, også for landbruket 

2. Mål 6: 

Legge til under «slik følges det opp»: plan for klimatilpasning  
3. Mål 16: arealplanlegging 

a. 16.1 legge til på slutten: «og sosial infrastruktur» (skole, bhg, div). 
b. 16.1 ta vekk fotnoten 
c. 16.2: «utenfor vekstområdene» tas ut   

d. 16.2: legge til dyreliv 
4. Mål 17: Klima  

a. Endre mål 17 til å være mer visjonært: foregangskommune innenfor 
klimaarbeidet   

b. Nytt punkt 17.6: Samarbeidet med NMBU må styrkes 

5. 8: Nytt kapittel om Naturmangfold  
Forslag til Slik gjøres det: Etablere mål og metoder for å sikre 

naturnøytralitet 
6. 8.1: Mål og strategier 

Mål 19  

a. Nytt 19:4: Utvikle bedre incentiver for økt hjemmekompostering 
b. Nytt 19.5: utvikle gjenbruksstasjoner i samarbeid med Follo REN 

7. Mål 20   
a. Tilføre i målet: sykkel, «kollektivtilbud,» og veinett  
b. Nytt 20.5: Kollektivtilbudet innenfor og mellom kommunale tettsteder 

hele kommunen skal styrkes  
c. Nytt 20.6: Styrke togtilbudet 

8.  Mål 21  
a. legge til i målet «naturområder, skog og landbruksområder,» og på 

slutten «og naturhensyn»  
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b. Nytt punkt: 21.3: sikre helhetlig blågrønne strukturer for å ivareta 
hensyn til friluftsliv, naturmangfold, vilt og folkehelse.  

c. Nytt punkt 21.4: sikre en bærekraftig skog og landbruksforvaltning 
d. Legge til i tiltak: strategi for landbruk og skogbruk 

9.  9.1 

 Mål 22: legge til «og lavest mulig økologisk fotavtrykk» 
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
1. pkt 19.1 tas ut 
2. pkt 6 Vinterbro/Nordby tas inn i planen som det tredje utviklingsområde i 

Ås kommune. 
 

Votering: 
 Rødts forslag ble nedstemt 8-1 (1R) ved alternativ votering mot 

kommunedirektørens innstilling 
 Høyres forslag punkt: 

1. ble enstemmig tiltrådt 

2. ble enstemmig tiltrådt 
3. ble enstemmig tiltrådt 

4. ble vedtatt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) ved alternativ votering mot FrPs forslag 
punkt 1.  

5. ble tiltrådt 8-1 (1R) 

6. ble enstemmig tiltrådt 
 Venstres forslag punkt: 

1. ble nedstemt 7-2 (1SV, 1V) 
2. ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1V) 
3. ble enstemmig tiltrådt 

 Arbeiderpartiets forslag punkt: 
1. ble tiltrådt 7-2 (1H, 1FrP) 

2. ble tiltrådt 7-2 (1H, 1FrP) 
3. ble tiltrådt 6-3 (1MDG, 1SV, 1R) ved alternativ votering mot Rødts forslag 

punkt 4.  

4. ble tiltrådt 8-1 (1FrP) 
 Miljøpartiet de Grønnes forslag ble tiltrådt 8-1 (1FrP) 

 Senterpartiets forslag punkt: 
1. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1SV, 1R) 
2. ble nedstemt 5-4 (1Sp, 1SV, 1H, 1FrP)  

3. ble nedstemt 8-1 (1Sp) 
4. ble nedstemt 5-4 (1Sp, 1SV, 1H, 1FrP) 

 Rødts forslag punkt: 
1. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1SV, 1R) 
2. ble tiltrådt 8-1 (1FrP) 

3. ble nedstemt 6-3 (1MDG, 1SV, 1R) 
5. ble nedstemt 6-3 (1MDG, 1SV, 1R) 

6. ble tiltrådt 5-4 (1Sp, 1V, 1H, 1FrP) 
7. a. ble nedstemt 7-2 (1SV, 1R) 
    b. ble nedstemt 7-2 (1SV, 1R) 

    c. ble nedstemt 8-1 (1R) 
 Sosialistisk Venstrepartis forslag punkt: 

1. a. ble nedstemt 7-2 (1SV, 1R) 
    b. ble enstemmig tiltrådt 

    c. ble enstemmig tiltrådt 
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2. ble nedstemt 8-1 (1SV) 
3. a. ble enstemmig tiltrådt 

    b. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1SV, 1H) 
    c. ble tiltrådt 8-1 (1FrP) 
    d. ble enstemmig tiltrådt 

4. a. ble tiltrådt 8-1 (1FrP) 
    b. ble tiltrådt 8-1 (1V) 

5. ble nedstemt 6-3 (1MDG, 1SV, 1R) 
6. a. ble tiltrådt 8-1 (1FrP) 
    b. ble tiltrådt 7-2 (1V, 1FrP) 

7. a. ble enstemmig tiltrådt 
    b. ble tiltrådt 8-1 (1FrP) 

    c. ble nedstemt 5-4 (1Sp, 1MDG, 1SV, 1R) 
8. a. ble enstemmig tiltrådt 

    b. ble tiltrådt 7-2 (1V, 1FrP) 
    c. ble tiltrådt 6-3 (1V, 1H, 1FrP) 
    d. ble tiltrådt 7-2 (1V, 1FrP) 

9. ble tiltrådt 7-2 (1Sp, 1FrP) 
 Fremskrittspartiets forslag punkt 2. ble nedstemt 5-4 (1Sp, 1SV, 1H, 1FrP) 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 

kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 datert 
04.08.2021 på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 
 
Ås, 04.08.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 

 
Vedlegg:  
a. Rullering av kommuneplan: Oppfølging av vedtak i F 21/9-21 

b. Kommuneplanens samfunnsdel: Høringsforslag med endringer etter vedtak i 
F-21092021 

 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034, datert 
04.08.2021. 

1. KPS KPA innspill fra formannskapet 25082021 KDs vurdering pr 17092021 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 Planprogram for rullering av kommuneplanen, vedtatt 16.09.2020: 
https://www.as.kommune.no/planprogram.524905.no.html 

 Planstrategi 2021-2024 for Ås kommune, vedtatt 10.12.2020: 

https://www.as.kommune.no/planstrategi-2021-2024-for-aas-
kommune.6345442-352088.html 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 

 

https://www.as.kommune.no/planprogram.524905.no.html
https://www.as.kommune.no/planstrategi-2021-2024-for-aas-kommune.6345442-352088.html
https://www.as.kommune.no/planstrategi-2021-2024-for-aas-kommune.6345442-352088.html
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Saksutredning 
 

Fakta i saken 
Kommuneplanen er kommunens langsiktige og helhetlige strategiske plan for å 
bidra til 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. Den skal sendes på høring sammen med 
kommuneplanens arealdel.  

 
Grunnlaget for utarbeidelse av forslag til kommuneplanens samfunnsdel er 

planprogrammet for rullering av kommuneplanen, som ble vedtatt av 
kommunestyret 16/9-20. Planprogrammet beskriver hensikten med rulleringen 
og hvilke temaer som skal drøftes i forbindelse med utarbeidelse av 

kommuneplanens samfunnsdel.  
 

Kommuneplanens samfunnsdel beskriver: 
 Visjonen «Sammen om miljø, mangfold og muligheter». Den er koblet til FNs 

17 bærekraftsmål som er fordelt på de tre dimensjonene i bærekrafts-

begrepet miljø og klima, sosiale og kulturelle forhold og økonomi. «Sammen 

om» peker på det 17. bærekraftsmålet «Samarbeid om å nå målene» 

 De langsiktige utfordringene kommunen står overfor når det gjelder 

samfunns- og tjenesteutvikling.  

 Mål og strategier for samfunns- og tjenesteutviklingen i kommunen. De tar 

utgangspunkt i tjenestene kommunen produserer og utvikler og viser hvordan 

kommunen skal møte utfordringene og gripe mulighetene kommunen har. I 

tillegg er målene sett i sammenheng med FNs 17 bærekraftsmål. De ulike 

temaplanene (jf. vedtatt planstrategi) konkretiserer tiltak for å nå målene og 

strategiene.  

 Arealstrategier som legger føringer for kommuneplanens arealdel.  

Kommuneplanens samfunnsdel er strukturert etter de oppgavene kommunen har 
som tjeneste– og samfunnsutvikler:  

 Temaer som gjelder hele organisasjonen og samfunnet er samarbeid, 
økonomi, medarbeidere og kompetanse, digitalisering, kommunikasjon samt 
samfunnssikkerhet og beredskap.  

 Temaer som gjelder mer spesifikke tjenesteområder, er:  
o Helse og mestring  

o Oppvekst og opplæring 
o Kultur og frivillighet 
o Arealforvaltning 

o Klima 
o Teknisk infrastruktur 

o Boliger og eiendomsforvaltning 
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Vurdering 

Visjonen «Sammen om miljø, mangfold og muligheter» er sett i sammenheng 
med FNs 17 bærekraftsmål. Miljø viser til miljø- og klimadimensjonen i 
bærekraftsbegrepet, mangfold viser til den sosiale og kulturelle dimensjonen, 

mens økonomidimensjonen er koblet til muligheter. «Sammen om» viser til det 
17. bærekraftsmålet som handler om samarbeid om å nå målene. Visjonen peker 

framover og er samtidig aktuell og konkret.  
 
I utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel 2022-34 er det lagt stor vekt 

på å sikre forankring og eierskap i kommuneadministrasjonen. Utfordringsbildet, 
målene og strategiene har blitt til i mange og aktive prosesser sammen med 

ledelse og ansatte på mange nivåer. Kommunedirektøren mener dette gir et godt 
og felles bilde av de utfordringene Ås kommune står overfor, samt hvordan 

kommunen skal møte utfordringene gjennom mål og strategier.  
 
Kommunedirektøren har valgt å bruke kommunens tjenesteområder, slik de er 

definert i kommunens handlingsprogram, som utgangspunkt for 
kommuneplanene samfunnsdel. Etter kommunedirektørens mening er det en 

rekke fordeler med dette. Ledere og ansatte i kommuneorganisasjonen kjenner 
seg igjen i planen, og det gjør det enklere å bruke den, utarbeide 
virksomhetsplaner og rapportere på mål og strategier. Det er også enklere å få 

en god sammenheng mellom kommuneplanen og handlingsprogrammet og 
økonomiplanen. Kommunedirektøren mener også at dette bidrar til å gi bedre 

kunnskap om og forståelse for kommunes roller både hos ledere, ansatte, 
politikerne og innbyggere. Dette er en god struktur som det bør bygges videre 
på.  

 
Til hvert mål er det koblet 1-3 bærekraftsmål som er vurdert til å være mest 

relevant. Denne prosessen har vært forholdsvis enkel. Det er fordi 
bærekraftsmålene etter kommunedirektørens vurdering samsvarer godt med 
kommunens arbeid med tjeneste- og samfunnsutviklingen. En utfordring med 

bærekraftsmålene er å synliggjøre i hvilken grad Ås kommune bidrar til en 
bærekraftig utvikling. Det skal imidlertid utarbeides måletall i forbindelse med 

handlingsprogram og økonomiplan-arbeidet.  
 
Strategiene (Slik gjøres det) er søkt formulert så konkret som mulig for å gi et 

godt grunnlag for å utarbeide virksomhetsplaner og rapporter. En del av 
strategiene kan fortsatt forbedres, og administrasjonen vil bruke tiden fram mot 

endelig behandling til å konkretisere og redusere antall strategier.  
 
Planstrategien for Ås kommune som ble vedtatt i desember 2020, viser de 

temaplanene og tiltaksplanene som skal rulleres og utarbeides for å møte de 
utfordringer kommunen har. Disse planene er grunnlag for prioritering av tiltak i 

handlingsprogram og økonomiplan og er koblet til aktuelle mål og strategier 
under overskriften «Slik følges det opp i aktuelle planer». Kommunedirektøren 
mener at koblingen mellom mål, strategier og temaplanene og tiltaksplanene på 

en god måte viser hvordan det skal jobbes for å møte utfordringene og nå 
målene.  

 
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er ved denne rulleringen utarbeidet 

samtidig, og skal sendes ut på en felles høring. Utfordringen er at arealdelen 
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erfaringsvis får størst oppmerksomhet. For å få en god sammenheng mellom mål 
for ønsket samfunnsutvikling og arealstrategiene i samfunnsdelen og arealdelen, 

er det imidlertid viktig å rullere disse dokumentene samtidig.  
  
Økonomiske og miljømessige konsekvenser: 

Utarbeidelse og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel har ingen økonomiske 
og miljømessige konsekvenser i seg selv. Det er oppfølgingen av målene og 

strategiene som skal bidra til en bærekraftig tjeneste- og samfunnsutvikling som 
dekker de tre dimensjonene miljø og klima, sosiale og kulturelle forhold samt 
økonomi.   

 
Alternativer: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 
kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 

datert 04.08.2021 på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
2. Følgende endringer innarbeides før utsendelse 

a. …….. 

b. …….. 
 

Dersom formannskapet ønsker at kommuneplanens samfunnsdel endres og 
fremmes til ny behandling, før den sendes ut på høring, vil dette kunne påvirke 
prosessen med kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel bør sendes 

på høring sammen med samfunnsdelen for å ivareta helheten i planen.  
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener at forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 

perioden 2022-2034 datert 04.08.2021 er et godt grunnlag for kommunens 
arbeid med en bærekraftig tjeneste- og samfunnsproduksjon, samtidig som den 

gir en god kobling til handlingsprogram og økonomiplan og rapportering.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til kommuneplanens samfunnsdel 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

umiddelbart 
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K-62/21 
Kommuneplanens arealdel 2022-2034: 
Førstegangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  21/01926-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 22/21 17.08.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 42/21 18.08.2021 

3 Hovedutvalg for næring og miljø 27/21 23.08.2021 

4 Formannskapet 60/21 25.08.2021 

5 Formannskapet 75/21 21.09.2021 

6 Kommunestyret 62/21 20.10.2021 

 

Formannskapets innstilling 21.09.2021: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 
kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Ås kommune med:  

 kommuneplankart datert 29.06.2021 
 temakart datert 30.06.2021 

 kommuneplanbestemmelser datert 05.08.2021  
 planbeskrivelse datert 05.08.2021  
med vedtatte endringer, ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.   

 
Jf. vedlagte excellark datert 28.09.2021 og følgende vedtak: 

1. Formannskapet ber kommunedirektøren legge fram en sak om 
kommunedelplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. 

2. Planbeskrivelse, kap 8, tabell 6:  

Kartnummer 26-32 skal synliggjøres i høringen av kommuneplanen.  
 

_____ 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER: 

 
 

Formannskapets behandling 21.09.2021: 
Innsendte forslag ble votert over punkt for punkt, jf. Excellark. 
 

Omforent forslag 1: Formannskapet ber kommunedirektøren legge fram en sak 
om kommunedelplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. 

 
Omforent forslag 2:  

Planbeskrivelse, kap 8, tabell 6:  
Kartnummer 26-32 skal synliggjøres i høringen av kommuneplanen.  
 

Ordfører fremmet forslag om kommunedirektørens innstilling med følgende 
tillegg: med vedtatte endringer.  

 
Votering: 
Jf. vedlagte Excellark for voteringer. 

Omforent forslag 1 ble enstemmig tiltrådt. 
Omforent forslag 2 ble enstemmig tiltrådt. 

Ordførers forslag ble enstemmig tiltrådt. 
_____ 
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Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.08.2021: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 
kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Ås kommune med: 

 kommuneplankart datert 29.06.2021 
 temakart datert 30.06.2021 

 kommuneplanbestemmelser datert 05.08.2021 
 planbeskrivelse datert 05.08.2021 
ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 
1. Forslag til endringer i plankartet: 

Forbedre arronderingen av næringsarealet BN4 (hjørnet sør/øst for krysset 
Drøbakveien/E6) så det i sør-vestre deler av området følger de naturlige 

skillelinjene mot jordet. 
2. BOLIG 

a. 32 Kroer, Furumoveien 24-26 og 6-8 tas med og halveres fra 40 til 20 

boenheter 
b. 35 Brønnerud, Drøbakveien 135 tas med  

3. Nr. 9, Rustad, Rustadporten, 100-150 boliger tas inn. 
4. Golfbane ved Vestre Bråta i Kroer tilbakeføres til LNF (sees i plankartet). 
5. §7.2 - Under §7.2 legges det til: «Håndtering av overvann skal skje i henhold 

til kommunens Norm for overvannshåndtering.» 
6. §11.5 - Under planbestemmelser §11.5 endres retningslinjen om vurdering av 

fossilfrie anleggsplasser, til en bestemmelse om at : “Nye byggeprosjekter 
skal ha fossilfrie bygge- og anleggsplasser.” 

7. §13 - Under planbestemmelser §13 (massehåndtering) legges det til en 

bestemmelse som understreker at masser forurenset med fremmedarter skal 
håndteres på egnet måte for å unngå spredning av vekstene. 

8. §14.1 - Retningslinjenes pkt. A, som lyder: «Uteområde utformes med varige 
helse- og miljøvennlige materialer», flyttes ut av retningslinjene og inn under 
de juridisk bindende bestemmelsene under §14.1 

9. §16.4 - Under §16.4 (Store trær) legges det til et krav om at store trær aktivt 
skal skjermes mot skader fra maskiner o.l., når anleggsarbeidet kan utgjøre 

fare for slik skade. Det skal redegjøres for tresikring i miljøoppfølgingsplan. 
10. Det innarbeides egne bestemmelser som ivaretar hensynet til 

lysforurensning. 

11. Bestemmelsene §6.1 Opparbeides erstattes med sikres 
12. Bestemmelsene §19.2 Bestemmelsene for høyder ved bygging med flate tak 

eller pulttak klargjøres. 
13. Tillegg §18.3 Mikrohus, siste avsnitt.  

"I tillegg, for definerte områder tillates flere såkalte mikrohus per eiendom. 

Dog ikke fler enn at grensen for maks bebygd areal som den aktuelle 
reguleringsplanen generelt tillater ikke overskrides. " 

14. § 8- Parkering, sykkel og fremkommelighet 
§8-1 parkering 
Siste setning endres fra: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal være 

under tak, og all sykkelparkering skal være tyverisikker. 
Endres til: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal være under tak. Alle 

sykkelparkeringsplasser skal ha mulighet for tyverisikring.   
15.§ 8.2- fremkommelighet 

Nytt punkt: 
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Bevare eksisterende stier så langt det lar seg gjøre. 
16. Arealer til idrett er ikke satt av i planen: På bakgrunn av dette skal slike 

arealer inn ved rullering av temaplan for idrett i 2022. 
 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.08.2021: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende endringsforslag:  

Forslag til endringer i plankartet: 
1. Forbedre arronderingen av næringsarealet BN4 (hjørnet sør/øst for krysset 

Drøbakveien/E6) så det i sør-vestre deler av området følger de naturlige 

skillelinjene mot jordet. 
2. Offentlig og privat tjenesteyting på Søråsjordet omdisponeres til arealformål 

parsellhage, for å vise intensjonen om at området ikke skal bebygges men 
heller benyttes til skolehage eller annen dyrking til skolebruk. Bakgrunnen for 

endringen er at området skal være et supplement til skolens uteområder. 
3. Tømrernes Feriehjem tilbakeføres til tidligere arealformål (LNF) slik at 

området med sine kultur- og naturverdier bevares som hyttefelt og 

naturområde. (Fremmes pva. De Grønne og Rødt) 
 

Gisle Bjørneby (Sp) fremmet fellesforslag fra Sp og V:  
Nr. 32, Kroer, Furumoveien, 40 boliger tas inn i planen. 
 

Emilie Efe Åm (Ap) fremmet følgende forslag: 
BOLIG 

1. 32 Kroer, Furumoveien 24-26 og 6-8 tas med og halveres fra 40 til 20 
boenheter 

2. 35 Brønnerud, Drøbakveien 135 tas med  

NÆRING: 
3. 2N, Vinterbro næringspark vest: Legge inn følgende formulering: 

Forslaget tas med videre, men foreslått areal skal reduseres i den videre 
planprosessen, basert på høringsinnspill og videre utredning av hensyn til 
naturmangfold og friluftsliv.  

4. 5N, Vinterbro næringspark øst: Legge inn følgende formulering: 
Forslaget tas med videre for å få bedre kunnskap om muligheter og 

konflikter. Utbyggingsarealet skal reduseres i den videre planprosessen, 
basert på høringsinnspill og videre utredning av hensyn til naturmangfold og 
friluftsliv. 

 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet fellesforslag fra H og FrP: 

5N- Vinterbro næringspark- Tas inn i planen. 
 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag:  

1. Nr. 5N Vinterbro øst (øst for dagens E18 og nord for Nordbykrysset). Område 
5 N tas inn med følgende begrensninger: Næringsareal under bakken 

(«fjellhall») kan utredes. 
2. Nr 4 Søndre Moer (gnr/bnr 54/403) - området på Moer ned mot jernbanen: 

Presiseres at det beholdes som næring. 

3. Nr 32 Furumoveien 24-26 og 6-8, Kroer defineres som område for mikrohus. 
 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet fellesforslag fra MDG og R:  
Endringsforslag  
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B11 (Vollskogen) omgjøres til LNF-område i kommuneplanens arealdel og tas ut 
av boligprogrammet til Ås kommune 2020-2035 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet forslag på vegne av R: 
1. Endringsforslag  

B9, Rustadporten tas ikke med i kommuneplanens arealdel. 
2. Endringsforslag  

7M, Thirud beholder status som LNF a - område i kommuneplanens 
arealdelen 

 

Gisle Bjørneby (Sp) fremmet fellesforslag fra Sp og FrP: 
Nr. 9, Rustad, Rustadporten, 100-150 boliger tas inn. 

 
Gisle Bjørneby (Sp) fremmet følgende forslag:  

1. Nr. 30, Kroer, Krosser nord, 40 boliger tas inn i planen. 
2. Nr. 31, Kroer, Krosser sør, 6 boliger tas inn i planen. 
3. Nr. 33, Brønnerud, Søndre Holstad gård, 21 boliger tas inn i planen. 

4. Golfbane ved Vestre Bråta i Kroer tilbakeføres til LNF (sees i plankartet). 
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
1. Arealdelen. Det innføres ikke langsiktig utbyggingsgrense. 
2. Arealdelen. Nordby tas inn i planen som det tredje område i Ås kommune 

3. Arealdelen. Det innføres LSB areal i Nordby etter mal av Brønnerud/Kroer. 
4. Arealdelen. 1M tas med i det videre arbeidet.  

 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet fellesforslag fra Sp og FrP: 
Nr. 9N Helikopterlandingsplass Holstad. Tas inn, men maksimal bruk (antall 

landinger/avganger) som i dag. 
 

Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 
Arealformål bolig 
2.1 innenfor vektstområder og forslag til utbyggingsgrenser 

1. 1. Åsgård- Brekken mellem- Tas inn i planen 
2. 2. Åsgård- Brekkevein sør- Nedjusteres til 70 boliger/ småhus. Tas inn i 

planen 
3. 5. Åsgård- Nordre brekke, stor- Nedjusteres til 70 boliger/småhus- tas inn i 

planen 

4. 6. Åsgård- nordre brekke, liten- Tas inn i planen 
-Område 5 og 6 planlegges under ett i egen områderegulering for å sikre en 

helhetlig utvikling. 
5. 11. Rustad- Torderud gård- tas inn i planen 
6. 13. Solberg- Hvalfaret- nedjusteres til 20-30 boliger- tas inn i planen 

2.2 Utenfor vekstområder, men nær kollektivtransport 
7. 12. Solberg- solvergveien- tas inn i planen 

8. 17. Nordby- Togrenda, Askehaugveien- nedjusteres til 40 boliger/småhus- tas 
inn i planen 

 

Arealformål næring 
9. 1N. Kongeveien 127- Tas inn i planen 

10. 3N- Korsegården Øst- Tas inn i planen 
 

Andre arealformål 
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11. 6M- A og B- Tas inn i planen 
 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: 
Forslag til endringer i planbestemmelser: 
1. §7.2 - Under §7.2 legges det til: «Håndtering av overvann skal skje i henhold 

til kommunens Norm for overvannshåndtering.» 
2. §8.1 - Under §8.1 (parkering) legges det til et krav om minst 4 

sykkelparkeringer per kollektivholderplass 
3. §11.5 - Under planbestemmelser §11.5 endres retningslinjen om vurdering av 

fossilfrie anleggsplasser, til en bestemmelse om at : “Nye byggeprosjekter 

skal ha fossilfrie bygge- og anleggsplasser.” 
4. §11.5 - Nytt underpunkt: "Ved regulering av areal over 5 daa: Klimaeffekt av 

arealendring på byggegrunn, basert på klimaregnskap for arealendring." 
5. §13 - Under planbestemmelser §13 (massehåndtering) legges det til en 

bestemmelse som understreker at masser forurenset med fremmedarter skal 
håndteres på egnet måte for å unngå spredning av vekstene. 

6. §14.1 - Retningslinjenes pkt. A, som lyder: «Uteområde utformes med varige 

helse- og miljøvennlige materialer», flyttes ut av retningslinjene og inn under 
de juridisk bindende bestemmelsene under §14.1 

7. §16.4 - Under §16.4 (Store trær) legges det til et krav om at store trær aktivt 
skal skjermes mot skader fra maskiner o.l., når anleggsarbeidet kan utgjøre 
fare for slik skade. Det skal redegjøres for tresikring i miljøoppfølgingsplan. 

8. §18.3 - Planbestemmelser §18.3 om mikrohus endre til å lyde: «Mikrohus kan 
tillates oppført på tomter avsatt til boligformål.» 

9. §19.3 - Planbestemmelsenes §19.3 pkt. h) strykes: «Det skal opparbeides to 
parkeringsplasser for bil for hver boenhet, og én parkeringsplass for hver 
sekundærleilighet eller mikrohus, enten som åpne plasser eller i garasje eller 

carport. Hver parkeringsplass skal være på minst 18 m2. Parkeringsplassene 
skal opparbeides på egen eiendom.» 

10. Det innarbeides egne bestemmelser som ivaretar hensynet til 
lysforurensning. 

11. Tilleggsforslag: Ås skal være en arealnøytral kommune utenfor dagens 

disponerte arealer, det vil si gjenbruke og fortette områder som allerede er 
utbygd fremfor å bygge ned natur. Samtidig sikre at arealnøytralitet gjelder 

for alle naturområder innenfor områder regulert til bebyggelse, slik at 
hundremeterskoger og parker heller ikke bygges ned. (Fremmes pva. De 
Grønne og Rødt) 

 
Gisle Bjørneby (Sp) fremmet følgende endringsforslag: 

Planbestemmelse 24.1, s. 23, Fjerne setningen: 
«Ny kårbolig skal plasseres i tilknytning til eksisterende gårdsbebyggelse.» 
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:  
1. Bestemmelsene §5.6 Pkt c utgår 

2. Bestemmelsene §5.6 Pkt d utgår 
3. Bestemmelsene §6.1 Opparbeides erstattes med sikres 
4. Bestemmelsene §6.2 Utgår 

5. Bestemmelsene §7.1 Omarbeides slik at VA-normen ikke skal gjelde private 
anlegg 

6. Bestemmelsene §7.3 Utgår. Uspesifikk og unødvendig 
7. Bestemmelsene §8.1 omarbeides til å inneholde både min og maks krav, og 

legges frem på nytt. 
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8. Bestemmelsene §9.2 Følgende tilføyes. Enkelte veier er fylkesveier, men er 
ikke gjennomfartsveier. Slike veier, f.eks Kjærnesveien, behandles som 

kommunale veier.  
9. Bestemmelsene §9.2 Følgende tilføyes. Der det finnes en eksisterende 

bygningsrekke som ligger nærmere fylkesveien enn det generelle 

avstandskravet, skal det tar utgangspunkt i den eksisterende 
bygningsrekkens avstand fra veien. 

10. Bestemmelsene §16.4 Utgår.  
11. Subsidiær erstattes 90 cm med 200 cm. 
12. Bestemmelsene §17.2 Retningslinjenes pkt 1 utgår. 

13. Bestemmelsene §17.2 Retningslinjenes pkt 4 endres til «oppført før 1900». 
14. Bestemmelsene §19.2 Bestemmelsene for høyder ved bygging med flate tak 

eller pulttak klargjøres. 
15. Bestemmelsene §24.2. Det tillates 20 nye boenheter i Kroer, 30 nye 

boenheter i Brønnerud og 20 nye boenheter i Nordby. 
 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 

1. Tillegg §18.3 Mikrohus, siste avsnitt.  
"I tillegg, for definerte områder tillates flere såkalte mikrohus per eiendom. 

Dog ikke fler enn at grensen for maks bebygd areal som den aktuelle 
reguleringsplanen generelt tillater ikke overskrides. " 

2. Arealer til idrett er ikke satt av i planen: På bakgrunn av dette skal slike 

arealer inn ved rullering av temaplan for idrett i 2022. 
 

Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag:  
Bestemmelser: 
1. 4.2 a) 

Tomtestørrelse: minimum 600 m2 pr. Enebolig og minimum 900 m2 
tomannsbolig. 

2. § 8- Parkering, sykkel og fremkommelighet 
§8-1 parkering 
Sone 1: 

a. Blokkbebyggelse pr. Boenhet, 3-roms og mer: endres fra maks 0,8 til 
maks 1 

b. Småhusbebyggelse: Endres fra maks 1,1 til maks 1 
c. Siste setning endres fra: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal være 

under tak, og all sykkelparkering skal være tyverisikker. 

Endres til: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal være under tak. Alle 
sykkelparkeringsplasser skal ha mulighet for tyverisikring.   

3. § 8.2- fremkommelighet 
Nytt punkt: 
Bevare eksisterende stier så langt det lar seg gjøre. 

Bestemmelser og retningslinjer til arelformål 
4. § 19.2- Utnyttelsesgrad og høyder 

a. Endres fra 9 til 9,5 meter mønehøyde på inntil 25% BYA 
b. Endres fra 6 til 6,5 meter mønehøyde på inntil 30% BYA 

5. §19.3 Garasje, carport, uthus og parkering 

Pkt. C: Samlet maksimal tillatt størrelse er 50 m 2BYA per hovedboenhet og 
25 m2 BYA per sekundærleilighet/mikrohus. 

Endres til: 
Maksimal tillatt størrelse på garasje og carport er 50 m 2BYA per 

hovedboenhet og 25 m2 BYA per sekundærleilighet/mikrohus. 
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6. §21.1 
Forretningslokaler kan være inntil 1250 m2. Lagerlokaler, spiserom/kantine er 

ikke inkludert og kommer i tillegg. 
 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet fellesforslag fra H og FrP:  

§ 21.2 Med plasskrevende varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, 
landbruksmaskiner, trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, 

brunevarer og møbler. Det åpnes også for andre forretninger innenfor faghandel 
med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA forutsatt at det er gjennomført 
handelsanalyse som viser at det ikke gir negativ virkning for eksisterende 

sentrumshandel, samlet trafikkmønster, og klima- og miljøkonsekvenser. 
 

Votering: 
 MDGs forslag punkt: 

1. ble tiltrådt 6-3 (1V, 1H, 1FrP) 
2. ble nedstemt 5-4 (2MDG, 1SV, 1V) 
3. ble nedstemt 7-2 (2MDG) 

 Fellesforslaget fra Sp og V ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1V, 1FrP) 
 Aps forslag punkt: 

1. ble tiltrådt 7-2 (1SV, 1H) 
2. ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 1Sp, 2MDG) 
3. ble nedstemt 7-2 (2Ap) 

 Fellesforslaget fra H og FrP ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) 
 Vs forslag punkt 1. ble nedstemt 8-1 (1V) 

 Aps forslag punkt 4. ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1H, 1FrP) 
 Fellesforslaget fra MDG og R ble nedstemt 7-2 (2MDG) 
 MDGs forslag på vegne av R punkt: 

1. ble nedstemt 9-0 
2. ble nedstemt 8-1 (1SV)  

 Fellesforslaget fra Sp og FrP ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 1SV, 1V) 
 Sps forslag punkt: 

1. ble nedstemt 7-2 (1Sp, 1FrP) 

2. ble nedstemt 7-2 (1Sp, 1FrP) 
3. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1V, 1FrP) 

4. ble tiltrådt 6-3 (2Ap, 1SV) 
 FrPs forslag punkt: 

1. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 

2. ble nedstemt 5-4 (1Sp, 1SV, 1H, 1FrP) 
3. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 

 Fellesforslaget fra V og FrP ble nedstemt 6-3 (1V, 1H, 1FrP) 
 FrPs forslag punkt 4. ble nedstemt 7-2 (1V, 1FrP) 
 Vs forslag punkt 3. og 4. ble nedstemt 8-1 (1V) 

 Hs forslag punkt 1.-8. ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) 
 Hs forslag punkt: 

9. og 10. ble nedstemt 8-1 (1H) 
11. ble nedstemt 7-2 (1H, 1Frp) 

 MDGs forslag punkt: 

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

3. ble tiltrådt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 
4. ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1SV) 

5. ble tiltrådt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 
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6. ble tiltrådt 5-4 (1Sp, 1V, 1H, 1FrP) 
7. ble tiltrådt 7-2 (1H, 1FrP) 

8. ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1V) 
9. ble nedstemt 7-2 (2MDG) 

 Hs forslag punkt 5. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 

 MDGs forslag punkt: 
10. ble tiltrådt 7-2 (1H, 1FrP) 

11. ble nedstemt 7-2 (2MDG) 
 Sps forslag ble nedstemt 8-1 (1Sp) 
 FrPs forslag punkt: 

1. og 2. ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) 
3. ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 2MDG) 

4. ble nedstemt 7-2 (1Sp, 1FrP) 
5. ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) 

6. ble nedstemt 8-1 (1FrP) 
7. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 
8. ble nedstemt 5-4 (1Sp, 1SV, 1H, 1FrP) 

9. – 13. ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) 
14. ble tiltrådt 7-2 (2Ap) 

15. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 
 Vs forslag punkt 1. ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 1H, 1FrP) 
 Hs forslag punkt: 

1. ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) 
2. a. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 

b. ble nedstemt 6-3 (1V, 1H, 1FrP) 
c. ble tiltrådt 8-1 (1V) 

3. ble tiltrådt 8-1 (1FrP) 

4. a. ble nedstemt (1H, 1FrP) 
b. ble nedstemt (1H, 1FrP) 

6. ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) 
 Fellesforslaget fra H og FrP ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1H, 1FrP) 
 Vs forslag punkt 2. ble enstemmig vedtatt. 

 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt med tiltrådte 
endringer. 

 
_____ 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 18.08.2021: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 

kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Ås kommune med:  
 kommuneplankart datert 29.06.2021 
 temakart datert 30.06.2021 

 kommuneplanbestemmelser datert 05.08.2021  
 planbeskrivelse datert 05.08.2021  

ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.   
 
1. Administrasjonen bes, før utsending på høring, om å vurdere kartfestingen av 

områder for spredt boligbygging da disse oppfattes å gi uklar og upresis 
informasjon i forhold til hensikt og bestemmelser.  

 
2. Det eksisterende grøntarealet mellom Parallellen, Fagerliveien og Grusveien 

påtegnes som framtidig friområde. 
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3. De tre stallene i Aschjemskogen legges ut for regulering til bevaring. 

 
4. Endring i plankartet: kommunedirektøren bes forbedre arronderingen av 

næringsarealet BN4 så den i sør og vest følger de naturlige skillelinjene mot 

jordet, på en måte som gjør at matjord ikke omdisponeres. 
 

5. Kommunedirektøren bes legge frem til behandling av formannskapet eller 
kommunestyret, på egnet sted i bestemmelsene, at nye byggeprosjekter av 
egnet størrelse skal ha fossilfrie bygge- og anleggsplasser. 

 
6. § 8- Parkering, sykkel og fremkommelighet 

Annen næringsbebyggelse:  
Siste setning endres fra: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal være 

under tak, og all sykkelparkering skal være tyverisikker.  
Endres til: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal være under tak. Alle 
sykkelparkeringsplasser skal ha mulighet for tyverisikring. 

    
7. § 8.2- fremkommelighet  

Nytt punkt:  
Bevare eksisterende stier så langt det lar seg gjøre.  
 

8. §19.3 Garasje, carport, uthus og parkering  
Pkt. C: Samlet maksimal tillatt størrelse er 50 m 2BYA per hovedboenhet og 

25 m2 BYA per sekundærleilighet/mikrohus.  
Endres til:  
Maksimal tillatt størrelse på garasje og carport er 50 m 2BYA per 

hovedboenhet og 25 m2 BYA per sekundærleilighet/mikrohus.  
Nytt punkt H:  

Maksimal tillatt størrelse på bod er 15m2 per hovedboenhet.  
 

9. Boligforslag 

35 Brønnerud, Drøbakveien 135, tas inn 
 

10. Næringsforslag 
Forslag 5N tas med videre for å få bedre kunnskap om muligheter og 
konflikter. Men utbyggingsarealet skal reduseres i den videre planprosessen, 

basert på høringsinnspill og videreutredning av hensyn til naturmangfold og 
friluftsliv. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 18.08.2021: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Administrasjonen bes, før utsending på høring, om å vurdere kartfestingen 
av områder for spredt boligbygging da disse oppfattes å gi uklar og upresis 

informasjon i forhold til hensikt og bestemmelser.  
2. Det eksisterende grøntarealet mellom Parallellen, Fagerliveien og 

Grusveien påtegnes som framtidig friområde. 

3. De tre stallene i Aschjemskogen legges ut for regulering til bevaring. 
 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
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1. Endring i plankartet: kommunedirektøren bes forbedre arronderingen av 
næringsarealet BN4 så den i sør og vest følger de naturlige skillelinjene 

mot jordet, på en måte som gjør at matjord ikke omdisponeres. 
2. Kommunedirektøren bes legge frem til behandling av formannskapet eller 

kommunestyret, på egnet sted i bestemmelsene, at nye byggeprosjekter 

av egnet størrelse skal ha fossilfrie bygge- og anleggsplasser. 
 

Zara Berg (H) fremmet følgende forslag: 
1. Arealformål bolig 
2.1 innenfor vektstområder og forslag til utbyggingsgrenser  

a. Åsgård- Brekken mellem- Tas inn i planen  
b. Åsgård- Brekkevein sør- Nedjusteres til 70 boliger/ småhus. Tas inn 

i planen  
c. Åsgård- Søndre moer- det stilles krav til konsekvensutredning i 

videre planarbeid- Tas inn i planen  
d. Åsgård- Nordre brekke, stor- Nedjusteres til 70 boliger/småhus- tas 

inn i planen  

e. Åsgård- nordre brekke, liten- Tas inn i planen  
Område 5 og 6 planlegges under ett i egen områderegulering for å sikre 

en helhetlig utvikling.  
f. 11. Rustad- Torderud gård- tas inn i planen  
g. 13. Solberg- Hvalfaret- nedjusteres til 20-30 boliger- tas inn i 

planen  
 

2.2 Utenfor vekstområder, men nær kollektivtransport 
h. 12. Solberg- solvergveien- tas inn i planen  
i. 17. Nordby- Togrenda, Askehaugveien- nedjusteres til 40 

boliger/småhus- tas inn i planen  
 

2. Arealformål næring 
a. 1N. Kongeveien 127- Tas inn i planen  
b. 2N- Tas inn i planen 

c. 3N- Korsegården Øst- Tas inn i planen  
d. 5N- Vinterbro næringspark- Tas inn i planen  

e. 9N- Tas inn i planen  
 

Andre arealformål 

3. 6M- A og B- Tas inn i planen 
 

Bestemmelser:  
4. 4.2 a)  

Tomtestørrelse: minimum 600 m2 pr. Enebolig og minimum 900 m2 

tomannsbolig.  
5. § 8- Parkering, sykkel og fremkommelighet  

a. §8-1 parkering  
Sone 1:  
Blokkbebyggelse pr. Boenhet, 3-roms og mer: maks 1  

Småhusbebyggelse: Maks 1  
Annen næringsbebyggelse:  

b. Siste setning endres fra: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal 
være under tak, og all sykkelparkering skal være tyverisikker.  
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Endres til: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal være under 
tak. Alle sykkelparkeringsplasser skal ha mulighet for tyverisikring.    

6. § 8.2- fremkommelighet  
Nytt punkt:  
Bevare eksisterende stier så langt det lar seg gjøre.  

7. Bestemmelser og retningslinjer til arealformål  
§ 19.2- Utnyttelsesgrad og høyder  

Endres til 9,5 meter mønehøyde  
Endres til 6,5 meter mønehøyde  

8. §19.3 Garasje, carport, uthus og parkering  

Pkt. C: Samlet maksimal tillatt størrelse er 50 m 2BYA per 
hovedboenhet og 25 m2 BYA per sekundærleilighet/mikrohus.  

Endres til:  
Maksimal tillatt størrelse på garasje og carport er 50 m 2BYA per 

hovedboenhet og 25 m2 BYA per sekundærleilighet/mikrohus.  
Nytt punkt H:  
Maksimal tillatt størrelse på bod er 15m2 per hovedboenhet.  

9. §21.1  
Forretningslokaler kan være inntil 1250 m2. Lagerlokaler, 

spiserom/kantine er ikke inkludert og kommer i tillegg. 
10.§ 21.2 Med plasskrevende varehandel/varegrupper menes: 

motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast/byggevarer, 

planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og møbler. Det åpnes også 
for andre forretninger innenfor faghandel med en størrelse på minimum 

1500 m2 BRA forutsatt at det er gjennomført handelsanalyse som viser 
at det ikke gir negativ virkning for eksisterende sentrumshandel, 
samlet trafikkmønster, og klima- og miljøkonsekvenser. 

 
Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Boligforslag 
a. 32 Kroer, Furumoveien tas inn, men antall boenheter halveres fra 40 til 20 

boenheter. 

b. 35 Brønnerud, Drøbakveien 135, tas inn 
 

2. Næringsforslag 
a. Forslag 2Ns tas inn, men foreslått areal skal reduseres i den videre 

planprosessen basert på høringsinnspill og videreutredning av hensyn til 

naturmangfold og friluftsliv. 
b. Forslag 5N tas med videre for å få bedre kunnskap om muligheter og 

konflikter. Men utbyggingsarealet skal reduseres i den videre 
planprosessen, basert på høringsinnspill og videreutredning av hensyn til 
naturmangfold og friluftsliv. 

 
Forslag fra Martin Løken (MDG) som følger saken som høringsinnspill:  

1. Kommunedirektøren bes vurdere til 1. gangsbehandling av 
kommuneplanen i formannskapet, om 90/10-fordelingen over tid virker 
etter hensikten, på grunn av forskjellig byggetakt innenfor og utenfor 2-

kilometersgrensen. Dersom 90/10 fordelingen har en slik slagside, bes 
kommunedirektøren vurdere hvordan 90/10-regelen kan implementeres 

på en måte som ivaretar en reell 90/10-fordeling over tid. 
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2. Til bestemmelsenes §8.1: sykkelparkering for hotell/overnatting økes fra 1 
per 100m2 til 1,5 per 100m2, i tråd med foreslått norm i SVVs rapport 408 

om sykkelparkering. 
3. Bestemmelsene rundt mikrohus gjennomgås og mykes opp noe. 

a. Det skal ivaretas at flyttbare mikrohus ikke gir fordeler som økt 

permanent garasjeareal, eller utløser krav til urimelige permanente 
løsninger som flere biloppstillingsplasser eller overbygd 

sykkelparkering.  
Begrunnelse (ikke vedtakstekst) Slik bestemmelsene står ser det ut til 
at et flyttbart mikrohus kunne settes på tomten, og fungere som et 

smutthull for å få økt garasjeareal. På samme måte vil det å ha et 
mikrohus på tomten i kortere tid, utløse krav om ekstra opparbeidet 

biloppstillingsplass eller dobbel takoverbygd sykkelparkering.  
b. MUA-kravet på 100 m2 for mikrohus er for strengt i sentrale områder 

og kommunedirektøren bes ses på hvordan dette kan mykes opp, 
enten ved å fjerne kravet helt, eller ved å kunne få tillatelse til å omgå 
kravet i sentrumsnære strøk etter søknad til kommunen. 

Begrunnelse: Mange eneboliger som har greit med plass vil med disse 
formuleringene ikke kunne ha et mikrohus på sin tomt, selv om det 

bare skulle gjelde for en kortere tidsperiode.  
4. Kommunedirektøren bes undersøke ved 1. gangsbehandling om Ås 

kommune med de vedtatte endringene i kommuneplanens areldel blir 

arealnøytrale eller til og med arealpositive i forhold til kommunens egne 
disponeringer i forrige kommuneplan (statlige reguleringsplaner som E18 

og jernbanen telles ikke i denne vurderingen). Oversikten over hvor mye 
areal som netto tilbakeføres LNF, inkluderes i planbeskrivelsen og 
beskrives med tekst i samfunnsdelen som en del av bærekraftsmål 15 - 

Livet på land. 
 

Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt med tiltrådte 

endringer. 

 Sosialistisk Venstrepartis forslag punkt: 
1. ble enstemmig tiltrådt 

2. ble enstemmig tiltrådt 
3. ble tiltrådt 7-2 (2H) 

 Miljøpartiet de Grønnes forslag punkt: 

1. ble tiltrådt 7-2 (2H) 
2. ble tiltrådt 6-3 (1Sp, 2H) 

 Høyres forslag punkt:  
1. a. – i ble nedstemt 7-2 (2H) 
2. a. ble nedstemt 7-2 (2H) 

b. ble nedstemt 7-2 (2H) 
c. ble nedstemt 7-2 (2H) 

d. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 2H) 
e. ble nedstemt 5-4 (1Sp, 1V, 2H)  

3. ble nedstemt 7-2 (2H) 

4. ble nedstemt 6-3 (1V, 2H) 
5. a. ble nedstemt 5-4 (1SV, 1V, 2H) 

b. ble enstemmig tiltrådt 
6. ble enstemmig tiltrådt 

7. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 2H) 
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8. ble tiltrådt 5-4 (1MDG, 1SV, 1V, 1KrF) 
9. ble nedstemt 7-2 (2H) 

10. ble nedstemt 7-2 (2H) 
 Arbeiderpartiets forslag punkt: 

1. a. ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1Sp, 1SV) 

b. ble tiltrådt 7-2 (1MDG, 1SV) 
2. a. ble nedstemt 5-4 (2Ap, 2H) 

b. ble tiltrådt 5-4 (1MDG, 1SV, 1V, 1KrF) 
 

_____ 

  
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 17.08.2021: 
Utvalgets leder foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs utsettelsesvedtak 17.08.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 

kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Ås kommune med:  
 kommuneplankart datert 29.06.2021 

 temakart datert 30.06.2021 
 kommuneplanbestemmelser datert 05.08.2021  
 planbeskrivelse datert 05.08.2021  

ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.   
 

 
Ås, 06.08.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 
 

Vedlegg:  
1. Kommuneplanen for Ås kommune 2022-2034: Plankart, pr. 29.06.2021 

2. Kommuneplanen for Ås kommune 2022-2034: Temakart basert på 
hensynssonene, pr. 30.06.2021 

3. Kommuneplanen for Ås kommune 2022-2034: Planbestemmelser, pr. 

05.08.2021 
4. Kommuneplanen for Ås kommune 2022-2034: Planbeskrivelse, pr. 

05.08.2021 
5. Notat: Kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene, pr. 17.06.2021 
6. Konsekvensutredning og ROS-analyse av arealinnspillene (Sweco, 

02.02.2021):  
https://www.as.kommune.no/rullering-av-kommuneplanen.471312.no.html 

 
Vedlegg: 
a. Rullering av kommuneplan: Oppfølging av vedtak i F 21/9-21 

c. KPA 2022-2034_Planbestemmelser _Høringsforslag med endringer etter 
vedtak i F 21092021 

01 KPA 2022-2034_Plankart pr 29062021 
02 KPA 2022-2034_Temakart pr 30062021 

03 KPA 2022-2034_Planbestemmelser pr 05082021 
04 KPA 2022-2034_Planbeskrivelse pr 05082021 
05 KPA 2022-34_KDs vurdering av arealinnspill pr 30062021 

1 KPS KPA innspill fra formannskapet 25082021 KDs vurdering pr 17092021 
2 KPA_Vedlegg_Kommentarer til noen bestemmelsene_10092021  

https://www.as.kommune.no/rullering-av-kommuneplanen.471312.no.html
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3 KPA kart 2015-2027 korrigeringer inntegnet 
4 KPA kartforslag 2022-2034 korrigeringer inntegnet 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 Planprogrammet for rullering av kommuneplanen, vedtatt 16/9-2020: 

https://www.as.kommune.no/planprogram.524905.no.html 
 Notat: Forslag til langsiktig utbyggingsgrense og vurdering av boligbehov – 

grunnlag for kommuneplanen 2022 – 2034, pr. 005.07.2021  
 Alle arealinnspillene: Se Alle høringsuttalelsen til planprogrammet: 

https://www.as.kommune.no/planprogram.524905.no.html 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste 
  

https://www.as.kommune.no/planprogram.524905.no.html
https://www.as.kommune.no/planprogram.524905.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Forslag til kommuneplanens arealdel bygger på føringer i vedtatt planprogram og 

arealstrategiene i forslag til kommuneplanens samfunnsdel.  

45 arealinnspill er vurdert og 7 av arealinnspillene er på det grunnlaget lagt inn i 

kommuneplanens arealdel. Årsaken til at det er lagt inn få arealer til bolig, er at 

det er tilstrekkelig med arealer disponert til boligformål i denne planperioden. 

Årsaken til at det er lagt inn få arealer til formål næring, er at behovet for 

næringsareal lokalt og regionalt bør vurderes grundigere før det omdisponeres 

større arealer til næringsformål. Kart og bestemmelser bygger opp under 

arealstrategiene. Det gir grunnlag for en bærekraftig arealutvikling som 

reduserer klimagassutslipp og nedbygging av matjord og arealer som er viktige 

for naturmangfold og friluftsliv.  

 

Fakta i saken: 
Kommuneplanens arealdel skal vise arealdisponeringene for hele kommunen, og 

bygger på arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel. Arealdelen består av 

et plankart (vedlegg 1 og 2) med planbestemmelser (vedlegg 3) som er juridisk 

bindende og en planbeskrivelse (vedlegg 4) som viser formålet med planen, 

hovedinnholdet og virkningene den har for miljø og samfunn. Planbeskrivelsen 

skal sikre en tilstrekkelig og opplysende begrunnelse for planvedtaket.  

 

Forslag til kommuneplan for perioden 2022-2034 skal erstatte kommuneplanen 

for Ås kommune 2015-2027. I denne saken er det forslag til kommuneplanens 

arealdel som behandles. Den skal sendes på høring sammen med 

samfunnsdelen.  

 

Føringer for arbeidet med kommuneplanens arealdel 
Planprogrammet for rullering av kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret 

16/9-20. Det viser hvilke nasjonale og regionale rammer som gjelder for den 
videre arealutviklingen i Ås kommune, og har vært førende for arbeidet med 
forslag til kommuneplanens arealdel, jfr. planprogrammet kapittel 4. Basert på 

dette er det utarbeidet fem arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel som 
er lagt til grunn for arealdelen av kommuneplanen:  

 

Arealstrategi 1: Prioriterte utbyggingsområder 

- Konsentrere 90 % av boligveksten innenfor utbyggingsgrensen til Ås sentrum 

og del av Solberg som grenser mot Ski, og sørge for at boligveksten for øvrig 

skjer i eller i tilknytning til allerede bebygde områder som har et godt 

kollektivtilbud1.    

Arealstrategi 2: Bevaring 

- Bevare jordbruksarealer, naturmangfold, vannmiljø, kulturminner og 

kulturmiljø, samt arealer for friluftslivet utenfor vekstområdene. 

                                       
1 Et godt kollektivtilbud defineres som at avstand mellom bolig og busstopp ikke er mer 

enn 1 km med fire eller flere avganger i timen. 
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Arealstrategi 3: Mobilitet 

- 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 mellom kommunens 

tettsteder og øvrige tettsteder i Follo og Oslo. 

Arealstrategi 4: Kvalitets- og miljøkrav 

- Stille kvalitets- og miljøkrav til utviklingen i vekstområdene og øvrige 

boligområder. 

Arealstrategi 5: Næringsliv og arbeidsplasser 

- Tilrettelegge for arbeidsplasser i alle deler av kommunen etter ABC-prinsippet 

om rett virksomhet på rett plass. 

 

Innholdet i kommuneplanens arealdel 

I forbindelse med høring av planprogrammet, kom det inn 45 arealinnspill; 30 til 

formål bolig, ti til formål næring og fem til masseforvaltning og snødeponi. 

Endring av Togenda barnehage til boligformål er tatt med etter politisk vedtak 

om å vurdere dette som grunnlag for salg av området. Arealinnspillene er 

konsekvensutredet og har vært gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(Sweco-rapport, 2/2-21). Konsekvensutredningen og ROS-analysene er basert 

på kriteriene i vedtatt planprogram.  

 

Kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene (vedlegg 5), er gjort på 

grunnlag av konsekvensutredningen og ROS-analysen, samt politiske signaler. Et 

viktig kriterium for vurdering av arealinnspill til boligformål, har vært hvorvidt 

arealsinnspillene ligger innenfor forslag til utbyggingsgrensene og langs 

kollektivakser med god kollektivdekning. Samtidig er det et begrenset behov for 

boliger i planperioden utover det som er disponert til boligformål i gjeldende 

kommuneplan. Beregninger viser at innenfor utbyggingsgrensen Ås 

sentralområde er det lagt til rette for om lag 3500 boliger fram til 2034. Innenfor 

utbyggingsgrensen i Solberg grense mot Ski er det lagt til rette for om lag 1330 

boliger. Utenfor de to vekstområdene er det planlagt om lag 500 boliger. Basert 

på en nedskalert SSB-befolkningsframskriving, er boligbehovet i den samme 

perioden beregnet til ca. 3700. Det gir et overskudd på boliger i planperioden på 

ca. 1700 boliger (Notat, datert 2/2-21). 

 

En rekke andre kriterier har også vært avgjørende for kommunedirektørens 

vurdering av alle arealinnspillene. Det er bl.a. om arealinnspillene vil bidra til 

nedbygging av dyrka og dyrkbar mark og arealer som er viktig for naturmangfold 

og friluftsliv samt ytterligere spredt boligbygging og trafikkutfordringer. Det har 

ført til at det er et begrenset antall arealinnspill som er tatt med ved denne 

rulleringen. 

 

På dette grunnlaget har kommunedirektøren vurdert at syv av arealinnspillene 

tas med i denne rulleringen av kommuneplanens arealdel, og plankart og 

planbestemmelser er oppdatert i tråd med dette:  
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 Arealformål Bolig: Vinterbrobakken (B21) og Togrenda barnehage (B2). 

 Arealformål Næring: Haugenveien (BN1) og Gamle Mossevei 29 (BN2).  

 Arealformål Bestemmelsesområde snødeponi: Bølstad (#4) 

 Arealformål Bestemmelsesområde terrengregulering; Kongeveien 197 (#1), 

Østensjøveien 60 (#2) 

 

Kommuneplankartet er i tillegg korrigert ut fra:   

 Nylig vedtatte reguleringsplaner som omfatter arealer som ikke var disponert 

til utbyggingsformål i gjeldende kommuneplan, for eksempel reguleringsplan 

for ny E-18, Norderås førerhundskole og Vanninfrastruktursenteret. 

 Arealer disponert til formål bebyggelse og anlegg som er vurdert tatt ut av 

kommuneplanen, for eksempel Kjerringjordet og Arneborgveien.  

 Arealer med feil formål, for eksempel endret formål næring til formål 

kjøpesenter for Vinterbrosenteret.  

Det er gjort 39 slike korrigeringer, og de er vist i tabell og kart i 

planbeskrivelsens kapittel 9 (vedlegg 4). 

 

Planbestemmelsene er delt i tre: Generelle bestemmelser, arealformål og 

hensynssoner. De generelle bestemmelsene er utdypet for blant annet å følge 

opp arealstrategiene og dekker følgende temaer: Utbyggingsavtalene, Krav til 

tekniske løsninger, Parkering, sykkel og framkommelighet, Byggegrenser for 

vann og vassdrag, Leke, - ute- og oppholdsareal, Estetikk, Naturmangfold og 

landskap, Kulturminner, Universell utforming samt Boligsammensetning. 

Arealdelen skal også angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og 

betingelser for nye tiltak og arealbruk som skal settes i verk. Dette er vist i 

bestemmelsene som gjelder for de ulike arealformålene.  

 

En vesentlig endring i plankartet og bestemmelsene, er utvidet bruk av 

hensynssoner. Det er hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av 

areal. Avgrensingen av hensynssonene friluftsliv og naturmangfold er revidert, 

basert på kartlegging av friluftsområder og kartlegging av grønn infrastruktur i 

Ås. I tillegg er det lagt inn hensynssone for ledningsnett for drikkevann og 

sikring av mineralressurser. For sikringssone ras og skredfare er regional 

kvikkleirekartlegging lagt til grunn. Hensynssonene er vist som temakart 

(vedlegg 2).  

 

Vurdering: 

 

Arealer til boligformål  

I tråd med føringene i planprogrammet tilrettelegges det for vekst i Ås 

sentralområde og på Solberg innenfor definerte utbyggingsområder. Her er 

vektfordelingen beregnet til henholdsvis 66% og 25%, og kommunedirektøren 

vurderer at det ikke er behov for flere boliger enn de om lag 4900 som ligger 

inne i gjeldende kommuneplan. Det er derfor etter kommunedirektørens 

vurdering ikke tatt med noen av de ti arealinnspillene med formål bolig innenfor 
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eller i tilknytning til de to prioriterte utbyggingsområdene (vedlegg 5: Nr.1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 10, 11, 13). Dersom formannskapet ønsker å tilrettelegge for flere 

boliger her, kan alternativ innstilling 1 vedtas: 

o 1. Arealinnspill Søndre Moer (vedlegg 5: Nr.4) tas inn og endres fra 

arealformål næring til bolig.   
 

Innenfor utbyggingsområde Ås sentralområde inkluderes imidlertid deler av 

arealinnspill Rustadporten og deler av Lyngveien som mulig framtidige 

boligområder. Disse områdene omdisponeres ikke fra LNF til boligformål i denne 

planperioden, men kan på sikt omdisponeres. Dette mener kommunedirektøren 

sikrer en utvikling av Ås sentralområde før det kan skje en utvikling i disse to 

områdene. Samtidig gir kommunen et signal om at det på sikt er ønskelig med 

utvikling til boligformål. Dersom formannskapet ønsker å tilrettelegge for videre 

utbygging på Solberg, kan alternativ innstilling 2 vedtas: 

o 2. Arealinnspill Hvalfaret (Vedlegg 5: Nr. 5) legges innenfor 

utbyggingsgrensen Solberg grense mot Ski som et mulig framtidig 

boligområde. Dette området omdisponeres ikke fra LNF til boligformål i 

denne planperioden.  

 

Kommunedirektøren har også vurdert de 8 arealinnspillene med formål bolig 

langs kollektivakser med god kollektivdekning, og som kan betraktes som mindre 

utvidelser av eksisterende boligområder på Vinterbro (Togrenda, Sjøskogen) 

(Vedlegg 5: Nr. 12, 14, 17, 20, 23, 33, 35, 36). På det grunnlaget er det tatt inn 

to nye boligområder, Vinterbrobakken (Vedlegg 5: Nr. 22) og Togrenda 

barnehage (Vedlegg 5: Nr. 36). Med blant annet utvikling av Tømrernes 

feriehjem og Askehaugåsen er veksten utenfor de to prioriterte 

utbyggingsområdene beregnet til omtrent 9% av den totale veksten i 

planperioden. I tillegg åpnes det opp for noe spredt boligbygging i Kroer og 

Brønnerud.  

 

De øvrige arealinnspillene med formål bolig ligger etter kommunedirektørens 

vurdering utenfor de to utbyggingsområdene og ikke i nærheten av 

kollektivtransport. De tas derfor ikke med i denne rullering av kommuneplanen 

(vedlegg 5: Nr. 15, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 31). 

 

I kommuneplanen 2015-2027 er det bestemmelser med tilhørende retningslinjer 

som gir mulighet for hybelifisering. Kommunedirektøren oppfatter imidlertid de 

politiske signalene om at dette ikke er ønskelig, og foreslår en bestemmelse om 

at det ikke gis anledning til hybelifisering.  

 

Arealer til mikrohus er etterspurt, men det er ikke kommet inn arealinnspill til 

dette formålet og heller ikke avsatt arealer til dette formålet. Men det er 

utarbeidet forslag til en bestemmelse der det tillates å sette opp mikrohus på 

arealer med formål bolig som alternativ til sekundærleilighet. 
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Arealer og bestemmelser til næringsformål 

Ås kommune har behov for næringsareal, og det kom inn 9 arealinnspill med 

dette formålet (vedlegg 5: 1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, 8N, 10N, 11N). Etter 

kommunedirektørens vurdering er det to av arealinnspillene til næringsformål 

som tas med ved denne rulleringen:   

- Gamle Mossevei 29 (vedlegg 5: 8N) har i gjeldende kommuneplan arealformål 

offentlig/privat tjenesteyting. Det endres til arealformål næring med 

tilhørende bestemmelser som konkretiserer ABC-prinsippet om rett 

virksomhet på rett plass, og som reduserer belastningen for naboene og 

veisystemet i området.  

- Deler av Haugenveien (vedlegg 5: 10N) har i gjeldende kommuneplan 

arealformål bolig. Det endres til formål næring.  Ved evt. søknad om endring 

av bolig i det aktuelle område, må det søkes om dispensasjon til det.  

 

Etter kommunedirektørens vurdering tas ikke de følgende arealinnspillene til 

næringsformål med i denne rulleringen:    

- Kongeveien 127 (vedlegg 5: 1N) har i gjeldende kommuneplan arealformål 

næring. Arealet utvides ikke fra arealformål LNF til næring på grunn av en 

meget utfordrende trafikksituasjon langs Kongeveien. Dersom formannskapet 

ønsker å legge til rette for utvidelse av næring i dette området, kan alternativ 

innstilling 3 vedtas: 

o 3. Arealformålet for Kongeveien 127 endres fra LNF til næring, i tråd 

med arealinnspillet.  

- Vinterbro næringspark vest er regulert til friområde (vedlegg 5: 2N). Det 

omdisponeres ikke til arealformål næring på grunn av stor folkelig 

mobilisering mot dette ved utarbeidelse av reguleringsplan (R-284)  

- Korsegården øst (vedlegg 5: 3N) har i gjeldende kommuneplan arealformål  

LNF. Det endres ikke til arealformål næring på grunn av politiske signaler om 

å ikke bygge ned dyrka og dyrkbar mark.  

- Holstad deponi E18 (vedlegg 5: 4N) har i gjeldende kommuneplan arealformål 

LNF og er regulert til deponi i reguleringsplan for ny E18 som skal tilbakeføres 

til LNF. Det endres ikke til arealformål næring på grunn av politiske signaler 

om ikke å bygge ned Holstadmarka som viktig friluftsområde. Evt. endring av 

formål tas når arbeidet med ny E18 starter opp.  

- Holstad E18 (vedlegg 5: 6N) har i gjeldende kommuneplan arealformål LNF. 

Det endres ikke til arealformål næring på grunn av politiske signaler om ikke 

å bygge ned Holstadmarka som viktig friluftsområde. Evt. endring av formål 

tas når arbeidet med ny E18 starter opp.  

- Vinterbro næringspark øst (vedlegg 5: 5N) har i gjeldende kommuneplan 

arealformål LNF. Det endres ikke til arealformål næring fordi det er kartlagt til 

å være et svært viktig kjerneområde for naturmangfold og et svært viktig 

friluftsområde i regionen. I tillegg kan adkomsten til området bli utfordrende. 

Dersom formannskapet ønsker å tilrettelegge for utbygging av næring i denne 

delen av kommunen nå, kan alternativ innstilling 4 vedtas: 
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o 4. Den nordlige delen av arealinnspill Vinterbro næringspark øst endres 

fra arealformål LNF til næring.   

- Follo fjernvarme har spilt inn et areal vest for E18 ved Da Vinci-broa (vedlegg 

5: 11N). Dette arealet har i gjeldende kommuneplan arealformål LNF. Det 

endres ikke til arealformål næring på grunn av politiske signaler om ikke å 

bygge ned dyrka og dyrkbar mark.  

 
Utvikling og lokalisering av framtidig nærings- og forretningsvirksomhet er et 

viktig tema i kommuneplanen. Flere av arealinnspillene til næringsformål er 

omfattende og det er viktig å få på plass et kunnskapsgrunnlag som kan 

dokumentere det lokale og regionale behovet for slike arealer samtidig som 

dyrka og dyrkbar mark, samt viktige arealer for naturmangfold og friluftsliv 

ivaretas. Det har ikke vært kapasitet til å utarbeide dette kunnskapsgrunnlaget 

ved denne rulleringen. Etter kommunedirektørens vurdering bør det settes i gang 

et utredningsarbeid som kan kartlegge behovet for areal til næring- og 

forretningsvirksomheter i Ås basert på samarbeid og dialog med 

nabokommunene. Det må resultere i et godt beslutningsgrunnlag for neste 

rullering av kommuneplanen.  

 

Det har kommet inn tre arealinnspill til fire ulike formål i vestre del av 

Nøstvedtmarka (vedlegg 5: 5N, 1M, 6M a og b). Arealinnspillene er i tråd med 

føringene i planprogrammet, men er ikke tatt med i denne rulleringen av 

kommuneplanen. Etter kommunedirektørens vurdering er det behov for en 

overordnet drøfting av hvordan arealene i denne delen av Nøstvedtmarka skal 

brukes og forvaltes på lang sikt. Denne vurderingen må gjøres i samarbeid med 

grunneier og andre interessenter.  

 

Arealer og bestemmelser til arealformål Forretning 

Kommunedirektøren ser viktigheten av å ha kart og bestemmelser som er tydelig 

på arealformål Forretning. Det er fordi etablering av forretningsvirksomheter 

genererer transport enten det er plasskrevende varehandel eller detaljhandel. Et 

generelt prinsipp er at nærbutikker med dagligvareprofil på inntil 1250 m2 BRA 

kan etableres i tilknytning til boligområder eller kombinerte bolig/ 

næringsområder med god kollektivdekning i tettstedene Solberg, Nordby, 

Vinterbro/Sjøskogen i tillegg til Ås tettsted utenfor de to prioriterte 

utbyggingsområdene. Plasskrevende varehandel skal lokaliseres der hvor det er 

god biltilgjengelighet, god trafikksikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på veinettet. 

Kommunen definerer plasskrevende varer som motorkjøretøy, 

landbruksmaskiner, trelast/byggevarer og planter/hageartikler som 

plasskrevende. I område BF1 (Nygård næringspark) tillates det hvitevarer, 

brunevarer og møbler i tillegg til det som er definert som plasskrevende 

varehandel. Se begrunnelsen i planbeskrivelsen kapt. 5.2.3 side 18.  

 

Arealer til offentlig/privat tjenesteyting 
Arealinnspillet Helikopterlandingsplass på Holstad (vedlegg 5: 9N) har i 

gjeldende kommuneplan arealformål LNF. Helikopterlandingsplassen er foreslått 
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plassert ved tunellinnslag ved ny E18. Etter kommunedirektørens vurdering 

endres ikke arealformålet til offentlig/privat tjenesteyting på grunn av nærheten 

til sikkerhetssonen til ny E18 samt nærheten til Østensjøvannet som et båndlagt 

naturvernområde. Dersom formannskapet ønsker å tilrettelegge for etablering av 

en helikopterlandingsplass i dette området, kan alternativ innstilling 5 vedtas: 

o 5.  Arealformålet for Helikopterlandingsplass på Holstad endres fra LNF 

til Offentlig/privat tjenesteyting.    

 
Arealer til overskuddsmasser og snødeponi 
Det er behov for arealer til å mellomlagre og bearbeide overskuddsmasser. I dag 

har kommunen to områder som er regulert til formålet. Det er Haug gård 

(gjenvinningsanlegg for masser) og Kvestad gård (terrengregulering). I 

forbindelse med høringen av planprogrammet fikk kommunen inn to arealinnspill 

til terrengreguleringer. Det er Østensjøveien 60 (vedlegg 5: 7M) og Kongeveien 

197 (vedlegg 5: 5M). Disse områdene er etter kommunedirektørens vurdering 

lagt inn som bestemmelsesområder med plankrav. Dette er områder som kun 

kan ta imot rene, naturlige masser og som skal tilbakeføres til dyrka mark.   

 

Kommunen har også behov for arealer til å deponere snø. Det kom inn to 

arealinnspill til dette formålet og det er nordvest i Nøstvedtmarka (vedlegg 5: 

1M) og den nordlige delen av Follo rens anlegg på Bølstad (vedlegg 5: 3M). 

Kommunedirektøren mener at et snødeponi i Nøstvedtmarka i et slikt omfang så 

nær Gjersjøen som er regionens drikkevannskilde ikke er å anbefale. 

Kommunedirektøren understreker at et snødeponi på Bølstad heller ikke er 

problemfritt. Utfordringen er relatert til rensing av sigevann og trafikksituasjonen 

på Kongeveien. Behovet for snødeponi er imidlertid størst på den tiden av året 

når Follo Rens gjenbruksstasjon brukes minst. Disse utfordringene må imidlertid 

løses i arbeidet med reguleringsplanen, og den må godkjennes av 

statsforvalteren.  

 

Arealer til massehåndtering og snøhåndtering er en utfordring for mange 

kommuner. Det er avsatt begrensede arealer til dette formålet ved denne 

rulleringen. Med den planlagte byggeaktiviteten i egen kommune og de øvrige 

Follokommunene, vil det være et stort behov for denne type arealer i Ås og 

nabokommunene. Det bør derfor tas initiativ til et regionalt samarbeid om dette 

temaet slik at det til neste rullering kan etterspørres arealer til disse formålene 

basert på en regional vurdering av mengde og typer masser samt lokalisering av 

disse.  

 

Arealformål som er vurdert endret til arealformål LNF 
I tråd med føringene i planprogrammet har kommunedirektøren vurdert at 

følgende arealformål Bebyggelse og anlegg endres til arealformål LNF:  
  
Gnr/bnr Sted Endringer til LNF 

43/3 Kjerringjordet Endret formål fra Off/priv tjenesteyting til LNF 

24/1 Brønnerud øst for E18 Endret fra formål Bolig til LNF 
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Gnr/bnr Sted Endringer til LNF 

55/366 og  
50/17 

Granheimlia Endret fra formål Bolig til LNF 

42/1 
56/1 

Åsmyra (nord for Delia de 
luca) 

Største delen av arealet endres fra formål 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål til LNF. 

94/2 Holteveien 44-48, Kroer Endret fra formål Bolig til LNF. 

  

I tillegg har kommunedirektøren vurdert at områdene nevnt i tabellen under 

endres til LNF, selv om de er regulert. Det er fordi formålene de er regulert til, 

vurderes til ikke lengre å være aktuelle. Reguleringsplanene for disse områdene 

må oppheves og det blir lagt fram egne saker om det.  

Gnr/bnr Sted Endringer til LNF 

24/1  Brønnerud, «brann-
stasjonstomta» (R-227/2005: 
Brannstasjon ved Korsegården) 

Endret fra formål Off/priv. tjenesteyting til 
LNF.  

109/13 Område sør for Gjersjøen 
v/Hjulet (R-216/2007: Seiersten 
feriepark) 

Endret fra formål Næring til LNF.   
 

 

Arealregnskap som vises i planbeskrivelsen, dekker dyrka og dyrkbar mark. 

Kommunedirektøren hadde ambisjoner om å legge fram et mer omfattende 

arealregnskap. Det er fortsatt lite kunnskap om dette generelt og det har ikke 

vært kapasitet til å prioritere dette utviklingsarbeidet. Det skal imidlertid 

arbeides med videreutvikling av arealregnskapet i planperioden. 

Planprogrammet viser hvilke temaer som skulle vurderes i rullering av 

kommuneplanens arealdel. Kommunedirektøren har imidlertid sett seg nødt til å 

nedprioriter noen av disse temaene på grunn av en stram framdrift, og har 

følgende kommentarer:    

 Arealer til kommunaltekniske behov: Dette skal vurderes som del av arbeidet 

med kommunens eiendomsstrategi og legges til grunn for neste rullering av 

kommuneplanen.  

 Arealer til idrettsanlegg: Dette skal vurderes som del av arbeidet med 

temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv og legges til grunn for neste 

rullering av kommuneplanen.  

 Arealer til lett forurensede masser: Dette bør ses i en regional sammenheng 

og eventuelt legges til grunn for neste rullering av kommuneplanen.   

 Arealer til gjenbruksanlegg i Ås og Follo samt lokalisering av bussparkering: 

Kommunen fikk innspill om behov, men ikke forslag til konkrete arealer. Det 

er derfor ikke fulgt opp i denne rulleringen.   

Miljømessige konsekvenser: 
Forslag til kommuneplanens arealdel vil bidra til følgende miljømessige fordeler: 
 Økt andel persontransport med sykkel, gange, kollektiv. 

 Reduserte klimagassutslipp. 
 Redusert nedbygging av dyrka mark, arealer for naturmangfold, 

kulturlandskap og friluftslivsområder.  
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 Underbygger bærekraftsmålene i kommuneplanens samfunnsdel. 
 

Se for øvrig vurdering i planbeskrivelsen.  
 
Alternativer: 

I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 
kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Ås kommune med:  

 kommuneplankart datert 29.06.2021 
 temakart datert 30.06.2021 
 kommuneplanbestemmelser datert 05.08.2021  

 planbeskrivelse datert 05.08.2021  
ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:  

 
 Arealformål Bolig:  

1. Arealinnspill Søndre Moer tas inn og endres fra arealformål næring til 
arealformål bolig. 

2. Arealinnspill Hvalfaret legges innenfor utbyggingsgrensen Solberg 

grense mot Ski som et mulig framtidig boligområde. Dette området 
omdisponeres ikke fra arealformål LNF til bolig i denne planperioden.   

 Arealformål Næring:  
3. Arealinnspill Kongeveien 127 endres fra arealformål LNF til næring i 

tråd med arealinnspillet.   

4. Den nordlige delen av arealinnspill Vinterbro næringspark øst endres 
fra arealformål LNF til næring.  

 Arealformål Offentlig/privat tjenesteyting:  
5. Arealinnspill Helikopterlandingsplass på Holstad endres fra arealformål 

LNF til offentlig/privat tjenesteyting.    

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren mener at kommuneplanens arealdel 2022-2034 som legges 

fram til førstegangs behandling, gir et godt grunnlag for kommunens arbeid med 

en langsiktig og bærekraftig arealforvaltning- og utvikling.  

 
Den bygger på tydelige arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel. 

Plankartet er oppdatert med tilhørende planbestemmelser som bygger opp under 

arealstrategiene. Planbestemmelsene er oppdatert og justert i tråd med 

gjeldende føringer og politiske signaler.  Planbeskrivelsen viser hvilke endringer 

som er gjort i kart og bestemmelser og bakgrunnen for endringene. Det er gjort 

en omfattende jobb med å rydde i kart og bestemmelser slik at det skal bli et 

godt verktøy for saksbehandlere, politikere, utbyggere og innbyggere. 

 

På dette grunnlaget anbefaler kommunedirektøren at kommuneplanens arealdel 

2022-2034 sendes på høring sammen med kommuneplanens samfunnsdel 2022-

2034. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-63/21 
Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  21/02714-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 63/21 20.10.2021 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 24.08.2021: 
1. Kommunestyret ber kommunedirektør utarbeide forslag til rammer og 

retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom.  Nye rammer og retningslinjer 
bes innarbeides i nytt reglement.  

2. Kommunestyret ber om at det skilles mellom kjøp/salg av bebygd og ubebygd 
eiendom, formål med bygg/eiendom (f.eks. formålsbygg, bolig, 
fritidsbolig/eiendom, næringsbygg/-eiendom, fredede eller vernede 

bygg/eiendommer), økonomiske rammer for kommunedirektør for kjøp/salg 
av bygg/eiendom som ikke anses av prinsipiell art samt en definisjon på hva 

som anses for strategiske eiendomskjøp. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 

kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
kontrollutvalget 
kommunestyret 

 
 

 
Vedlegg: 

1. Saksutskrift KU sak 34-21 - Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 
13, 1433 ÅS 
2. Svar Kinnsåsen - Rammer og retningslinjer for kjøp av fast eiendom 

3. Møteprotokoll KST 12.12.2012 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunedirektør 
Kontrollutvalget v/kontrollutvalgets sekretariat VIKUS 

 
Saksutredning: 

 
 
Kontrollutvalgets sekretariat oversendte sak til kommunestyret 25.08.2021. Se 

vedlagt saksutskrift med tilhørende vedlegg. 
 

Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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K-64/21 
R-272 Reguleringsplan for Nygård Næringspark - Endring 
av plan 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  21/00539-39 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 32/21 28.09.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 45/21 29.09.2021 

3 Kommunestyret 64/21 20.10.2021 

 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 29.09.2021: 

 - mindretallsanket til kommunestyret 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å sende til offentlig ettersyn forslag om endring av reguleringsplan R-272 

for Nygård næringspark til offentlig ettersyn, med bestemmelser datert 
03.09.2021 og supplerende planbeskrivelse (følgeskriv) datert 03.09.2021. 

 
_____ 

 

UTVALGENES BEHANDLINGER: 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 29.09.2021: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag:  

Forslag til endring av Reguleringsplan R-272 for Nygård Næringspark 

avvises. 
 

Martin Løken (MDG) fremmet forslag om kommunedirektørens alternative 
innstilling med tillegg: 

Forslag til endring av reguleringsplan R-272 for Nygård næringspark er 

ikke tilstrekkelig opplyst, og det bes om følgende tillegg til 
kunnskapsgrunnlaget: 

 Handelsanalyse som tar for seg tiltakets påvirkning på eksisterende 
kjøpesentra, herunder på Vinterbro og i Ski. Handelsanalysen må ta 

høyde for best-case og worst-case prognoser for fremtidig utvikling i 

senterhandel. Spørsmålet om dette prosjektet vil bidra til 
kjøpesenterdød ved Ski storsenter og Vinterbrosenteret skal 
behandles grundig og med solide referanser. 

 Handelsanalysen må kvalitetssikres av kommunedirektør, eventuelt 

ekstern konsulent. 
 Planspørsmålet skal avklares videre gjennom 

kommuneplanprosessen, og det etterspurte kunnskapsgrunnlaget 
bes legges ved til 2. gangsbehandling av kommuneplanen. 
 

Martin Løken (MDG), Ane Gyri Sjøvik (MDG) og Håvard Steinsholt (SV) 
mindretallsanket saken til kommunestyret.  

 
Votering: 
 SVs forslag ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1SV) 

 Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 6-3 (2MDG, 1SV) ved alternativ 
votering mot MDGs forslag. 
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Mindretallsanke, jf. Ås kommunes reglementer punkt 10.2.2.3: 

Vedtaket ble mindretallsanket i møtet av Martin Løken (MDG), Ane Gyri Sjøvik 
(MDG) og Håvard Steinsholt (SV).  
 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

Forslag til endring av Reguleringsplan R-272 for Nygård Næringspark 
avvises. 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag:  

Kommunedirektørens alternative innstilling: Forslag til endring av 
reguleringsplan R-272 for Nygård næringspark er ikke tilstrekkelig opplyst, 
og det bes om følgende tillegg til kunnskapsgrunnlaget: 

 Handelsanalyse som tar for seg tiltakets påvirkning på eksisterende 
kjøpesentra, herunder på Vinterbro og i Ski. Handelsanalysen må ta 

høyde for best-case og worst-case prognoser for fremtidig utvikling i 
senterhandel. Spørsmålet om dette prosjektet vil bidra til 

kjøpesenterdød ved Ski storsenter og Vinterbrosenteret skal 
behandles grundig og med solide referanser. 

 Handelsanalysen må kvalitetssikres av kommunedirektør, eventuelt 

ekstern konsulent. 
 

Votering: 
 SVs forslag ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1SV) 
 MDGs forslag ble nedstemt 5-4 (1MDG, 1SV, 2V) 

 Kommunedirektørens innstilling ble tiltrådt 5-4 (1MDG, 1SV, 2V) 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 28.09.2021: 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å sende til offentlig ettersyn forslag om endring av reguleringsplan R-272 

for Nygård næringspark til offentlig ettersyn, med bestemmelser datert 
03.09.2021 og supplerende planbeskrivelse (følgeskriv) datert 03.09.2021. 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å sende til offentlig ettersyn forslag om endring av reguleringsplan R-272 
for Nygård næringspark til offentlig ettersyn, med bestemmelser datert 

03.09.2021 og supplerende planbeskrivelse (følgeskriv) datert 03.09.2021. 
 
Ås, 17.09.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss                                       Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør                                     Kommunalsjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Offentlig ettersyn 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
1. Følgeskriv til planendring, datert 03.09.21 

2. Reguleringsbestemmelser, datert 03.09.21 
3. Handelsanalyse Nygård Næringspark, datert 02.09.2021 

4. Trafikkanalyse Nygård Næringspark, datert 01.09.2021 
5. Innspill til planoppstart, samlet 
6. Gjeldende planbeskrivelse, datert 12.09.12 

7. Saksutskrift Kommunestyret 25.11.2020 sak 104-20 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste.  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Det er søkt om endring av reguleringsplan R-272 for Nygård næringspark. 
Reguleringsplanen avsetter areal til næringsvirksomhet ved Nygårdskrysset, 

herunder lager, industri, kontor og forretningsvirksomhet presisert som 
«plasskrevende varehandel». Bakgrunnen for endringsforslaget er et ønske fra 

grunneier i området om å presisere reguleringsplanens definisjon av hva som 
kan inngå i begrepet plasskrevende varehandel. I gjeldende reguleringsplan 
fastsettes det at det tillates plasskrevende varehandel i området, men hva som 

omfattes av begrepet er ikke videre definert i bestemmelsen. Forslagsstiller 
ønsker å utvide definisjonen til å omfatte hvitevarer, brunevarer og møbler. 

 
Forslagsstiller er Nygård Utvikling AS (Oslo Pensjonsforsikring) og Nygård 

Næringspark Nord AS (Løvenskiold) som er grunneiere i området. Forslaget er 
utarbeidet av Odin prosjektering AS.  
 

Nytt forslag om endring av plan innebærer endring av gjeldende 
reguleringsbestemmelser. Forslag til endring er redegjort for i eget følgeskriv, 

som også er supplement til gjeldende planbeskrivelse for området. Endring av 
planbestemmelsene omfatter endring av bestemmelsen § 3.1, om bebyggelsen 
innenfor arealformålet for forretning, kontor og industri. Eget følgeskriv med 

beskrivelse av endringen og forslag til nye reguleringsbestemmelser er vedlagt 
som vedlegg 1 og 2. Gjeldende planbeskrivelse for området følger saken som 

vedlegg 6. 
 
Det er utarbeidet handelsanalyse og trafikkanalyse som vurderer virkninger for 

handelsmønster i nærområdet og regionen, samt virkninger på lokaltrafikken, 
klima og miljø. Analysene følger saken som vedlegg 3 og 4. 

 
Planprosess: 
Kommunestyret behandlet sak om definisjon av plasskrevende varehandel i egen 

sak 25.11.2020, sak 104/20. Kommunestyret vedtok at det kan åpnes for å 
justere definisjonen, og fattet følgende vedtak: 

 
Kommunestyret fastsetter, i tråd med nye regionale føringer, følgende definisjon 
av begrepet plasskrevende varehandel: 

 Med plasskrevende varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, 
landbruksmaskiner, trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, 

brunevarer og møbler. Det åpnes også for andre forretninger innenfor 
faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA, forutsatt at det er 
gjennomført handelsanalyse som viser at det ikke gir negativ virkning for 

eksisterende sentrumshandel, samlet trafikkmønster, og klima- og 
miljøkonsekvenser. 

 Definisjonen gjøres også gjeldende for R-272 Reguleringsplan for Nygård 
næringspark. 

 Overstående definisjon innarbeides i ny kommuneplan. 

 
Et forslag om endring av reguleringsplan for Nygård næringspark ble sendt til 

offentlig ettersyn i mars 2021. Som følge av uttalelser fra offentlige myndigheter 
ble det avgjort at endringsforslaget er for omfattende til å gjennomføres uten 

ordinær planbehandling etter pbl. § 12-14. Saken behandles derfor på nytt, med 
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ordinær planprosess som innebærer varsel om oppstart, offentlig ettersyn og 
politisk behandling i to omganger.  

 
Varsel om oppstart for endring av reguleringsplanen ble gjennomført i perioden 
28.05.2021-25.06.2021. Det ble ved varsel om oppstart mottatt 12 uttalelser. 

Uttalelsene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i vedlagt følgeskriv, 
kapittel 6, og følger saken i sin helhet som eget vedlegg. En oppsummering av 

merknadene er gjengitt nedenfor. 
 
Statens Vegvesen 

Statens vegvesen vurderer at plasskrevende varehandel bør omfatte salg av bil, 
maskiner, byggevarer og planteutsalg. De mener denne definisjonen er lagt til 

grunn for regional plan for areal og transport, og ønsker ikke at definisjonen 
utvides. Vegvesenet varsler at de vil fremme innsigelse til et forslag om å utvide 

definisjonen til også å omfatte salg av hvitevarer, brunevarer og møbler. 
 
Viken fylkeskommune 

Fylkeskommunen mener kommuneplanrulleringen er rette prosess å vurdere 
lokalisering av plasskrevende varehandel, og fraråder at det gjennomføres 

detaljreguleringsprosess før forholdet er avklart i ny kommuneplan. Dersom det 
skal gjennomføres detaljplanprosess, gir fylkeskommunen utrykk for bekymring 
for økt lokaltrafikk på fylkesveinettet, og er særlig oppmerksomme på forhold 

som berører Nordbyveien mellom Nygård og Ski sentrum. De forventer at det blir 
utarbeidet egen trafikkanalyse som følger forslaget. 

 
Statsforvalteren for Oslo og Viken 
Statsforvalteren mener endringsforslaget er i direkte konflikt med prinsippet om 

«rett virksomhet på rett sted» som ligger til grunn for regional plan for areal og 
transport, og i regional plan for handel, service og senterstruktur. De peker på at 

områder for plasskrevende varehandel skal avgrenses i kommuneplanens 
arealdel, med tilhørende bestemmelser om type handel. De peker videre på en 
vurdering av områdets egnethet slik det ble vurdert under reguleringsprosessen i 

2012, og mener nye regionale planer bygger opp under vurderingene som ble 
gjort den gangen. De fraråder sterkt at kommunen går videre med 

reguleringsarbeid i området. 
 
Nordre Follo kommune 

Nordre Follo kommune gir utrykk for skepsis til forslaget, og ber om at det blir 
grundig redegjort for hvordan endringsforslaget er i tråd med prinsippet om rett 

virksomhet på rett sted. De er særlig bekymret for virkninger for handelsmønster 
og trafikk, særlig knyttet til Ski sentrum, og ber om at disse synliggjøres og at 
tiltaket blir vurdert opp mot dagens situasjon. Det ønskes også at tiltaket blir 

vurdert opp mot alternative lokaliseringer av tilsvarende type virksomhet.  
 

Øvrige 
Ulike næringsorganisasjoner og næringsaktører har gitt merknader til forslaget, 
og i all hovedsak gitt utrykk for at de er skeptiske til endringsforslaget. 

Gjengående er bekymringen for at handelstilbudet i Ski sentrum og ved 
Vinterbro svekkes, og det er gitt utrykk for bekymring for tilgjengelighet til 

området for gående og syklende. 
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Kommunedirektøren forventer ytterligere merknader ved offentlig ettersyn av 
endringsforslaget, og legger til grunn at høringen kan avdekke eventuelle behov 

for tillegg til kunnskapsgrunnlaget som følger av endringsforslaget. 
 
Fakta i saken: 

Reguleringsplan for Nygård næringspark ble vedtatt av Ås kommunestyre 
10.10.2012, med mindre endring vedtatt av Hovedutvalg for teknikk og miljø 

14.02.2013. Reguleringsplanen omfatter eiendommene med gbnr. 104/46, 
104/47 og 104/48, og utgjør et område nordvest for Nygårdskrysset. 
 

Det ble fremmet innsigelse fra offentlig myndigheter som følge av manglende 
presisering av arealformålet og tillatt virksomhet innenfor dette. Innsigelsene ble 

imøtekommet, og det ble innarbeidet at det er plasskrevende varehandel som 
tillates for forretningsvirksomhet innenfor formålet. Det ble fastsatt i 

bestemmelse § 3.1, som lyder: 
 
3.1 Bebyggelsen 

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

 
I planbeskrivelsen for reguleringsplanen er begrepet plasskrevende varehandel 
definert som: «forretninger for biler, maskiner, byggevarer, hagesenter og 

lignende». 
 

Forslagsstiller ønsker at bestemmelsen presiseres, slik at det tydelig 
fremkommer hvilke varegrupper som kan betegnes som plasskrevende. Forslag 
til ny bestemmelse lyder: 

 
3.1 Bebyggelsen 

Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri og lager samt 
forretning for plasskrevende varehandel. Med plasskrevende 
varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, landbruksmaskiner, 

trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og møbler. 
 

I tillegg foreslås det en justering av reguleringsbestemmelse § 6 om 
høyspenningsanlegg. Her foreslås det at «linjeeier, Hafslund nett» erstattes med 
«ledningseier». 

 
Virkninger som følge av foreslått endring er vurdert i endringsforslaget. Det er 

produsert to utredninger som følger forslaget. Disse omfatter vurdering av 
virkninger for trafikkforhold, klima og miljø, samt vurdering av virkninger for 
handelsmønster. 

 
Vurdering: 

Reguleringsplan for Nygård næringspark ble vedtatt i 2012. Ved 
vedtakstidspunktet lå regional plan for handel, service og senterstruktur, vedtatt 
i 2001, til grunn for definisjonen av plasskrevende varehandel. Hvilke 

varegrupper som omfattes av begrepet «plasskrevende varehandel» var tydelig 
definert i den regionale planen, og samsvarer med gjeldende bestemmelser § 3.1 

for Nygård næringspark. 
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Regional plan for handel, service og senterstruktur ble revidert i 2018, og 
gjeldende regional plan åpner nå for at kommunene i Viken selv kan fastsette 

områder i kommunen hvor det kan etableres plasskrevende varehandel. 
Områdene bør ta utgangspunkt i videreføring av eksisterende arealer til slike 
formål, og skal avgrenses i kommuneplanens arealdel. Den regionale planen 

fastsetter ikke lenger en tydelig definisjon på hvilke varegrupper som skal inngå i 
definisjonen av plasskrevende varehandel, men type handel skal fastsettes av 

kommunene gjennom kommuneplanens bestemmelser. Det stilles videre krav 
om gjennomføring av handelsanalyse for områder med et samlet handelsareal på 
over 3000 m². 

 
I kommunedirektørens forslag til ny kommuneplanens arealdel forslås det å åpne 

for forretningsvirksomhet med hvitevarer, brunevarer og møbler avgrenset til 
området Nygård næringspark. Det endelige vedtaket for foreslått endring av 

reguleringsplan for Nygård næringspark vil bli lagt til grunn for kommuneplanens 
bestemmelse for området i kommuneplanen.  
 

Kommunedirektøren har forståelse for at gjeldende reguleringsbestemmelser for 
Nygård næringspark oppleves som utydelige, og at en klar presisering av hva 

som tillates etablert i området er ønskelig. Særlig krevende er det at verken 
gjeldende kommuneplan, eller gjeldende regional plan for handel, service og 
senterstruktur med tydelighet definerer hvilke varegrupper som regnes som 

plasskrevende varehandel. 
 

Kommunestyret behandlet spørsmålet om definisjon av plasskrevende 
varehandel i egen sak i møte 25.11.2020. Kommunedirektøren legger som følge 
til grunn at kommunen vurderer Nygård næringspark som et aktuelt område å 

tillate plasskrevende varehandel, slik tilfelle er for gjeldende reguleringsplan, og 
ønsker å vurdere en utvidet definisjon av hva som kan inngå i slik handel. Det 

må vurderes virkninger for trafikk, handelsmønster, klima og miljø før 
definisjonen av plasskrevende varehandel eventuelt utvides. 
 

Virkninger for handel er redegjort for i egen handelsanalyse som følger forslaget. 
Handelsanalysen peker på en underdekning av de aktuelle vareslagene i 

regionen, og vurderer at handel med slike varer i dag i hovedsak skjer ved 
lengre reiser ut av regionen som til steder som Alna, Askim eller Moss. Det antas 
at dersom det tillates etablert handel med slike varegrupper ved Nygård, kan 

flere av disse behovene dekkes lokalt. Videre pekes det på at handel av møbler, 
hvitevarer og brunevarer ikke nødvendigvis er ønskelige handelskonsepter i Ås 

sentrum, og dermed ikke har påvirkning på dagens varehandel i 
sentrumsområdet. 
 

Virkninger for trafikk er redegjort for i egen trafikkanalyse som følger forslaget, 
hvor også virkninger for klima og miljø er vurdert. Analysen vurderer at reiser ut 

av regionen vil kunne reduseres dersom det legges opp til økt vareutvalg lokalt.  
En reduksjon av omfanget av lengre reiser for å nå særlige varegrupper er lagt til 
grunn for at endringsforslaget er vurdert å kunne bidra til lavere klimautslipp 

totalt sett, ettersom reisene antas å bli kortere samlet sett. Det vurderes til 
gjengjeld at endringsforslaget vil medføre en moderat økning av trafikken lokalt. 

Dette antas å utgjøre om lag 800 bilreiser om dagen.  
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Kommunedirektøren vurderer at forslag til endring av reguleringsplan følger opp 
kommunestyrets vedtak på en tilfredsstillende måte, der antatte virkninger for 

handelsmønster, trafikkforhold, klima og miljø er redegjort for.  
 
Kommunedirektøren vurderer samlet sett at forslag til endring av reguleringsplan 

for Nygård næringspark er tilstrekkelig opplyst til å sende saken til offentlig 
ettersyn.  

 
Alternativer: 
Forslag til endring av reguleringsplan R-272 for Nygård næringspark er ikke 

tilstrekkelig opplyst, og det bes om følgende tillegg til kunnskapsgrunnlaget: 
 

  
  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren vurderer forslag om endring av reguleringsplan for Nygård 

næringspark å være tilstrekkelig opplyst til å sende saken til offentlig ettersyn. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-65/21 
Revidert skolebehovsplan 2021-2023 
 
Saksbehandler:  Svanhild Bergmo Saksnr.:  21/02863-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 1/21 28.09.2021 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26/21 29.09.2021 

3 Formannskapet 77/21 13.10.2021 

4 Kommunestyret 65/21 20.10.2021 

 

 

Formannskapets innstilling 13.10.2021: 

Publiseres på kommunens nettsider så snart protokollen er godkjent. 
___ 

 
UTVALGENES BEHANDLINGER: 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 29.09.2021: 
Nils H. Sopp(H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 Sjøskogen skole bygges ut til 2 parallell slik det er vedtatt 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag fra H og Sp:  

 HOK ber om å få en kostnadsvurdering av store praksisrom/klasserom kan 
bygges om til fra to til tre klasserom, og at dette legges fram som sak eller 

notat i budsjettprosessen høsten 2021. 

 
Votering: 

 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 H`s tillegg ble nedstemt 4-2 (H, FrP). 
 Sp og H`s tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 29.09.2021: 

1. Revidert skolebehovsplan godkjennes 
2. Ny skolebehovsplan legges frem før budsjettbehandling høst 2022 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 29.09.2021: 
HOK ber om å få en kostnadsvurdering av store praksisrom/klasserom kan bygges 

om til fra to til tre klasserom, og at dette legges fram som sak eller notat i 
budsjettprosessen høsten 2021. 

 

_____ 
 

 
Ungdomsrådets behandling 28.09.2021: 
Ungdomsrådet diskuterte seg frem til følgende tilleggskommentar: 

Ungdomsrådet har tidligere bedt om nye utregninger av maksimumskapasitet 
basert på realistisk kapasitet. Blant annet i UR-sak 5/19. De oppfatter ikke at 

dette er gjort og tallene som er satt for maksimumskapasitet ikke stemmer 
overens med virkeligheten. Rådet har eksempler på at spesialrom benyttes som 
klasserom. De ønsker derfor en ny og realistisk utregning av 

maksimumskapasitet. 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-13-10-2021.515115.MD1I819347o0820.pts.html
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Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med rådets tilleggskommentar ble enstemmig 

vedtatt. 
 
Ungdomsrådets innstilling 28.09.2021: 

1. Revidert skolebehovsplan godkjennes 
2. Ny skolebehovsplan legges frem før budsjettbehandling høst 2022 

 
Med følgende tilleggskommentar: Ungdomsrådet har tidligere bedt om nye 
utregninger av maksimumskapasitet basert på realistisk kapasitet. Blant annet i 

UR-sak 5/19. De oppfatter ikke at dette er gjort og tallene som er satt for 
maksimumskapasitet ikke stemmer overens med virkeligheten. Rådet har 

eksempler på at spesialrom benyttes som klasserom. De ønsker derfor en ny og 
realistisk utregning av maksimumskapasitet. 

 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Revidert skolebehovsplan godkjennes 

2. Ny skolebehovsplan legges frem før budsjettbehandling høst 2022 
 

 
Ås, 16.09.2021 
 

Tom-Arne Tørfoss                                    Per Korsvik 
Kommunedirektør                                     Kommunalsjef oppvekst og opplæring 

  
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Formannskap 
Kommunestyret 

 
 
Vedlegg: 

1. Skolebehovsplan 2021-2023, revidert 2021 
2. Skolebehovsplan 2021-2023 

3. Resultater - Befolkningsframskrivinger for Ås kommune 2021-2035 revidert 2 
4. Boligprogram 2021-2035 datert 26.06.2021 
5. Grunnlagsdokument Framskrivinger 2022-2035  

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

K-sak 59/20 
K-sak 125/20 
K-sak 3/21 

K-sak 54/21 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunedirektør 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring  

Kommunalsjef teknikk, miljø og kultur  
Virksomhetsleder skole 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Boligprogrammet for Ås er gjennomgått på nytt og nedjustert med bakgrunn i 
den faktiske boligutbyggingen, og nye befolkningsframskrivinger 2021 for 

perioden 2022 – 2035 er utarbeidet juni 2021.  
 

Kommunedirektøren ser på bakgrunn av de nye elevtallsframskrivingene at 
elevtallsveksten fortsatt er lavere enn tidligere antatt. Det er fortsatt usikkerhet 
knyttet til befolkningsframskrivinger og boligprogram med tanke på 

utbyggingstakt og andre usikkerhetsfaktorer (se vedlegg 5 Grunnlagsdokument). 
 

Kommunedirektøren reviderer årlig boligprogrammet og utarbeide nye 
befolkningsframskrivinger. Skolebehovsplanen tar utgangspunkt i dette når den 

skrives og legges frem annethvert år for å følge veksten i kommunen tett.  
 
Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan for de kommunale grunnskolene i Ås 

kommune og omhandler både barneskolene og ungdomsskolene. Planen viser 
rådmannens anbefaling for å møte elevtallsveksten og viser planlagte og 

foreslåtte skoleprosjekter med nybygging og utvidelser.  
 
Denne planen er en revidert utgave av fjorårets plan og vurderer tallene for 

Sjøskogen skole og Nordby skole på nytt.  
 

Kommunedirektøren anbefaler at revidert plan godkjennes og at neste 
skolebehovsplan legges frem i 2022.  
 

Fakta i saken: 
Skolebehovsplan 2021-2023(K-sak 136/20) ble godkjent av kommunestyret 

10.12.2020, men tallene for Sjøskogen og Nordby måtte gjennomgås på nytt. 
Neste skolebehovsplan skulle legges frem før budsjettbehandlingen høsten 2021. 
 

I vedtatt handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2021-2024, K-sak 
125/20, vedtok kommunestyret 10.12.2020 å utvide Sjøskogen skole med et 

tilbygg bestående av 6 nye klasserom i henhold til tidligere tegninger. Tilbygget 
vil øke skolens kapasitet til 2 paralleller. Kommunestyret vedtok rådmannens 
anbefaling om utsettelse av oppstart av prosjektet til 2024. 

 
Kommunestyret vedtok å sette av 4 mill. kr i 2023 til å planlegge ny/utvidet 

skole i Ås nord. 
 
I verbalvedtak 5 ble rådmannen bedt om å legge fram en helhetlig sak om å 

vurdere utvidelse av Sjøskogen skolen opp mot endring av 
skolekretsgrenser, midlertidig flytting av moduler fra Åsgård eller videreføring av 

dagens situasjon, i lys av samlet elevtall og skolekapasitet i Ås nord, og den 
økonomiske situasjonen 
 

Flytting av modulene er vurdert og modulene fra Åsgård skole ble ikke funnet 
egnet til å dekke hverken et midlertidig eller permanent behov for nye arealer for 

Sjøskole skole, jf. K-sak 3/21. Kommunedirektøren ble videre bedt om å vurdere 
en fremskyndelse i arbeidet med å planlegge nytt påbygg til Sjøskogen skole. I 

påvente av nytt skolebygg skulle det ses på muligheter for at uteområdet 
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oppgraderes som en styrkende faktor for læringsmiljøet. Det er satt av penger til 
oppgradering av uteområdet i budsjettreguleringer 1.tertial 2021, vedtatt av 

kommunestyret 16.06.2021, jf. K-sak 54/21. 

 

Vurdering: 
 
Elevtallsutvikling i grunnskolen for perioden 2021-2035  

 
Status for antall elever og elevkapasitet pr. 24.08.2021: 
Skole Elevtall  Realistisk / maks elevkapasitet 

Brønnerud 129 (inkl. 5 i velkomstklassen) 180 / 192 

Kroer 79 150 / 175 

Nordby 318 360 / 392 

Rustad 419 (inkl. 15 på Rustadtunet) 710 / 784 

Sjøskogen 241  225 / 252 

Solberg 209 360 / 392 

Åsgård/modulskolen* 370 360 / 392 + ekstra klasserom 

Elever totalt i 
barneskolen 

1765 2579 (maks elevkapasitet) 

Nordbytun 
ungdomsskole 

318 430 / 450 

Ås ungdomsskole 423 (inkl. 8 i velkomstklassen) 513 / 540 

Elever totalt i 
ungdomsskolen 

741 990 (maks elevkapasitet) 

*Åsgård skole vil fra skoleåret 2023/2024 flytte inn i ny skole med kapasitet på 

710/784 elever. 
 

Antall elever (se tabell over) sett opp mot elevkapasitet viser at alle skolene har 
nok elevplasser. Det er vanlig å bruke realistisk kapasitet når man vurderer 
elevkapasiteten. Maksimumskapasitet er det skolen kan ha av elever når alle 

trinnene er fulle, dvs. 28 elever i hver klasse/gruppe. Spesialrom, som f.eks. 
musikkrom, er ikke beregnet inn i elevkapasiteten.  

 
Befolkningsutvikling for aldersgruppen 6-15 år i perioden 2021-2035  

Ås kommune har i mange år brukt kommunenes plan og analysesystem KOMPAS 
som bygger på bolig- og befolkningsstatistikk fra SSB. Boligprogram og 
befolkningsframskrivinger revideres årlig og gi kommunen en god pekepinn på 

hvor fremtidig elevvekst vil skje og dermed hvilke tiltak som må gjennomføres. 
 

Kommunens boligprogram er sist revidert juni 2021 og nedjustert med 25%. Nye 
befolkningsframskrivinger 2021 for perioden 2022- 2035 er utarbeidet på 
bakgrunn av dette.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Ås kommune 

Kommunestyret 20.10.2021  Side 58 av 94 

 

Oversikt over elevkapasitet og elevtallsvekst 

 
NB! I tabellen over er utvidelse av Sjøskogen skole tatt med fra 2024 og Åsgård 
skole fra 2023. 
 

Rådmannens vurdering av elevtallsutvikling og kapasitet 
I Ås sentrum vil Åsgård, Brønnerud, Rustad og Kroer skole ha god 

elevkapasitet i hele framskrivingsperioden 2022-2035. Ås ungdomsskole vil nærme seg sin 
makskapasitet i 2035.  
 
I Ås nord vil Sjøskogen skole ha et ganske stabilt elevtall i perioden og ligge 

mellom realistisk og maksimumskapasitet med dagens kapasitet. Med vedtatt 
utvidelse til 2-parallell vil skolen ha god elevkapasitet fra 2024 og resten av 
framskrivingsperioden. Nordby skole vil nærme seg realistisk elevkapasitet rundt 

2032-2033. Solberg skole vil rundt 2030-2031 nærme seg realistisk 
elevkapasitet. Samlet sett vil barneskolene i Ås nord ha nok elevkapasitet frem 

til 2035. Nordbytun ungdomsskole vil ha nok kapasitet til 2035. 
 

Særskilt vurdering av elevtallsutvikling på Sjøskogen skole og Nordby skole 

Boligprogrammet viser ingen større utbygginger i Sjøskogen skolekrets som vil 
påvirke elevtallet i kretsen ytterligere. Utenom fortetting er det regulert 
utbygging av Sjøskogen terrassehus med 40 hus, disse skal bygges i 2028-2029 

og vil ikke påvirke elevtallet i kretsen i stor grad. Dette er medtatt i siste 
framskrivninger. Boligutbygging i Sjøskogen skolekrets forblir uendret.  
 

Situasjonen i Nordby skolekrets er mer usikker som følge av en uavklart 
innsigelse på områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem. Merk at 

innsigelsen berører kun deler av planområdet, dvs. Tømrernes feriehjem-delen, 
ikke Askehaug gård, som detaljreguleres nå. Begrunnelsen for Statsforvalterens 

innsigelse er at reguleringsplanen legger opp til for spredt og bilbasert 
boligbebyggelse, og ønsker at byggeområdet vurderes i kommuneplanprosessen. 

Formannskapet i Ås er uenig, og har vedtatt å mekle med Statsforvalteren. Det 
er derfor stor usikkerhet knyttet til om denne planen kan realiseres. Dersom 
statsforvalteren står på sitt kan det bety om lag 400 færre boliger (primært 

Kapasitet barne- og ungdomsskole

BS= barneskole US= ungdomsskole

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Åsgård 6-12 år 363 364 364 366 368 368 380 395 418 428 442 458 482 499 513 522

Kap. BS - realistisk 360 360 360 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

Kap. BS - maksimum 392 392 392 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784

Brønnerud 6-12 år 133 145 139 129 128 121 122 120 117 115 115 114 115 116 116 116

Kap. BS - realistisk 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Kap. BS - maksimum 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

Rustad 6-12 år 456 454 432 423 426 425 428 440 448 473 490 508 535 562 581 595

Kap. BS - realistisk 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

Kap. BS - maksimum 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784

Kroer 6-12 år 93 89 92 86 79 79 76 76 77 75 75 75 76 76 77 77

Kap. BS - realistisk 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Kap. BS - maksimum 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Nordby 6-12 år 316 326 320 313 305 309 301 305 306 313 319 324 331 340 349 356

Kap. BS - maksimum 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Kap. BS - realistisk 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Solberg 6-12 år 213 222 217 222 236 244 261 278 289 309 324 341 359 368 375 381

Kap. BS - realistisk 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Kap. BS - maksimum 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Sjøskogen 6-12 år 249 248 252 248 242 235 232 231 227 228 227 225 226 227 227 228

Kap. BS - realistisk 225 225 225 225 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Kap. BS - maksimum 252 252 252 252 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Sum folketall 6-12 år 1824 1848 1817 1788 1782 1781 1799 1845 1882 1941 1993 2045 2124 2187 2237 2275

Sum kapasitet Kap. BS - realistisk 2345 2345 2345 2695 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830

Sum kapasitet Kap. BS - maksimum 2579 2579 2579 2971 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

13-15 år 409 395 440 448 469 457 446 444 449 456 461 469 465 468 478 503

Kap. US - realistisk 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513

Kap. US - maksimum 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

13-15 år 318 331 335 357 371 363 351 335 350 347 359 360 361 360 361 376

Kap. US - realistisk 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430

Kap. US - maksimum 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Sum folketall Sum 13-15 år 727 726 775 805 840 819 797 779 799 803 820 829 826 829 839 879

Sum kapasitet Kap. US - realistisk 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943

Sum kapasitet Kap. US - maksimum 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990

Åsgård 

ungdomsskole

Nordbytun 

ungdomsskole
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eneboliger og rekkehus) på Nordby. Dette kan påvirke framskrivings resultatene 
på Nordby.  

 
Da reviderte befolkningsframskrivinger viser at det ikke vil være behov for 
økning av elevplasser i Ås nord samt stor usikkerhet knyttet opp mot utbygging i 

Nordby skolekrets, er det også gjort egne framskrivinger 2021 for Sjøskogen 
skole uten utvidelse og for Nordby skole uten utbygging av Tømrernes feriehjem. 

 
Sjøskogen skole 
Elevtallet ved Sjøskogen skole er i dag rundt maks kapasitet, og de siste 

framskrivingene viser at i årene fremover vil elevtallet gå noe ned og ligge rundt 
realistisk kapasitet. Det betyr at Sjøskogen vil ha nok kapasitet uten utbygging 

til 2-parallell og det vil ikke være behov for fremskynding av utbygging. Ved en 
utbygging av skolen vil skolen få overkapasitet på elevplasser. For å utnytte 

dette bør da en skolekretsendring mellom Sjøskogen og Nordby vurderes. Det 
har tidligere vært høringer om ulike alternativer for dette, jf. K-sak 59/20 
Skolebehovsanalyse for Ås nord 2019-2035. En endring av skolekretser kan 

vurderes i neste skolebehovsplan. 
 

Skolen har hatt ulike tiltak for å ha nok undervisningsrom. Dette har ikke alltid 
vært en gunstig løsning, da bl.a spesialrom i perioder har blitt omdisponert til 
klasseromsundervisning. Med tanke på at elevtallet vil legge seg rundt realistisk 

kapasitet, kan et tiltak være at noen av skolens rom bygges om for å gi et bedre 
læringsmiljø for elever og ansatte. Eiendomsavdelingen har sett på muligheten 

for dette og foreslår bl.a. at to store praksisrom/klasserom kan bygges om fra to 
til tre rom. Dette vil øke antall klasserom, noe som igjen vil medføre at det ikke 
vil være behov for at spesialrom benyttes som klasserom. Denne løsningen vil gi 

noen nye elevplasser og noe økt elevkapasitet. Dette er ikke kostnadsvurdert. 
 

Det er satt av 3 millioner til oppgradering av utearealet på Sjøskogen skole, jf. 
K-sak 54/21 Budsjettreguleringer 1.tertial, kommunestyrevedtak 16.06.2021. 
 

Oversikt uten utbygging av Sjøskogen skole 

 
 

Nordby skole 
Nordby skolekrets har med dagens boligprogram, inkludert Tømrernes feriehjem, 
nok elevkapasitet frem til ca. 2033, da vil kretsen ha rundt 340 elever. 
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På bakgrunn av usikkerheten rundt utbygging av Tømrernes feriehjem er det 
gjort en egen framskriving for Nordby skole som viser elevtallsutviklingen uten  

denne utbyggingen. Se tabell under. 

 

Kommunedirektørens vurdering og anbefaling for Sjøskogen og Nordby 
skole 

En utbygging av Sjøskolen skole vil gi en økt maksimums elevkapasitet fra 250 
til 390 elever. Dette medfører en overkapasitet av elevplasser med utgangspunkt 

i dagens elevtallsutvikling. Det er ikke nok elevgrunnlag i dagens skolekrets, og 
skolekretsgrensene mellom Sjøskogen og Nordby bør da endres for å utnytte den 

ledige kapasiteten. En endring av skolekretser kan gi økte kostnader til 
skoleskyss. Kommunens egenandel pr. elev for vanlig busskort hvor 
avstandskravet er oppfylt er kr 7220,- pr. elev. Ved spesialskyss, som bl.a. farlig 

skolevei, vil dette beløper være adskillig høyere. 
 

Nordby skole har nok elevkapasitet både med og uten utbygging av Tømrernes 
feriehjem og Askehaugåsen i perioden for dagens befolkningsframskrivinger.  
 

Kommunedirektøren ser at med kommende elevtallsvekst for disse to skolene vil 
det ikke være behov for endring av skolekretser. Dagens forskrift om 

skoletilhørighet i Ås kommune ivaretar eventuelle plassering av elever ved fulle 
årstrinn. 
 

Kommunedirektøren anbefaler ikke utvidelse av Sjøskogen skole i 2024 eller 
tidligere, på bakgrunn av siste befolkningsframskrivinger utført juni 2021 samt 

en uavklart innsigelse på områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem som 
gir usikkerhet for elevveksten i Nordby skolekrets. Det er i HP 2020-23 satt av 4 
mill. kr i 2023 for å planlegge ny/utvidet skole i Ås nord. Dette vil sees på i neste 

skolebehovsplan. 
 

Et alternativ for Sjøskogen skole kan være en enkel ombygging av noen av 
skolens eksisterende klasserom for å øke elevkapasiteten noe og gi skolen et 
bedre læringsmiljø. Det vil da ikke lenger være behov for å bruke spesialrom 

som klasserom. Kostnadene til en eventuell ombygging må vurderes og legges 
inn i budsjett. Dette beløpet vil være i tillegg til allerede avsatte midler til 

opprustning av uteområdet. 
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Alternativer: 
Følge tidlige vedtatt utbygging av Sjøskogen skole. Dette vil gi kommunen 

elevplasser det i dag ikke er behov for. I tillegg vil det påføre en økonomisk 
kostnad kommunen ikke ønsker med tanke på dagens økonomiske situasjon. En 
utbygging av Sjøskolen er tidligere kostnadsvurdert til 45 mill.  

 
Konklusjon med begrunnelse 

Kommunedirektøren vurderer at med dagens elevkapasitet og elevtallsvekst, jf.  
de siste reviderte befolkningsframskrivinger utført juni 2021, vil det være 
elevkapasitet nok ved grunnskolene. Det vil ikke være nødvendig å øke 

elevkapasiteten i framskrivingsperioden 2022- 2035. 
 

Kommunedirektøren vil på bakgrunn av dette og med kommunens økonomiske 
situasjon anbefale å utsette en utvidelse av Sjøskogen skole. I neste års 

skolebehovsplan vil behovet for ny eller utvidet skole i Ås nord vurderes på nytt. 
For å gi elevene ved Sjøskolen et bedre læringsmiljø og øke antallet elevplasser 
noe, anbefales det å gjøre en kostnadsvurdering av en enkel ombygging av 

eksisterende lokaler/rom på skolen. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-66/21 
Oppfølging - Gjennomgang av NAV Ås (verbalvedtak) 
 
Saksbehandler:  Randi Falao Saksnr.:  20/00576-20 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 13/21 29.09.2021 

2 Kommunestyret 66/21 20.10.2021 

 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 29.09.2021: 
Saken tas til orientering 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 29.09.2021: 

Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Hovedutvalget sender saken i retur og ber om at hovedutvalgets vedtak av 
04.03.2020 punkt 1 besvares i sin helhet før saken kommer til ny 

behandling i hovedutvalget innen juni 2022. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 5-4 (2 H, 2 SV) ved alternativ 
votering til Høyres forslag. 

 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering 
 

Ås, 17.09.2021 
 
Tom-Arne Tørfoss Tove Kreppen Jørgensen 

Kommunedirektør Kommunalsjef helse og mestring 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 

 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Kommunalsjef helse og mestring  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
I K-85/19 verbaldel nr. 26 ble kommunedirektøren bedt om å gjennomgå NAV 
for å identifisere tiltak for effektivisering og økt tilgjengelighet. I sak 16/20 ble 

det belyst fire effektiviseringspunkter: 
1. individuell jobbstøtte (IPS-prosjekt)  

2. virksomhetsbasert sykefraværsoppfølging  
3. digitalisering (del av kanalstrategien) 
4. endrede åpningstider i publikumsmottaket 

I dette saksfremlegget belyses resultatmålene så langt av de fire overnevnte 
effektiviseringspunktene. 

 
Fakta i saken: 

«Vi gir mennesker muligheter!». Dette er NAV sin visjon, og NAV Ås er et kontor 
som ser arbeidshåp for innbyggerne gjennom individuell arbeidsrettet oppfølging. 
Ved hjelp av en helhetlig og samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven, 

folketrygdloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, 
legges det til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning tilpasset den 

enkeltes og arbeidslivets behov. NAV Ås er i en kontinuerlig 
effektiviseringsprosess, som i denne saken belyses gjennom de fire nevnte 
punktene individuell jobbstøtte, virksomhetsbasert sykefraværsoppfølging, 

digitalisering og åpningstider i publikumsmottaket. 
 

Vurdering: 
Individuell jobbstøtte (IPS):  
 

Det regionale IPS-teamet Follo IPS er i drift siden september 2020. NAV Ås’ 
jobbspesialist inngår i dette teamet, og har siden oppstarten samhandlet med 

behandlerteam ved Follo DPS om tett arbeidsrettet oppfølging av innbyggerne. 
Innbyggerne som har mottatt denne oppfølgingen rapporterer å ha hatt godt 
utbytte av dette gjennom styrking av motivasjon og jobbhåp. 

 
I en tid med høy arbeidsledighet har det samtidig vist seg utfordrende å formidle 

innbyggere med særlige utfordringer til ordinært arbeid. Det har også vært 
vanskelig å rekruttere nok kandidater for arbeid fra DPS. Prosjektet er nå utvidet 
til også å omfatte et samarbeid med de kommunale helsetjenestene. 

Jobbspesialist i NAV Ås vil sammen med behandlerteam i Samtaletjenesten i 
Enhet for Mestring og Koordinering tilby den samme tette arbeidsrettede 

oppfølgingen til kandidater fra samtaletjenesten. NAV Ås forventer at utvidelsen 
vil bidra til at flere aktuelle kandidater kan motta tett arbeidsrettet oppfølging i 
en tid hvor arbeidsmarkedet byr på flere muligheter enn det siste halvannet året.  

 
Tett oppfølging med jobbspesialist er en satsing i NAV. I tillegg til prosjektet 

Individuell jobbstøtte er det nå opprettet et team i samarbeid med NAV Frogn 
hvor det er ansatt 4 jobbspesialister som skal tilby Utvidet Oppfølging med 
oppstart i september 2021. Jobbspesialistene i Utvidet oppfølging vil favne en 

større målgruppe ettersom det her ikke er krav om samtidig behandling i 
helsetjenestene. Felles for jobbspesialister i NAV er arbeid etter metodikken 

Supported Employement, der det viktigste målet og virkemiddelet er ordinært 
arbeid ut fra arbeidssøkerens egne ønsker og preferanser.  
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Virksomhetsbasert sykefraværsoppfølging: 

NAV Ås, NAV Arbeidslivssenter og Ås kommune har inngått avtale om 
virksomhetsbasert sykefraværsoppfølging av de ansatte i kommunen. 
Virksomhetsbasert sykefraværsoppfølging vil si at alle ansatte i en virksomhet, i 

dette tilfellet Ås kommune, følges opp av NAV Ås og ikke av NAV- kontoret i 
kommunene de ansatte er folkeregistrerte i. 

 
Alle enheter i kommunen er omfattet av virksomhetsbasert 
sykefraværsoppfølging. Det er et mål at sykemeldte ansatte i kommunen skal få 

tidligere og tettere sykefraværsoppfølging ut over det som vanlig 
sykefraværsoppfølging legger opp til. Blant annet på grunn av pandemien har 

dessverre ikke arbeidet kommet så langt som ønsket siden i fjor. Nå er det valgt 
ut to enheter, Moer Sykehjem og Moertunet, som får tilbud først. Status per 

september 2021 er at disse to enhetene vil bli kontaktet av representantene fra 
NAV Arbeidslivssenter med forespørsel om fysisk besøk på enhetene for å 
presentere seg og fortelle hva de kan bistå med. Det vil tilbys både jobbing med 

arbeidsmiljø (for å forebygge fravær), og bistand i sykefraværsoppfølging.  
 

Digitalisering: 
NAV jobber målrettet med digitalisering og har de senere årene digitalisert flere 
av tjenestene sine. Innbyggerne inviteres i økende grad til å kontakte NAV via 

nett og telefon og i mindre grad oppsøke NAV-kontoret. Hovedhensikten er å 
frigjøre tid for veilederne på NAV-kontoret til å gi arbeidsrettet oppfølging til de 

prioriterte innbyggergruppene som mennesker med nedsatt arbeidsevne grunnet 
sykdom, langtidsledige, innvandrere fra land utenfor EU/EØS-området og unge 
under 30 år. 

 
NAV Ås har digitalisert saksbehandlingen av de sosiale tjenestene. Digisos ble 

implementert i mai 2020. Pr. nå er ca. 60-70% av alle søknadene digitale, mot 
20-30% ved oppstart. Økningen er et resultat av målrettet arbeid slik at 
innbyggerne har fått veiledning for å øke sin digitale kompetanse.  

Høsten 2021 implementeres, sammen med NAV Vestby og Frogn, 
innsynsløsningen i Digisos. Innbyggeren vil da kunne følge fremdriften i egen sak 

og ha innsyn i saksdokumentene. Dette underbygger at innbyggeren selv enklere 
kan være aktiv i egen sak. 
Videre er selvbetjeningsløsningene på nav.no i stadig utvikling og det er 

kontinuerlig endringer og justeringer i de statlige fagsystemene for å forenkle 
samhandlingen mellom innbygger, NAV-veileder og arbeidsgiver. Ett eksempel er 

forbedringer i chat-funksjonen i fagsystem slik at innbygger enkelt kan komme i 
kontakt med sin veileder. Et annet og viktig eksempel er digitalisering av flere 
tjenester til arbeidsgiverne, f.eks. elektroniske søknadsskjemaer og egen side for 

arbeidsgiver på nav.no og telefon til NAV kontaktsenter. 
 

Våren 2021 opprettet NAV-kontorene i Follo et virtuelt oppfølgingsteam. Teamet 
gir arbeidsrettet oppfølging til de av arbeidssøkerne våre som har nytte av digital 
oppfølging. Teamet ble opprettet for å kunne bistå mange flere innbyggere som 

ble berørt av covid-19 tiltakene og som ble permitterte og/eller arbeidsledige. 
Teamet følger også opp andre arbeidssøkere uavhengig av om covid-19 er 

årsaken til opphør av arbeidsforhold eller ikke. 
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Åpningstider i publikumsmottaket: 
Høsten 2017 endret NAV Ås åpningstidene i publikumsmottaket for fysisk drop-

inn. Mottaket har vært åpent tirsdager og torsdager fra 12.00 – 14.30. Tidligere 
var det drop-inn mandag til fredag fra kl. 12.00 til 15.00.  
I forbindelse med denne reduksjonen i åpningstid for drop-inn, arbeidet man 

systematisk med å gjennomføre avtalte møter med innbyggerne. Erfaringen viser 
at kvaliteten i møtene øker når både innbygger og NAV-veileder møter forberedt 

til samtalene. Videre har det frigjort ressurser til arbeidsrettet oppfølging som i 
sin tur har gjort at man har kunnet opprettholde tjenestene uten å øke antall 
ansatte.  

 
Fra våren 2020 har NAV Ås som følge av covid-19 pandemien hatt åpent for 

fysisk drop-inn i publikumsmottaket onsdager fra kl. 12-14. I snitt har det 
kommet rundt 20 innbyggere i løpet av åpningstiden. Det store flertallet har tatt 

kontakt på telefon eller digitalt for å avtale møte. Alle veiledernes 
mobiltelefonnumre er tilgjengelige på Ås kommunes nettsider og ved oppslag på 
hoveddøren til NAV Ås. Videre er NAV-veilederne tilgjengelig digitalt og man har i 

snitt en svartid på henvendelser på 12-15 timer våren og høsten 2021. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Omprioriteringer foretas innenfor egen ramme. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Økt digitalisering gir redusert bruk av papir. 

 
Alternativer: 
Ingen. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

NAV Ås jobber kontinuerlig med forbedringstiltak for å gi enda bedre helhetlige 
og koordinerte tjenester til innbyggerne. Digitalisering bidrar til økt 
tilgjengelighet og effektivisering ved at de som klarer det selv benytter NAV sine 

selvbetjeningsløsninger. Da frigjøres tid til å arbeide med de innbyggerne som 
har behov for tett arbeidsrettet oppfølging. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart. 
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K-67/21 
Fritak for eiendomsskatt boligeiendommer § 7 - 
skatteåret 2021 
 
Saksbehandler:  Synnøve Roald Saksnr.:  20/00044-15 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 81/21 13.10.2021 

2 Kommunestyret 67/21 20.10.2021 

 
Formannskapets innstilling 13.10.2021: 

Publiseres på kommunens nettside så snart protokollen er godkjent. 
 

 

Saksframlegg 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Følgende boligeiendommer fritas eiendomsskatt for 2021: 

Nr Gnr Bnr Fnr Snr Eiendomsbesitter Skatt 2021 Kommentar 

1 42 1 196 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Pentagon 

2 42 1 270 0 Studentsamskipnaden i Ås 40 800  Pomona 

3 42 1 277 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Palisaden 

4 42 1 133 0 Studentsamskipnaden i Ås 85 184  Kajaveien 15 

5 42 1 105 0 Studentsamskipnaden i Ås 12 403  Skogveien studentby 

6 42 1 194 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Samfunnsveien 4 

7 42 1 193 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Høgskoleveien 16 

8 42 1 266 0 Studentsamskipnaden i Ås 8 002  S 2, H 11,13, K 16 

9 42 1 269 0 Studentsamskipnaden i Ås 18 825  Utveien 6 

10 42 318 0 13 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 13 

11 42 318 0 14 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 14 

12 42 318 0 15 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 15 

13 42 318 0 16 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 16 

14 42 318 0 24 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 24 

15 42 318 0 25 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 25 

16 42 318 0 26 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 26 

17 42 318 0 32 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 32 

18 42 107 0 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Kajaveien 18 

19 42 1 268 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Fougnerbakken 19 

            165 214  Sum SiÅs 

20 42 119 0 0 Siri Kjær 3 755  Herumveien 17 

Sum           168 969  Sum totalt 

 

 
Ås, 21.09.2021 
 

Tom-Arne Tørfoss                                  Emil Schmidt 
Kommunedirektør                                 Økonomisjef  

 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-13-10-2021.515115.MD1I819347o0820.pts.html
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Avgjørelsesmyndighet: 
 

 
Vedlegg: 
KS veileder - fritak § 7 

Ås kommune - Solstua - Herumveien 17 - gbnr. 42 119 - varsel om igangsetting 
av fredningssak 

Ås kommune - Solstua - Herumveien 17 -gbnr. 42 119 - kart - varsel om 
igangsetting av fredningssak 
 

Saksbehandler sender vedtaket til:  
SiÅs og Siri Kjær 

 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret velge å frita 
følgende eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt:  
 

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein 

kommune, eit fylke eller staten.  
 

b) Bygning som har historisk verde.  
 

Fritak vedtas årlig og er begrenset til eiendommer som er oppført i denne saken. 
Fritaket må ikke være konkurransevridende.  I vedlagt notat fra KS gis det en 

nærmere beskrivelse av kommunestyrets muligheter for fritak for eiendomsskatt.  
 

Kommunestyret behandlet i egen sak retningslinjene for fritak for eiendomsskatt 
etter eiendomsskatteloven § 7 i Ås kommune, jf. K-sak 3/14 12.02.2014:  
 

Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter 
§ 7 i Eiendomsskatteloven:  

 
§ 7 bokstav a):  
- Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte.  

Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at det ikke tas ut 

utbytte.  
- Fylkeskommunale skoler.  

- Steinerskolen i Ås  

- Eiendom tilhørende andre organisasjoner vil bli vurdert fritatt av 

kommunestyret på grunnlag av søknad.  

 
§ 7 bokstav b):  
- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.  
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Eiendommer som kan fritas:  

Nærmere om unntak for «stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å 

gagna ein kommune, eit fylke eller staten» 
De aktuelle institusjonene vil ofte kunne karakteriseres som allmennyttige, men 
dette er i seg selv ikke et vilkår for adgangen til å frita. Det er imidlertid en 

forutsetning at hovedformålet ikke er å gi forretningsmessig overskudd.  
 

Ifølge brev fra Finansdepartementet av 12. juni 2003 sies det at det må det 
foretas en konkret helhetsvurdering, hvor man må vurdere bl.a.:  

 om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av 

det offentlige  

 om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd  

 om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer  

 finansieringen av stiftelsen/institusjonen  

 
Ved søknad om fritak fra eiendomsskatt etter § 7 a) skal følgende 
kriterier legges til grunn;  

 
1) Krav om direkte eierskap.  

Eiendommen må eies direkte av «stiftingar eller institusjonar» - det er ikke 
tilstrekkelig med disposisjonsrett. Fritak kan ikke innrømmes hvis bruken av 
eiendommen bidrar til en konkurransevridning i forhold til private foretak.  

 
2) Lovens uttrykk «stiftingar eller institusjonar».  

Begrepet «institusjon» omfatter alle juridiske personer, hvor ingen har direkte 
eierinteresse, herunder foreninger. Aksjeselskaper er også omfattet, så lenge de 
øvrige vilkår er til stede, se nedenfor. Begrepet institusjon omfatter imidlertid 

ikke fysiske personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper med fysiske 
personer som deltakere.  

 
3) For å kunne anse en institusjon som samfunnsnyttig stilles en del krav til 
virksomheten.  

 
Det vil bli gjort en helhetsvurdering der blant annet følgende vil bli vurdert;  

 Om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas 

av det offentlige  

 Om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd (det er 

ikke nok å ha dette vedtektsfestet).  

 Om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte eller lignende  
 Finansieringen av stiftelsen/institusjonen.  

 

 
Eiendommer eid av firmaer organisert som AS kan også fritas for eiendomsskatt 

hvis alle de andre kriteriene er oppfylt. 
  
Som et generelt utgangspunkt står likhetsprinsippet sentralt i norsk skatterett. 

Likhetsprinsippet innebærer at alle skattesubjekter skal behandles likt. Konkret 
betyr dette at dersom kommunestyret gir fritak til en enkelteiendom i henhold til 

§ 7a, skal tilsvarende eiendommer også ha fritak. Forskjellsbehandling er bare 
lovlig dersom vedtaksorganet kan begrunne forskjellsbehandlingen med saklige 
og konkrete hensyn understøttet av lovens ordlyd og rettspraksis. 



Ås kommune 

Kommunestyret 20.10.2021  Side 70 av 94 

 

 
Søkere om fritak for § 7 a) for 2021  

Det er for 2021 en søknad om fritak for boligeiendommer etter § 7 a). Søknaden 
er fra Studentsamskipnaden i Ås og gjelder deres boliger for studenter. 
 

Finansdepartementet har i ulike brev uttalt at bolighus for skoleungdom og 
studenter og studentbyer kan fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) 

etter en konkret helhetsvurdering som nevnt ovenfor. 
SiÅs sier i sin søknad; «SiÅs er en velferdsorganisasjon for studentene ved NMBU 
som drives i samsvar med lov og forskrift om studentsamskipnader, og som står 

under tilsyn av Kunnskapsdepartementet. SiÅs driver bl.a. utleie av 
studentboliger på non-profitt-basis.» 

 

SiÅs oppfyller alle krav til fritak og Kommunedirektøren innstiller på at 

eiendommene fritas for eiendomsskatt. 
 
Nærmere om fritak for bygninger som har historisk verdi  

§ 7 b) i eiendomsskatteloven åpner for fritak av «Bygning som har historisk 
verde.»  

 
Hvilke eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig 
vurdering. Eksempler er bygninger som er fredet etter lov om kulturminner eller 

bevaringsverdige bygg som har verdi for allmennheten. En annen indikasjon kan 
være at det påløper en del kostnader til vedlikehold for bevaring av historiske 

bygninger. Det er viktig at fritak ikke innebærer en konkurransevridning. Det er 
kun den del av eiendommen som er fredet/bevaringsverdig som kan fritas.  

 
Søkere om fritak for § 7 b) for 2021  
Det er for 2021 en søknad om fritak for boligeiendom etter § 7 b).  

Søknaden er fra Siri Kjær som er eier av Herumveien 17, der Akershus 
Fylkeskommune varslet om igangsetting av fredingssak i 2018. Saken er fortsatt 

under vurdering, men som det kommer frem av brevet fra Akershus 
Fylkeskommune (vedlagt) skal eiendommen behandles som fredet inntil 
fredingsspørsmålet er avgjort.  

Eier sier i sin søknad; «Som eier og beboer av huset, legger jeg vekt på å 
vedlikeholde og skjøtte anlegg slik at den historiske arkitekturhistoriske verdien 

ikke forringes. Det kan medføre vedlikeholdsutgifter utover det normale.» 

 
Herumveien 17 oppfyller alle krav til fritak og Kommunedirektøren innstiller 

på at eiendommen fritas for eiendomsskatt. 
 
Alternativer: 

Kommunedirektøren anbefaler at alle eiendommer der kriterier for fritak er 
oppfylt fritas. Kommunestyret står imidlertid fritt til å velge om det skal 

innvilges fritak til disse eller ei. Om kommunestyret velger å ikke innvilge 
fritak for enkelte eiendommer er det viktig å påse at vedtaket ikke er 

konkurransevridende mellom likestilte eiendommer. 
 

Økonomiske konsekvenser:  

Fritak av eiendommer som oppfyller alle kriterier for fritak utgjør  
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Kr 168 969. Dersom kommunestyret velger å ikke innvilge fritak til de som 
oppfyller kriteriene vil dette innebære en økning av kommunens inntekter på 

kr 168 969 for 2021. 
 

 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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K-68/21 
2. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/02938-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 11/21 29.09.2021 

10 Kommunestyret 68/21 20.10.2021 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 35/21 28.09.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29/21 29.09.2021 

4 Hovedutvalg for teknikk og plan 48/21 29.09.2021 

5 Eldrerådet 5/21 28.09.2021 

6 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 7/21 28.09.2021 

7 Administrasjonsutvalget 11/21 13.10.2021 

8 Arbeidsmiljøutvalget 2021 5/21 28.09.2021 

9 Formannskapet 82/21 13.10.2021 

 

 

Formannskapets innstilling 13.10.2021: 
Publiseres på kommunens nettsider så snart protokollen er godkjent. 

_____ 
 

 
UTVALGENES BEHANDLINGER: 

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 28.09.2021: 
Per-Ivar Wroldsen måtte forlate møte før saken ble behandlet. 

 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse/innstilling 

28.09.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 

_____ 
 
 

Eldrerådets behandling 28.09.2021: 
Eldrerådet drøftet seg frem til en felles uttalelse: Tilsvarer rådets uttalelse. 

 
Votering: Uttalelsen ble enstemmig tiltrådt. 
 

Eldrerådets innstilling/uttalelse 28.09.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering med følgende merknader: 

 Eldrerådet er forbauset over hvor lite det står om eldre og tiltak for disse, 
herunder skyss til aktivitetssenter på Bjørnebekk og internt i kommunen. 
Skal ikke Ås være et attraktivt sted å bo i for eldre også?  

 Hvorfor ventes det med å åpne ny del av Moer sykehjem? 
Eldrerådet ber om orientering i neste møte. 

_____ 
 
 

 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-13-10-2021.515115.MD1I819347o0820.pts.html
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Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 29.09.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 29.09.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 

 
_____ 

 

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 29.09.2021: 
Utvalget diskuterte seg fram til følgende fellesforslag: 

2. tertialrapport 2021 tas til orientering innenfor utvalgets ansvarsområde. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 29.09.2021: 

2. tertialrapport 2021 tas til orientering innenfor utvalgets ansvarsområde. 
 

_____ 

 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 28.09.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 

 
_____ 

  

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 29.09.2021: 

 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 29.09.2021: 

2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 
 

Ås, 20.09.2021 
 
Tom Arne Tørfoss Emil Schmidt 

kommunedirektør Økonomisjef 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Eldrerådet 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Administrasjonsutvalget 
Arbeidsmiljøutvalget 2021 

Formannskapet 
Kommunestyret  
 

Vedlegg:  
2. tertialrapport 2021(web) 

2. tertialrapport 2021 (PDF)  
 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunalsjefer, virksomhetsledere og stabssjefer  

https://pub.framsikt.net/2021/as/mr-202108-2tertial2021/
https://www.as.kommune.no/cppage.548077.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Prognoser per 2. tertial viser en forbedring fra regulert budsjett fra 1. tertial.  
Det er i hovedsak endringer i sentrale poster som bidrar til det forbedrede 

resultatet, da tjenesteområdene samlet sett varsler prognoser i samsvar med 
budsjettet. Det er likevel store variasjoner mellom tjenesteområdene.  

 
Koronapandemien påvirker kommunens daglige drift. Det vil fortsatt være 
utgifter til vaksinering og smittevern 2. halvår 2021. I tillegg til at pandemien 

påvirker kommunens daglige drift, gir den også utslag i oppfølgingen av 
hovedsatsninger og noe forsinkelser i investeringer. 

 
Fakta i saken: 

Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 
2021-2024. Rapportens struktur følger det tjenestebaserte budsjettet. Det er en  
rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med 

økonomiplan.  
 

Tertialrapporten er produsert i elektronisk versjon i FRAMSIKT. Se lenke i 
vedlegg. Dokumentet følger også vedlagt i PDF-format. 
 

 
Økonomiske konsekvenser:  

Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2021. 
 
Konklusjon med begrunnelse:  

Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Kommunedirektøren 
anbefaler at 2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 

 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-69/21 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/02940-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 12/21 29.09.2021 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 36/21 28.09.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30/21 29.09.2021 

4 Hovedutvalg for teknikk og plan 49/21 29.09.2021 

5 Administrasjonsutvalget 12/21 13.10.2021 

6 Formannskapet 83/21 13.10.2021 

7 Kommunestyret 69/21 20.10.2021 

 

 

Formannskapets innstilling 13.10.2021: 

Publiseres på kommunens nettside så snart protokollen er godkjent. 
 

_____ 

 
UTVALGENES BEHANDLINGER: 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 29.09.2021: 
Utvalget fremmet i fellesskap følgende tilleggsforslag: 

1. HTP ser med bekymring på at rekruttering til eiendom/kommunalteknikk 
synes vanskelig. Den lave kapasiteten vanskeliggjør god saksgang innen 

VA/samferdsel. Dette bremser prosjekter som skal gi kommunen vekst og 
nye inntekter. Dette er krevende utfordring som har pågått over lengre 
tid. HTP anmoder formannskapet om å se på rekrutteringsutfordringen for 

eiendom og kommunalteknikk.   
2. HTP ser også med bekymring på det store etterslepet innen 

verdibevarende vedlikehold og drift som dette skaper, og etterspør satsing 
for å minske dette. 

 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med utvalgets tilleggsforslag ble enstemmig 

tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 29.09.2021: 
1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  

 

2. HTP ser med bekymring på at rekruttering til eiendom/kommunalteknikk 
synes vanskelig. Den lave kapasiteten vanskeliggjør god saksgang innen 

VA/samferdsel. Dette bremser prosjekter som skal gi kommunen vekst og 
nye inntekter. Dette er krevende utfordring som har pågått over lengre 
tid. HTP anmoder formannskapet om å se på rekrutteringsutfordringen for 

eiendom og kommunalteknikk.   
3. HTP ser også med bekymring på det store etterslepet innen 

verdibevarende vedlikehold og drift som dette skaper, og etterspør satsing 
for å minske dette. 

 

_____ 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-13-10-2021.515115.MD1I819347o0820.pts.html
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 29.09.2021: 

Utvalget diskuterte seg fram til følgende fellesforslag: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 

Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 29.09.2021: 
Budsjettreguleringer tas til orientering innenfor utvalgets ansvarsområde, i 
henhold til tabell 1,2 og 3 og 4. 

 
_____ 

  
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 28.09.2021: 
1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  

 
_____ 

  

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 29.09.2021: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 29.09.2021: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  

 
Ås, 21.09.2021 

 
Tom Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 

Kommunestyret  
 

Vedlegg:  
2. tertialrapport 2021(web) 
2. tertialrapport 2021 (PDF)  

 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunalsjefer, virksomhetsledere og stabssjefer.   

https://pub.framsikt.net/2021/as/mr-202108-2tertial2021/
https://www.as.kommune.no/cppage.548077.no.html
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Kommunedirektøren foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2021. 
Budsjettendringer per 2. tertial gjelder i utgangspunktet kun for 2021. Tiltak 

med flerårig virkning vil vurderes på nytt i prosessen med Handlingsprogram 
2022-25.  

 
Prognosen for netto driftsresultat for 2021 er 8,6 mill. kr, tilsvarende 0,6 % av 
driftsinntektene. Prognosen er en forbedring på 10 mill. kr fra regulert budsjett 

1. tertial. Det er i hovedsak endringer i sentrale poster som bidrar til det 
forbedrede resultatet, da tjenesteområdene samlet sett varsler prognoser i 

samsvar med budsjettet. Det er likevel store variasjoner mellom 
tjenesteområdene.  
 
Prognosene viser en økning i inntekter fra skatt og rammetilskudd. Deler av 
dette er økte skjønnsmidler til dekning av utgifter til Covid-19 for første halvår 

2021. Det forventes også økt avkastning fra finansforvaltningen. Lønnsoppgjøret 
blir imidlertid høyere enn budsjettert og KLP varsler en betydelig økning i 

pensjonskostnadene. Det er også lavere inntekter fra eiendomsskatt på boliger 
enn det som var forutsetningen i budsjettet. 
 

Det vil fortsatt være utgifter til vaksinering og smittevern 2. halvår 2021. 
Kommunedirektøren forutsetter at utgifter til dette dekkes av ekstra 

skjønnsmidler 2. halvår 2021. Dersom dette ikke dekkes fullt ut med nye 
skjønnsmidler vil kostnadene på dette området bidra til å redusere prognosen for 
netto driftsresultat.  

 
Med gjeldende prognose vil avsetningene til disposisjonsfond ved årsslutt være 

36 mill. kr.  
 
I tabell 1, 2, 3 og 4 fremmes kommunedirektørens budsjettreguleringsforslag til 

henholdsvis drift, sentrale poster og investeringer.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
  

  

 

21/01128 
 

Tabell 1: Forslag budsjettreguleringer drift 
 

 

Tjenesteområde / Tiltak Beskrivelse av tiltak 2021 2022 2023 2024 

01 Barnehage   1 600 0 0 0 

  

Økning driftstilskudd private barnehager Økning i antall barn i private barnehager våren 
2021 samt kompensert inntektstap for én stengt 
dag og en periode med rødt nivå med 
barnehagetilbud til kun familier med 
samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn.  

1 600 0 0 0 

              

02 Grunnskoleopplæring   0 0 0 0 

  

Ressurskrevende elever med særlige behov Tilbakeført minderforbruk ved FBU etter 
avregning for 2020 0,8 mill kr. Kompenseres 
ved lavere regning for høsten 2021.  Fra høsten 
2021 er det en økning i elever ved Rustadtunet. 
Dette som konsekvens av at kommunen blant 
annet nå disponerer færre plasser ved FBU. 
Økt ressursbehov for høsten er 0,5 mill.kr. 

-300 0 0 0 

  

Tapte inntekter SFO Tapte inntekter som konsekvens av 
nedstengning og generell koronasituasjon med 
nedgang i antall barn utover våren 2021.  

300 0 0 0 

              

03 Kultur-,idrett- og fritidstjenester   -740 0 0 0 

  

Frafall av elever i Kulturskolen som følge av 
koronapandemien - justert prognose 

Kulturskolen har justert sin prognose knyttet til 
tapte inntekter fra brukerbetalinger som følge 
av koronapandemien til 0,7 mill kr. Dette er en 
reduksjon på 0,3 mill kr. i forhold til prognosen 
som lå til grunn for budsjettreguleringen i 1. 
tertial på 1 mill. kr. 

-300 0 0 0 
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Statlig tilskudd til drift av frivillighetssentral Kommunen har mottatt et statlig tilskudd til drift 
av frivillighetssentralen på 0,44 mill. kr. Dette 
tilskuddet var ikke tatt høyde for i budsjettet for 
2021. Tilskuddet var signalisert å inngå i 
rammen, men er for 2021 kommet som 
øremerkede midler. 

-440 0 0 0 

              

04 Kommunehelse   5 000 500 500 500 

  

Økt ramme til koronasenteret Budsjettet for koronasenteret ble i 1.tertial 
regulert med forutsetning om drift ut september. 
Utviklingen i pandemisituasjonen tilsier at det er 
behov for å opprettholde bemanningen ut året 
til smittesporing, testing, vaksinering. Det er 
derfor behov for å regulere ytterligere 5 mill. kr 
til drift av koronasenteret. Budsjettreguleringen 
er finansiert med forutsetning om at 
kommunene fortsatt får dekket merutgifter til 
håndtering av pandemien.  
 

5 000 0 0 0 

  

Økte kostnader til Norsk 
pasientskadeerstatning 

Tilskuddet til Norsk pasientskadeerstatning 
(NPE) ble nær doblet i forhold til 2020. 
Tilskuddssatsene blir styrt av prognoser 
hovedsakelig basert på erstatningsutbetalinger 
for primærhelsetjenesten tidligere år. Rammen 
økes med 0,5 mill. kr. 
 

500 500 500 500 

  

Reduksjon lønn på frisklivssentralen   Reduksjon lønn på frisklivssentralen på grunn 
av restriktive innleieutgifter ved fravær. 
Lønnsbudsjettet 2021 tas ned med 0,5 mill.kr.  
 

-500 0 0 0 

  

Teknisk justering - Folkehelse 
partnerskapsmidler 

Folkehelse-partnerskapsmidler fra Viken 
Fylkeskommune 
 
 
 
 

0 0 0 0 
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07 Tjenester til hjemmeboende   5 400 0 0 0 

  

Merforbruk på BPA på kjøp fra andre 

Tjenestetilbudene i henhold til vedtak til brukere 
på BPA, blir benyttet i større grad enn forutsatt i 
budsjettet. Posten “kjøp fra andre” må økes 
med 3,0 mill. kr. I tillegg går det mot besparelse 
på lønnsområdet på 0,5 mill. kr. 

3 000 0 0 0 

  

Merforbruk på lønnsutgifter på boliger voksne  

Det er i løpet av 2021 foretatt endringer i 
bemanningen i boligene  Det ble  ikke 
tatt  høyde for alle lønnskonsekvensene i 
forbindelse med disse endringene, 
ved  lønnsbudsjetterineg for 2021. Dette, i 
tillegg til ekstrautgifter i tilknytning til 
pandemien, gjør at lønnsområdet på boliger 
voksne må styrkes med 3,6 mill. kr i 2021.  

3 600 0 0 0 

  

Redusert tjenestekjøp på forvaltningen i 2021 

Oppstart på tjenestekjøp fra andre ble litt utsatt 
i 2021. Dette ser ut til å gi en besparelse på 1,2 
mill. kr. 

-1 200 0 0 0 

              

08 Pleie og omsorgstjenester i institusjon   -2 500 0 0 0 

  

Besparelser på Moer sykehjem Det nye sykehjemmet på Moer blir tatt i bruk 
senere enn forutsatt i budsjett 2021. Dette gir 
en besparelse på 1,5 mill. kr. 
 

-1 500 0 0 0 

  

Vederlagsinntekter blir høyere enn budsjettert. Vederlagsinntekter på institusjonsplasser ser ut 
til å bli 1,0 mill. kr høyere enn budsjettert. -1 000 0 0 0 

              

09 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø   -200 0 0 0 

  

Mindreinntekter på planavdelingen Det går mot mindreinntekter på 1,3 mill. kr. i 
gebyrinntekter ved årets slutt. Dette skyldes at 
færre planer er sendt på høring enn forutsatt. 1 300 0 0 0 
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Mindreutgifter på Planavdelingen  Det  ser ut til å bli 1,5 mill. kr. i mindreutgifter 
knyttet til lønn på planavdelingen på grunn av 
vakanser og merinntekter på refusjoner. 

-1 500 0 0 0 

              

10 Administrasjon og styring   2 000 0 0 0 

  

Økte utgifter til IKT i forbindelse med korona 

  
2 000 0 0 0 

              

11 Eiendomsforvaltning og utleie   -4 315 2 000 0 0 

  

Brann Nordby skole - forsikringsoppgjør Oppgjør og refusjon fra forsikringsselskap 
knyttet til brann på Nordby skole i 2018. Dette 
utgjør tilsammen en inntekt på  2,3 mill kr. 

-2 256 0 0 0 

  

Ekstra inntekt utleie av Åshallen Det ser ut til å bli 0,184 mill. kr i merinntekter i 
forbindelse med utleie av Ås-hallen til Viken, 
fylkeskommune. Ekstrainntektene gjelder 
innbetaling av leie fra 2020. 

-184 0 0 0 

  

Koronamidler til vedlikehold - utsatt fremdrift  Mindreforbruk på 2 mill. kr. knyttet til 
øremerkede koronamidler til vedlikehold, 
midlene avsettes til neste års budsjett. 

-2 000 2 000 0 0 

  

Mindreinntekt kommunale boliger Prognosen tilsier mindreinntekter knyttet til 
kommunale boliger i størrelsesorden 1,1 mill kr 
ved utgangen av året.  

1 100 0 0 0 

  

Moer sykehjem - FDV midler som følge av 3 
måneder senere åpning av sykehjemmet 

Tjenesten er tilført FDV-midler til Moer 
sykehjem med halvårseffekt i 2021. På grunn 
av utsatt åpning av sykehjemmet vil tjenesten 
kun ha behov for midler i årets 3 siste måneder. 
Dette utgjør et mindreforbruk på 0,975 mill. kr. 

-975 0 0 0 

       14 Vann, avløp og renovasjonstjenester   -2 235 0 0 0 

  

Merinntekter kommunale årsgebyr Prognosen tilsier at inntekt på kommunale 
årsgebyr vil gi merinntekter utover budsjett på 1 
mill. kr. 

-1 000 0 0 0 
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Merinntekter tilknytningsgebyr Prognosen tilsier at inntekt på tilknytningsgebyr 
vil gi merinntekter utover budsjett på 0,5 mill. kr. -500 0 0 0 

  

Regulering - Vannkjøp 2020 Nordre Follo Regulering - Vannkjøp 2020 Nordre Follo. 
Avsetning i 2020 var 0,735 mill kr høyere enn 
endelig regning. 

-735 0 0 0 

       15 Felles inntekter og utgifter   -5 000 0 0 0 

  Statlig finansiering av koronasenter Motpost som finansiering av koronasenteret -5 000 0 0 0 

         SUM forslag budsjettreguleringer   -990 2 500 500 500 

 
 

Tabell 2: Budsjettreguleringer sentrale poster 

 

Sentrale poster Beskrivelse av tiltak 2021 2022 2023 2024 

  

Skatt og rammetilskudd 

KS har i sin siste oppdaterte prognosemodell 
oppdatert anslaget for samlede inntekter fra 
skatt og rammetilskudd til 1 168 mill. kr. Dette 
er samlet sett 21 mill. kr høyere enn vedtatt 
budsjett, av dette er 11,5 mill. kr skjønnsmidler 
knyttet til koronapandemien. Samlet prognose 
for frie inntekter 17 mill. kr, 4 mill. kr lavere en 
KS prognosemodell, da egne prognoser for 

skatteinngangen er noe lavere.  

-17 000    

 

Økt lønnsreserve 2021 

Basert på årets lønnsoppgjør har KS beregnet 
årslønnsveksten til 2,8 % i 2021. I revidert 
budsjett er det forutsatt en årslønnsvekst på 2,7 
%. Ny prognosen for lønnsjustering medfører 
behov for å oppjustere lønnspotten med 1,5 
mill. kr. 

1 500 0 0 0 

 

Økte avdrag 

Avskrivningene for 2021 er nå endelig beregnet 
og regnskapsført. Avskrivningene er noe 
høyere enn budsjettert. Selv om avskrivningene 
i seg selv ikke har noen resultatmessig effekt, 
bidrar økte avskrivninger likevel til at avdragene 
som kommunen skal betale, øker. Det forslås å 
budsjettregulere økte avdrag med 1,5 mill. kr. 

1 500 1 500 1 500 1 500 
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Økte pensjonskostnader 

KLP har i ny prognose varslet økning i 
reguleringspremien i forhold til det som var 
varslet i 1. tertial. Dette forklares med betydelig 
høyere forventet lønns- og trygdeoppgjør og ny 
regulering av alderspensjoner. I 1. tertial ble det 
regulert 6 mill. kr i økte pensjonskostnader. 
Basert på en revidert prognose fra KLP er det 
behov for å øke rammen med ytterligere 7 mill. 
kr. Det bemerkes at det fortsatt er usikkerhet 

knyttet til denne posten.  

7 000 -5 000 -5 000 -5 000 

 

Redusert inntekt fra eiendomsskatt boliger 

 I 1.tertial ble det anslått at eiendomsskatten blir 
4 mill. lavere enn budsjettert. En reduksjon på 2 
mill. kr ble da budsjettregulert. Prognosen i 
2.tertial tilsier at ytterligere 3 mill. kr må 

reguleres ned.  

3 000 3 000 3 000 3 000 

 SUM forslag budsjettreguleringer  -4 000 -500 -500 -500 

 

 
 

Tabell 3 Regulering investeringer 
Det foreslås å regulere midler mellom 2 enkeltprosjekter innenfor VAR-sektoren. Det er ikke behov for økt lånefinansiering. 

Prosjekt Prosjekt(T) Konto Ansvar Funksjon Beløp Kommentar 

0823 Nytt driftsstyringsanlegg 023040 6431 353 1100 
1,1 mill. kr overføres fra prosjekt 0826 til 0823. 
Dette skyldes i hovedsak investeringer som 
følge av at kommunen overtok Breivoll 
friluftsområde. 

0826 Oppgradering vann og avløp 023040 6431 353 -1100 
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Tabell 4 Investeringsprosjekter som kan avsluttes 
Investeringsprosjektene som kan avsluttes i 2.tertial har et samlet mindreforbruk på ca. 3,1 mill. kr. Kommunedirektøren vil 

foreslå å avslutte prosjektene og avsette gjenværende midler til ubundet investeringsfond. 
 

Prosjekt Framdrift Økonomi Statusvurdering  Rev.bud  Regnskap  Gjenstår  

0512 
Oppgradering 

friidrettsbane 
Ferdig Mindreforbruk 

Prosjektet er ferdigstilt. Spillemidler på 

kr 608.000 blir tilført i løpet av 

september. 

- 450  - 608   158  

0118 
Ny brukerflate for 

sikker sone 
Ferdig Ihht plan 

Dette prosjektet gjelder digitale 

løsninger for flere tjenester og vil bli 

utført av Stor Follo IKT.  Ås kommune 

vil bli fakturert for årlige finansutgifter 

over 

driftsbudsjettet.  Investeringsprosjekte

t vil derfor bli avsluttet.  

 3 675  -   2 613  

0125 Arkivrom Ferdig Mindreforbruk 
Arkivrom i depotarkivet ble ferdig 

våren våren/sommeren 2021. 
 375  -   375  

 

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Prognosen for netto driftsresultat for 2021 er 8,6 mill. kr, tilsvarende 0,6 % av driftsinntektene. Prognosen er en forbedring 
på 10 mill. kr fra regulert budsjett 1. tertial. Det er i hovedsak endringer i sentrale poster som bidrar til det forbedrede 

resultatet, da tjenesteområdene samlet sett varsler prognoser i samsvar med budsjettet.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler at foreslåtte budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1,2, 3 og 4. 
 

Kan vedtaket påklages? 
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Nei 
  

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 



 
  

  

 

21/01128 
 

K-70/21 
Representanter til frie plasser i ungdomsrådet 2021-
2022 
 
Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  21/02928-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 28/21 29.09.2021 

2 Kommunestyret 70/21 20.10.2021 

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 29.09.2021: 
Som representant til fri plass i ungdomsrådet oppnevnes: 

1.Anita Quiki 
2.Daniel Martinsen 
3.Kristian Engh Ask 

4.Thea Werner Bronken 
 

Som vara oppnevnes: 
1.Eunice Compaore 
2.Herman Sildnes 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 29.09.2021: 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgene forslag til representanter: 

1.Anita Quiki 
2.Daniel Martinsen 

3.Kristian Engh Ask 
4.Thea Werner Bronken 
 

Som vara oppnevnes: 
1.Eunice Compaore 

2.Herman Sildnes 
 
Votering: Sps forslag ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Som representant til fri plass i ungdomsrådet oppnevnes: 

1. 
2. 

3. 
4. 
 

Som vara oppnevnes: 
1. 

2. 
 
 

Ås, 14.09.2021 
 

Tom-Arne Tørfoss Per Korsvik 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 Oppvekst og opplæring  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Kommunestyret 

 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ås ungdomsråd 
Elevrådet Ås ungdomsskole 

Elevrådet Nordbytun ungdomsskole 
Elevrådet Ås videregående skole  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ungdomsrådet har fra september 2021 til august 2022 fire ledige frie plasser. 
Søknadsfrist for å søke om fri plass var satt til 10.september. Det har innen 

fristens utløp kommet inn 6 søknader. 
 

Fakta i saken: 
Etableringen av ungdomsrådet ble vedtatt i K-sak 74/13, med noen endringer i 
K-sak 45/17.  

 
Rådet skal ha følgende sammensetting:  

- 1 representant med vara fra elevrådet på Ås ungdomsskole  
- 1 representant med vara fra elevrådet på Nordbytun ungdomsskole  

- 1 representant fra elevrådet på Ås videregående skole. Personen må være  
bosatt i Ås kommune.  
- 4 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene,  

uorganisert ungdom og/eller andre kan søke Hovedutvalg for oppvekst og  
kultur (HOK) om plass i ungdomsrådet. Representanter som har sittet  

ett år i ungdomsrådet, gis fortrinnsrett. HOK oppnevner blant de søkende 4 
representanter. Dersom det er mer enn 4 søkere, kan HOK velge at inntil 2 av  
de som ikke får fast plass, skal være vararepresentanter.  

 
Ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) trådte i kraft 

01.01.20. Kommuneloven § 10 b andre ledd sier: «Kommunestyret eller 
fylkestinget kan selv velge et ungdomsråd. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode 
på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 

19 år.»  
 

Dette innebærer en endring fra tidligere da HOK valgte representanter til 
ungdomsrådet. HOK kan fortsatt innstille kandidater.  
 

Representantene fra elevrådet på ungdomsskolene blir valgt i midten av 
september.  

 
Vurdering: 
Representantene som blir valgt kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet og de 

må være bosatt eller gå på ungdomsskole/videregående skole i Ås kommune. 
Det stilles krav om kjønnsbalanse og det bør etterstrebes spredning i geografisk 

tilhørighet og alder.  
 
I K-sak 45/17 ble det innført fortrinnsrett til de frie plassene for representanter 

som har sittet ett år i ungdomsrådet. Fortrinnsretten kan tolkes å gjelde for en 
representant med fast plass som har vært med i ett år. Dette gjelder for Anita 

Quki.  
 
Økonomiske konsekvenser: 

Representanter i ungdomsrådet mottar møtegodtgjørelse tilsvarende 0,05% av 
ordførers godtgjørelse. Utgiftene dekkes av ungdomsrådets budsjett. 
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Alternativer: 
 

Anita Quki: Fortrinnsrett. 15 år og går på Nordbytun Ungdomsskole. 
«Vil gjerne fortsette å representere skolen min og fortsette å si mine meninger 
om saker i ungdomsrådet». 

 
Daniel Martinsen: 17 år og går VG2 dataelektronikk ved Ås videregående skole.  

«Jeg har vært med i ungdomsrådet siden 9.klasse, som begynner å bli en stund, 
men det viser kanskje bare at en av mine hjertesaker å styrke de unges stemme 
som gjerne drukner litt i et politisk virvar. Jeg har også et veldig stort håp om å 

styrke ungdomsrådet rolle i Ås, slik at vi faktisk stolt kan si at Ås er en kommune 
som tar de unge på alvor». 

 
Herman Sildnes: 17 år og går på Ås videregående skole.  

«Jeg tror at et ungdomsråd iblant har godt av nye medlemmer med nye tanker 
og meninger. Samtidig er det minst like viktig med erfarne medlemmer som ikke 
bare er gode representanter for barn og unge i kommunen, men også kan være 

med på å videreutvikle ungdomsrådet og gjøre det enda mer synlig. Med mine 
nå tre år som representant for barn og unge i Ås har jeg erfaringen og 

engasjementet som kreves for å gjøre nettopp dette. Jeg ønsker derfor å fortsatt 
representere barn og unge i kommunen som medlem i Ås ungdomsråd». 
 

Eunice Compaore: 17 år og skal starte andreåret på danselinja ved Ski VGS.  
«Jeg vil gjerne stille som fast representant etter å ha vært vara i to år. Jeg synes 

å sitte i UR er lærerikt og morsomt, og det er noe jeg gjerne vil fortsette med». 
 
Kristian Engh Ask: 15 år og går i 10 klasse på Nordbytun ungdomsskole. 

«Jeg har sittet i ungdomsrådet siden 2019 og vil gjerne søke igjen fordi det er 
noe annet enn en normal hverdag, pluss at ungdommene må få sagt sin mening. 

Det kan ikke bare være de voksne som bestemmer hvordan det skal være. Det 
er tross alt vi som skal fortsette å leve videre på denne planeten».   
 

Thea Werner Bronken: 15 år og går i 10C på Nordbytun ungdomsskole.  
«Jeg mener jeg har gode og sterke karakterer og jeg har lite fravær. 

Jeg ønsker å være med videre i ungdomsrådet fordi jeg ønsker og bidra til at 
barn og ungdom skal ha en trygg, samlet og fin kommune og vokse opp i. Jeg 
liker og være aktiv og bryr meg om hvordan andre har det. Mener selv jeg også 

er ganske muntlig aktiv». 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Det har kommet inn 6 søknader om plass i ungdomsrådet. Alle søkerne oppfyller 
kriteriene for plass. Kommunedirektøren anbefaler at fire blir tildelt fast plass og 

at to blir vararepresentanter. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-71/21 
Nyvalg av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og 
hovedutvalg for nærig og miljø (HNM) 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  21/03180-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 85/21 20.10.2021 

2 Kommunestyret 71/21 20.10.2021 

 

 

Formannskapets innstilling 20.10.2021: 
Innstillingen legges fram i kommunestyrets møte. 
 

_____ 

 

 

 

Saksframlegg 
 

 

Ordførers innstilling: 

1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges på nytt med følgende 
sammensetning: 

 

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Gro Lundgård Ap 1. Heidi Berentsen V 
2. Jørgen Holck Johannessen Ap 2. Erling Krogh R 
3. Gisle Bjørneby Sp 3. Sølvi Buran Ap 
4. Bård Johan Hausberg  (K-59/21) MDG 4. Marit Austreng Sp 
5. Tuva Todnem Lund SV 5. Stein Barli Ap 
6. Morten Anker R 6. Ludvig Claeson SV 
7. Ingrid Thorvaldsen Sp 7. Ole Nygaard Ap 
  8. Geir Krogh KrF 
  9. Ulrika Jansson MDG 

8. Nils H. Sopp  H 1. Veronica Green Frp 
9. Gro Haug Frp 2. Kristin Kilen-Skogstad H 

  

3. Ulrik Barfelt 
4. Marianne Nordby (K-124/20 

tom 1.11.21) 

Frp 
H 

 

Som leder velges Gisle Bjørneby. 

Som nestleder velges Nils H. Sopp 
 

I skolenes samarbeidsutvalg velges Gisle Bjørneby som medlem ved 
Nordbytun ungdomsskole og som varamedlem ved Brønnerud skole. 
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2. Hovedutvalg for næring og miljø velges på nytt med følgende 
sammensetning: 

 

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Emilie Efe Åm Ap 1. Selma Sollihagen MDG 
2. Ida Hoem Olsen Ap 2. Bjarne Janson Sp 
3. Odd Vangen Sp 3. Helga Wærstad Norum Sp 
4. Tor Malnes Grobstok MDG 4. Per Kristian Rørstad V 
5. Kristine Lien Skog  SV 5. Anneli Dankertsen Ap 
6. Olav Fjeld Kraugerud  V 6. Kjersti Bakkebø Fjellstad SV 
7. Magnus Flåten Nickelsen R 7. Ina Skåra R 
  8. Morten Lillemo KrF 
  9. Anders Hermstad MDG 

8. Jan Henrik Martinsen H 1. Kjetil Barfelt FrP 
9. Jan Ove Rikheim H 2. Ida Marie Ryan H 
  3. Marianne Frid Nordby H 
  4. Astrid Rundqvist FrP 

 
Som leder velges Kristine Lien Skog 

Som nestleder velges Olav Fjeld Kraugerud 
 
 

Ås, 08.10.2021 
 

Ola Nordal  
ordfører  
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskap 
Kommunestyre 

 
Vedlegg: 
1. Oversikt over aktuelle utvalg før vedtak 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

E-post fra Odd Vangen 01.10.2021 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Referatsak HOK og HHM 
Odd Vangen 

Gisle Bjørneby 
Politisk sekretariat for oppdatering av styrevervregisteret, 360, SRU  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Odd Vangen (Sp) ønsker å fratre som leder av HOK og inngå som nytt medlem i 
HNM. Gisle Bjørneby (Sp) foreslås flyttet fra HNM til HOK som nytt medlem og 

leder, samt til verv i skolenes samarbeidsutvalg. 
 

Fakta i saken: 
I e-post av 01.10.2021 ber Odd Vangen om sak til kommunestyret om bytte av 
posisjoner internt i Senterpartiet. Odd Vangen (Sp) ønsker å fratre som leder av 

HOK og inngå som nytt medlem i HNM. Gisle Bjørneby (Sp) foreslås flyttet fra 
HNM til HOK som nytt medlem og leder. 

 
Hovedutvalgene er opprettet av kommunestyret og lederne er valgt etter  

kommuneloven § 5-7. Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller 
nedlegge utvalg. Det kan ikke flyttes medlemmer uten at utvalgene nedlegges og 
velges på nytt. 

 
De vanlige reglene om valg til kommunale organer gjelder, jf. kommuneloven §§ 

7-4 til 7-8.  
 
Representanter i skolenes samarbeidsutvalg velges av kommunestyret blant 

hovedutvalg for oppvekst og kulturs medlemmer.  
 

Vurdering og konklusjon: 
Ordfører kan ikke se det er noe i veien for at anmodningen etterkommes.  
 

Alternativer: 
1. Anmodningen kan avslås. 

2. Det kan velges andre medlemmer, ledere og nestledere enn det som er 
foreslått i innstillingen. 

 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 

 
 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-7
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-4
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