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Saker til behandling

F-59/21
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034:
Førstegangsbehandling
Saksbehandler:
Saksgang
1 Hovedutvalg for
2 Hovedutvalg for
3 Hovedutvalg for
4 Hovedutvalg for
5 Formannskapet

Solveig Viste
næring og miljø
teknikk og plan
oppvekst og kultur
helse og sosial

Saksnr.:
21/21
43/21
24/21
10/21
59/21

21/01926-1
Møtedato
17.08.2021
18.08.2021
18.08.2021
18.08.2021
25.08.2021

Innstilling fra utvalgene publiseres i Teams og på Ås kommunes
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.
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
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
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:
 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034, datert
04.08.2021.
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-aaskommune.6345442-352088.html

Formannskapet 25.08.2021

Side 4 av 57

Ås kommune
Saksbehandler sender vedtaket til:
Egen liste
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 bærekraftsbegrepet 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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F-60/21
Kommuneplanens arealdel 2022-2034:
Førstegangsbehandling
Saksbehandler:
Solveig Viste
Saksgang
1 Hovedutvalg for næring og miljø
2 Hovedutvalg for teknikk og plan
3 Formannskapet

Saksnr.:
22/21
42/21
60/21

21/01926-2
Møtedato
17.08.2021
18.08.2021
25.08.2021

Innstilling fra utvalgene publiseres i Teams og på Ås kommunes
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.
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
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
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
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Vedlegg:
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
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

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.
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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.
Arealstrategi 3: Mobilitet
- Prioritere gang-, sykkel- og kollektivtrafikk i etablering og utforming av veiog 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
Et godt kollektivtilbud defineres som at avstand mellom bolig og busstopp ikke er mer
enn 1 km med fire eller flere avganger i timen.
1
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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:
 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.
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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
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
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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.
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)

Formannskapet 25.08.2021

Side 13 av 57

Ås kommune
-

-

-

-

-

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:
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.
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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
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
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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
43/3

Sted
Kjerringjordet

Endringer til LNF
Endret formål fra Off/priv tjenesteyting til LNF

24/1

Brønnerud øst for E18

Endret fra formål Bolig til LNF

55/366 og
50/17
42/1
56/1
94/2

Granheimlia

Endret fra formål Bolig til LNF

Åsmyra (nord for Delia de
luca)
Holteveien 44-48, Kroer

Største delen av arealet endres fra formål
Kombinert bebyggelse og anleggsformål til LNF.
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
24/1
109/13

Sted
Brønnerud, «brannstasjonstomta» (R-227/2005:
Brannstasjon ved Korsegården)
Område sør for Gjersjøen
v/Hjulet (R-216/2007: Seiersten
feriepark)

Endringer til LNF
Endret fra formål Off/priv. tjenesteyting til
LNF.
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:

Formannskapet 25.08.2021

Side 16 av 57

Ås kommune







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.
 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.
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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 20222034.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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F-61/21
Handlingsprogram for samferdsel i Viken 2022-2025 Høringsinnspill fra Ås kommune
Saksbehandler:
Saksgang
1 Formannskapet

Mari Olimstad

Saksnr.:
61/21

21/02238-2
Møtedato
25.08.2021

Kommunedirektørens innstilling:
1. Ås kommune sender inn høringsinnspill til Viken fylkeskommunes
handlingsprogram for samferdsel 2022-2025, slik det fremgår av denne saken
med vedlegg.
2. Ås kommune støtter opp under Viken fylkeskommunes utpekte delmål og
satsingsområder i Handlingsprogram for samferdsel 2022-25, men har
forventninger om at Viken følger opp ambisjonsnivået med tilstrekkelig
økonomiske bevilgninger i årene fremover. Det er nødvendig med økte
budsjetter dersom man skal klare å innhente vedlikeholdsetterslepet på
fylkesveiene, bygge et mer sammenhengende fylkeskommunalt gang- og
sykkelveinett, sikre trygge skoleveier langs fylkesveiene og opprettholde et
velfungerende kollektivtilbud på tvers av kommunene. Et tett samarbeid med
kommunen og tilstrekkelig finansiering for å løse de flaskehalser som
fylkesveiene ofte blir i transformasjonsområder i byområdene, er særdeles
viktig.
3. Tilbud om momskompensasjon fra fylkeskommunen for eksterne utbyggere er
et avgjørende virkemiddel for å stimulere til at flere prosjekter kan
gjennomføres, og skape vekst og raskere fremgang i byutviklingen.
Kommunen forventer at denne muligheten innlemmes som et virkemiddel i
det endelige handlingsprogrammet.
4. Ås kommune viser til medvirkningsrunden vinteren 2021, der Follorådet
sendte inn innspill til hovedutfordringer på samferdselsfeltet, samt konkrete
innspill til veiprosjekter (jf. vedlegg 3 og 4). Kommunen er fornøyd med at fv.
152 Ås sentrum - NMBU (g/s-tiltak) er lagt inn under investeringsprosjekter i
utkastet til handlingsprogram, i tillegg til fv. 152 Gateterminal Ås og Fv. 152
kollektivframkommelighet Meierikrysset-Sentralholtet.
Kommunen vil presisere at g/s-tiltaket langs fv. 152 omfatter to
delstrekninger, hvorav kun den ene (sentrum) er ferdigregulert. Det er behov
for at fylkeskommunen setter av tilstrekkelig planleggingsmidler til videre
arbeid med å regulere strekningen vest for sentrum.
Ås kommune savner også omtale av to andre viktige prosjekter som ble spilt
inn i første medvirkningsrunde. Disse er sammenhengende sykkeltrasé fra Ås
til Ski langs jernbanen og forbedring trafikksikkerheten i jernbaneundergangen
for syklister og fotgjengere i Ås sentrum.
I tillegg vil kommunen gi innspill om behov for fartsreduserende tiltak,
kryssutbedringer og bedre gang- og sykkeltilrettelegging langs fv. 56
Kongeveien, fra Meierikrysset til Kirkeveien.
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5. Prognoser viser at det kan ta tid før kollektivtrafikken er tilbake med normale
passasjertall etter pandemien, og kollektivselskapene må regne med tap i
billettinntektene også i månedene fremover. Det å finne gode løsninger for å
møte fremtidens reisevaner også etter pandemien er særdeles viktig. Ås
kommune er positive til at Viken fylkeskommune har satt i gang et
utredningsarbeid for ny pris- og betalingsmodell i Viken, som nettopp ser på
dette. Nye reisevaner etter koronaen gir behov for mer fleksible
billettløsninger, samtidig som det er behov for mer sømløse billettsystemer
innad i Viken og en mer rettferdig pris- og sonestruktur. Opprettholdelse av
tilbud og hyppighet er også viktig for å kunne lokke passasjerene til å velge
kollektivtrafikk igjen fremfor bil.
6. Ås kommune er positiv til at Viken signaliserer en intensjon om å overta
ansvaret for de veilysene langs fylkesveiene som er kommunalt driftet i dag
(jf. kap. 6.2), under forutsetning av at lysene overdras «som de er».
Ås, 10.08.2021
Trine Christensen

Nils Erik Pedersen

Kommunedirektør

Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
25.08.2021
Vedlegg:
1. Brev fra Viken av 30.06.21 - Høring av handlingsprogram for samferdsel
2022-2025
2. Handlingsprogram samferdsel 2022-2025
3. Felles skjema fra Follorådet med innspill til mobilitetsutfordringer i Viken
4. Liste over prosjekter og tiltak i Ås kommune som ble spilt inn i første
medvirkningsrunde
5. Saksframlegg fra fylkesrådet - Utredninger av framtidas kollektivtilbud
Saksbehandler sender vedtaket til:
Viken fylkeskommune
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Saksutredning:
Sammendrag:
Viken fylkeskommune har sendt Handlingsprogram for samferdsel for perioden
2022-25 på høring, med frist for innspill 15.09.21 (se vedlegg 1, 2 og 5).
Handlingsprogram for samferdsel peker ut hvilke samferdselsprosjekter og
satsingsområder fylkeskommunen vil prioritere de neste fire årene. Revidert
forslag til handlingsprogram vil bli endelig behandlet i fylkestinget i desember
2021.
Del 1 av handlingsprogrammet omhandler Vikens overordnede føringer, mål og
satsingsområder innenfor samferdselsområdet. Enkelte temaer, som innhenting
av vedlikeholdsetterslepet langs fylkesveiene, klassifisering av veinettet i
funksjonsklasser, overtakelse av ansvar for kommunalt veilys langs fylkesveiene,
utredninger av ny pris og betalingsmodell for kollektivtransporten mm. omtales
også.
Del 2 av handlingsprogrammet omtaler prioriterte tiltak, både driftsoppgaver og
investeringstiltak. Tre investeringsprosjekter i Ås kommune er omtalt under
kollektivtiltak og tilrettelegging for syklende og gående. Dette er fv. 152 Ås
sentrum - NMBU (gang/sykkel-tiltak), gateterminal på fv. 152 i Ås sentrum og
kollektivframkommelighetstiltak på fv.152 Meierikrysset - Sentralholtet. I tillegg
er to mindre utbedringer omtalt; Dette er fv. 1382 Hogstvetveien kvikkleire/erosjonssikring, og fv. 1385 Replanting trær Kongeveien.
Fakta i saken:
Vikens handlingsprogram for samferdsel for perioden 2022-2025 bygger på
Samferdselsstrategi for Viken fylkeskommune 2022-2033, samt regional
planstrategi, nasjonale føringer og økonomiske rammebetingelser.
Fylkeskommunen har et bredt ansvarsområde innenfor samferdsel, både som
ansvarlig for det fylkeskommunale kollektivtilbudet (buss og ferjer), som eier av
det store fylkesveinettet i Viken og som regional planmyndighet. I tillegg er
fylkeskommunen ansvarlig for både skoleskyss, transporttjenesten for
funksjonshemmede, og bredbåndsutbygging i distriktene. Viken innehar også en
rekke utviklingsoppgaver innen transport, og har et lovpålagt ansvar for å tilrå
og samordne arbeidet med trafikksikkerhet i fylket (vegtrafikkloven §40a). Viken
fylkeskommune skal gjennom sine samferdselsoppgaver legge til rette for å møte
innbyggernes og næringslivets mobilitetsbehov, noe som omfatter både transport
av mennesker, gods og informasjon. Samferdselsløsningene skal ta hensyn til
klima og miljø, arealbruk og lokalsamfunn.
I handlingsprogrammet for samferdsel 2022-2025, som er det første i den nye
fylkeskommunen, peker Viken ut hvilke samferdselsprosjekter og
satsingsområder Viken vil prioritere de neste fire årene. Fylkeskommunen
ønsker gjennom høringen innspill både på overordnede føringer og konkrete
prosjektprioriteringer. Revidert forslag til handlingsprogram vil bli endelig
behandlet i fylkestinget i desember 2021.
Viken inviterte regionrådene til en første medvirkningsrunde i arbeidet vinteren
2021. Da ble regionrådene bedt om å komme med innspill til hovedutfordringer
på samferdselsfeltet. Follorådet behandlet saken i sitt møte 5.2.2021. Tabellen
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med innsendte hovedutfordringer ligger i vedlegg 3. Det ble også lagt ved en
liste med konkrete prosjekter fra Ås kommune (vedlegg 4).
Innhold og oppbygging av handlingsprogrammet
Handlingsprogrammet for samferdsel er en oppfølging og konkretisering av
Samferdselsstrategi for Viken 2022-2033. Handlingsprogrammet danner
grunnlag for hvordan fylkeskommunen skal prioritere i de årlige budsjettene de
neste fire årene. Handlingsprogrammet danner også et grunnlag for avtalene
med kollektivselskapene i fylket (Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk).
Handlingsprogrammet er delt i to deler, der del 1 omhandler overordnede
føringer, mål og satsingsområder og del 2 inneholder de konkrete prioriteringene
og investeringstiltakene.
Handlingsprogrammets del 1 (kap. 1-9) peker ut følgende sju delmål og fire
satsingsområder for Vikens arbeid med samferdsel:
Sju delmål:
1.
Prioriterte trafikantgrupper har god framkommelighet
2.
Veinettet er funksjonstilpasset med forutsigbar reisetid for alle
3.
Infrastrukturnettet er effektivt med bærekraftige og innovative
mobilitetsløsninger
4.
Areal- og mobilitetsplanlegging bidrar til et godt samspill mellom
mobilitetsløsninger og deres omgivelser
5.
Mobiliteten er trygg og sikker uavhengig av transportform
6.
Reisenettet er sømløst og universelt utformet
7.
Mobilitetsløsningenes påvirkning på mennesker, klima og areal er i tråd
med internasjonale forpliktelser og regionalpolitiske mål
Fire satsingsområder:
1.
Innhente vedlikeholdsetterslep
2.
Sømløs og brukertilpasset mobilitet
3.
Smart og miljøvennlig bruk av infrastruktur
4.
Gående, syklende og kollektivtransport
Blant temaene som omhandles i del 1 er:
 Vikens ambisjon om å overta ansvaret for kommunalt veilys langs
fylkesveiene (kap. 6.2)
 Ny driftsstrategi for fylkesvei (kap. 6.3)
 Innhenting av vedlikeholdsetterslepet langs fylkesveiene (kap. 6.4)
 Klassifisering av veinettet i funksjonsklasser (kap. 6.6)
 Utredninger av framtidas kollektivtilbud, herunder ny pris- og
betalingsmodell og fremtidig organisering av kollektivtransporten i Viken,
og rute, pris- og billettsamarbeid med jernbanen (kap. 7)
 Investeringer i fylkesveinettet, herunder prioriteringsmetode og
porteføljestyring (9.2,9.4)
 Bypakker/byvekstavtaler (kap. 9.9)
Handlingsprogrammets del 2 (kap. 10-14) omhandler de konkrete prioriteringene
av tiltak i neste fireårsperiode, herunder både driftsoppgaver og investeringer.
Viken legger porteføljestyring til grunn, dvs. at pågående og planlagte prosjekter
samles i porteføljer under samme tiltakstype og ses i sammenheng. Oppstart og
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framdrift justeres utfra planstatus, gjennomføringskapasitet og økonomiske
rammer og forventes å gi lavere risiko. Finansiering sikres gjennom den årlige
budsjettprosessen i fylkeskommunen i desember.
Det er satt opp porteføljer for åtte ulike tiltakstyper (kategorier) av prosjekter.
Disse er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektivtiltak
Tilrettelegging for gående og syklende
Mindre utbedringer
Ny vei
Store utbedringstiltak, inkludert bru og tunnel
Trafikksikkerhetstiltak
Forfallsinnhenting
Planlegging

Fem investeringsprosjekter i Ås kommune er omtalt i handlingsprogrammet:
Tilrettelegging for syklende og gående:
 Fv. 152 Ås sentrum – NMBU.
Kollektivtiltak:
 Fv. 152 Gateterminal
 Fv. 152 kollektivframkommelighet Meierikrysset-Sentralholtet.
Mindre utbedringer:
 Fv. 1382 Hogstvetveien - kvikkleire/erosjonssikring
 Fv. 1385 Replanting trær Kongeveien
De tre første ble spilt inn av kommunen i første medvirkningsrunde, og er
beskrevet i vedlegg 4.
Kommunedirektørens vurdering:
Mål og satsingsområder
Kommunedirektøren mener Viken har pekt ut gode delmål og satsingsområder
på samferdselsfeltet i sitt handlingsprogram. Viken har store ambisjoner på
samferdselsfeltet, men kommunedirektøren vil påpeke at det er et betydelig
økonomisk løft som kreves for å møte alle utfordringer man står overfor i årene
fremover. Skal man få til den bærekraftige mobilitetsutviklingen man ønsker, og nå de nasjonale og lokale klimamålene på transportfeltet-, er det behov for en
formidabel satsing på sammenhengende og trygge gang- og sykkelveier langs
fylkesveiene, innhenting av vedlikeholdsetterslepet, samt fortsatt satsing på et
attraktivt, fossilfritt og velfungerende busstilbud med god fremkommelighet. Et
tett samarbeid med kommunen og tilstrekkelig finansiering for å løse de
flaskehalser som fylkesveiene ofte blir i transformasjonsområder i byområdene,
er særdeles viktig. Kommunedirektøren vil i den forbindelse vise til kap. 9.9
Bypakker/byvekstavtaler, jf. også kap.13.2, og det mulighetsrommet som den
nylig fremforhandlede tilleggsavtalen til byvekstavtalen for Osloområdet gir for
statlig finansiering av gang- og sykkelveier og kollektivtiltak langs fylkesveier.
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Investeringsprosjekter i Ås kommune
Kommunedirektøren er fornøyd med at fylkeskommunen har lyttet til
kommunens innspill om å innlemme tre investeringsprosjekter for sykkel, gange
og bussfremkommelighet på fv. 152 gjennom Ås sentrum.
I medvirkningsrunden i vinter spilte kommunen også inn behovet for en
sammenhengende sykkeltrasé fra Ås til Ski langs jernbanen, samt forbedring av
trafikksikkerheten i jernbaneundergangen for syklister og fotgjengere i Ås
sentrum, som beskrevet i vedlegg 4. Kommunedirektøren savner omtale av disse
prosjektene.
I tillegg vil kommunen gi innspill om behov for fartsreduserende tiltak,
kryssutbedringer og bedre gang- og sykkeltilrettelegging langs fv. 56
Kongeveien, fra Meierikrysset til Kirkeveien. Tiltakene er forankret i kommunens
handlingsplan for sykkel og gange, samt handlingsplan for trafikksikkerhet.
Momskompensasjon
Under kap. 9.7 fremgår det at muligheten for momskompensasjon til eksterne
utbyggere er til intern behandling i Viken, og at det vil komme en avklaring i
endelig utgave av handlingsprogrammet.
Kommunedirektøren mener det er helt avgjørende at kommuner og private
utbyggere tilbys avtaler om momskompensasjon når de gjennomfører tiltak på
fylkesvei. Så langt har Viken fylkeskommune ikke vært villig til å inngå slike
avtaler. I praksis betyr det at tiltak kommunen opparbeider på fylkeskommunale
veier blir 25 % dyrere enn nødvendig, fordi kommunen ikke får tilbakebetalt
mva.
Ny pris- og betalingsmodell for kollektivtransport
Kommunedirektøren er kjent med at prognoser viser at det kan ta tid før
kollektivtrafikken er tilbake med normale passasjertall etter koronapandemien.
Kollektivselskapene må således regne med tap i billettinntektene også i
månedene fremover selv om regjeringens reiserestriksjoner opphører. Det å
finne gode løsninger for å møte fremtidens reisevaner etter pandemien, er
særdeles viktig. Derfor er kommunedirektøren positiv til at Viken fylkeskommune
har satt i gang et utredningsarbeid for ny pris- og betalingsmodell i Viken, som
nettopp ser på dette. Nye reisevaner etter koronaen gir behov for mer fleksible
billettløsninger, samtidig som det også er behov for mer sømløse billettsystemer
innad i Viken og en mer rettferdig pris- og sonestruktur. Opprettholdelse av
tilbud og hyppighet er også viktig for å kunne lokke passasjerene til å velge
kollektivtrafikk igjen fremfor bil.
Veilys
Kommunedirektøren mener det er positivt at Viken signaliserer en intensjon om
å overta ansvaret for de veilysene langs fylkesveiene som er kommunalt driftet i
dag (se kap. 6.2). Dette vil i så fall være i tråd med veglova § 9: «... den enkelte
vegstyresmakt … skal bære utgiftene til drift av vegene». Kommunedirektøren vil
påpeke av overtakelse må være under forutsetning av at lysene overdras «som
de er». Kommunen forutsetter at oppgradering til LED-lys og evt. andre
oppgraderinger bekostes av Viken fylkeskommune ved overtakelse.
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Økonomiske konsekvenser:
Vikens handlingsprogram for samferdsel omhandler fylkeskommunens
ansvarsområde og har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.
Unntaket er signalet som gis i handlingsprogrammet om at fylkeskommunen har
intensjon om å ta det fulle ansvar for kommunalt driftede veilys langs
fylkesveiene. Det kan gi fremtidig innsparing for kommunen.
Konklusjon:
Ås kommune sender inn høringsinnspill til Viken fylkeskommunes
handlingsprogram for samferdsel 2022-2025, slik det fremgår av denne saken
med vedlegg.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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F-62/21
Partneravtale DigiViken
Saksbehandler:
Hilde Fougner
Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Saksnr.:
62/21

21/02475-2
Møtedato
25.08.2021

Kommunedirektørens innstilling:
1. Ås kommune delegerer til kommunedirektøren å inngå avtale om regionalt
digitaliseringssamarbeid, DigiViken, slik den foreligger i saksframlegget.
2. Det innarbeides 61.317 kr i handlingsprogram 2022 – 2025 for å dekke Ås
kommunes deltakelse i samarbeidet.
Ås, 10.08.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Emil Schmidt
Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
1. Partneravtale DigiViken
2. DigiViken vedtekter

Saksutredning:
Sammendrag:
Saken gjelder et regionalt samarbeid om digitalisering i Viken fylke, DigiViken.
Framlegget til avtale om regionalt digitaliseringssamarbeid er sendt til
behandling i alle 51 kommuner i Viken og Viken fylkeskommune. Avtaleforslaget
er vedlagt. Denne saken omtaler bakgrunn for, innhold i og avtalen om
digitaliseringssamarbeid.
Fakta i saken:
Bakgrunn
Digitaliseringsarbeidet i kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter
skal i tiden framover legge grunnlaget for utvikling av sammenhengende
tjenester til innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv. Dette krever
samordning og samarbeid på nye og forpliktende måter. Den nasjonale
digitaliseringsstrategien «En digital offentlig sektor» adresserer behovet for
forsterket innsats på digitaliseringsområdet.
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På KS sitt Landsting i februar 2021 ga kommunene og fylkene KS et sterkere
mandat til å samordne og sikre økt gjennomføringskraft på
digitaliseringsområdet i kommunal sektor. Et av de sentrale tiltakene som er
pekt på som viktig for å oppnå dette, er en styrking og etablering av regionale
digitaliseringsnettverk.
I Viken ble det i 2021 etablert et interim DigiViken programstyre med
representanter fra noen kommuner i hvert av de tidligere fylkene og Viken
fylkeskommune. Det er også etablert et interim programkontor. Det er denne
organisasjonen som står bak avtaleforslaget i saken.
Organisering
DigiVikens øverste organ er årsmøtet. Her har alle medlemmene møterett,
talerett og stemmerett. Årsmøtet velger deltakere til Programstyret og
Programkontoret, og velger også leder for Programstyret. Programstyret blir
sammensatt av kommunaldirektører og digitaliseringsansvarlige fra
medlemmene. Bærum kommune er arbeidsgiver for ansatte i DigiViken og har
ikke noen styrende rolle for partnerskapet utover dette.
Det finnes allerede en rekke samarbeid om digitalisering mellom kommunene i
Viken. Noen er rene driftssamarbeid, mens andre også holder på med
tjenesteutvikling. DigiViken ekskluderer ikke slike frivillige samarbeid, men
ønsker å samarbeide konstruktivt med disse.
Innhold i digitaliseringssamarbeidet
DigiVikens formål er å etablere et regionalt samarbeid innen
digitaliseringsområdet mellom kommunene og fylkeskommunen. Samarbeidet
skal skape gjensidig nytte og hovedfokuset for partnerskapet er innbyggerne i
Viken.
Samarbeidet skal sette deltakerne i stand til å håndtere og dra nytte av den
digitale utviklingen. Gjennom koordinering og tilrettelegging for innføring av
nasjonale løsninger, skal løsningene raskt og effektiv kunne tas i bruk og gi
gevinster. Samarbeidet vil være bindeledd mellom den enkelte kommune og den
nasjonale styringsstrukturen på digitaliseringsområdet.
DigiViken skal bidra til å sette en strategisk retning for digitaliseringsarbeidet
både innen kommunesektoren i Viken og i nasjonal sammenheng. DigiViken skal
tilrettelegge for samarbeid mellom medlemmene også utenom partnerskapets
felles portefølje.
DigiViken skal:
 Fremme DigiVikens felles interesser i det nasjonale digitaliseringsarbeidet
 Bidra aktivt i samarbeid med andre regioner og staten
 Heve digitaliseringskompetansen hos deltakerne
 Bidra til informasjonsdeling og samhandling
 Etablere og styre en portefølje av prosjekter og anskaffelser
Samarbeidet skal med andre ord løfte Viken inn i en digital framtid.
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Vurdering:
Trygge, gode, og effektive digitale løsninger skal gi innbyggerne og næringsliv
helhetlige tjenester. KS er gitt et mandat om å samle kommunesektoren i
digitaliseringsarbeidet og fremme våre interesser i dette arbeidet. KS Landsting
peker på regionale nettverk innen digitaliseringsområdet som et viktig redskap
for å oppnå dette.
Gjennom den nasjonale samstyringsstrukturen defineres kommunesektorens
behov. Mange av disse behovene resulterer i nasjonale prosjekter og digitale
fellesløsninger som kommer tilbake til kommunene. Å ha tilstrekkelig
kompetanse og kapasitet til å ta imot disse løsningene er vanskelig for den
enkelte kommune alene. Samarbeid er nøkkelen til å oppnå tilstrekkelig
gjennomføringskraft regionalt og lokalt i digitaliseringsarbeidet. Samarbeid er
også viktig for å oppnå en tydelig stemme i den nasjonale
samstyringsstrukturen, og på den måten være med å definere behov og påvirke
utforming av fellesløsninger.
Økonomiske konsekvenser:
Fram til nå har DigiViken vært finansiert delvis gjennom skjønnsmidler fra
Statsforvalteren i Viken og delvis med bidrag fra de eksisterende regionale
digitaliseringsnettverkene. Interim programstyre legger til grunn at et
fylkesdekkende samarbeid må være like forpliktende for alle parter. Fra 2022 er
det ikke forventet tilsvarende andel skjønnsmidler fra Statsforvalteren, da
samarbeidet må regnes som etablert.
Finansieringsmodellen forutsetter at grunnfinansieringen som skal dekke drift av
samarbeidets programkontor og ledelse av regionale prosjekt, blir dekket av
bidrag fra deltakerne basert på innbyggertall. Det totale finansieringsbehovet for
samarbeidet er 5,6 millioner kroner i 2022. Viken fylkeskommune dekker 150
000 kroner av dette behovet.
For Ås kommune vil finansieringsmodellen innebære et økonomisk bidrag på
61.317,- kroner (innbyggere pr. 01.01.2021 x kr. 3,-)
DigiViken - Kostnadsestimat for 2022
Kostnadstype
Personalkostnad
Prosjektkostnad
Andre kostnader
Totalkostnad

2 ansatte

Samlet kostnad
kr 2 800 000
kr 2 000 000
kr 500 000
kr 5 300 000

Miljømessige konsekvenser:
Digitalisering kan tilrettelegge for at Ås blir en bærekraftig kommune gjennom å
tilby digitale verktøy som kan redusere behov for reiser, papirbasert
saksbehandling og innbyggerdialog, sending av epost og drift av lokale servere.
Alternativer:
Ås kommune kan velge å stå utenfor det regionale samarbeidet til DigiViken.
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Konklusjon med begrunnelse:
Ås kommune ønsker å delta i det regionale samarbeidet DigiViken fordi vi tror
det vil gi oss større muligheter for å lykkes med vårt digitaliseringsarbeid.
Samarbeidet kan bidra til å forenkle informasjonsflyten mellom kommunens egne
løsninger og fellesløsninger i nasjonale statlige og kommunale tiltak. Kollektiv
læring, erfaringsutveksling og felles løsninger er med på å forsterke og forenkle
innsatsen på digitaliseringsområdet. Det er i tillegg viktige faktorer for å hindre
digitalt klasseskille mellom kommuner.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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F-63/21
Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås sentrum
Saksbehandler:
Magnus Ohren
Saksgang
Hovedutvalg for næring og miljø
Hovedutvalg for teknikk og plan
Formannskapet
Hovedutvalg for teknikk og plan
Formannskapet

Saksnr.:
18/21
28/21
40/21
37/21
63/21

21/01518-2
Møtedato
25.05.2021
26.05.2021
02.06.2021
22.06.2021
25.08.2021

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 22.06.2021:
1. Bruk av nedgravde avfallsbrønner legges til grunn som renovasjonsløsning for
nye utbyggingsområder i Ås sentralområde.
2. Kartleggingen følges opp med utarbeidelse av temakart med oversikt over
aktuelle plasseringer av nedgravde avfallsbrønner knyttet til alle aktuelle
utbyggingsområder. Avfallsbrønner må ikke plasseres i eller visuelt skjemme
offentlige gater og rom.
3. Hensiktsmessig kjøremønster for renovasjonskjøretøy i Ås sentrum skal
avklares.
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 25.05.2021:
1. Bruk av nedgravde avfallsbrønner legges til grunn som renovasjonsløsning for
nye utbyggingsområder i Ås sentralområde.
2. Kartleggingen følges opp med utarbeidelse av temakart med oversikt over
aktuelle plasseringer av nedgravde avfallsbrønner knyttet til alle aktuelle
utbyggingsområder.
3. Hensiktsmessig kjøremønster for renovasjonskjøretøy i Ås sentrum skal
avklares.
Tidligere behandlinger:
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 22.06.2021:
Håvard Steinsholt (SV) foreslo tillegg til punkt 2:
Avfallsbrønner må ikke plasseres i eller visuelt skjemme offentlige gater og rom.
Votering:
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 SVs forslag ble enstemmig vedtatt.
_____
Formannskapets behandling 02.06.2021:
Ordfører foreslo at saken utsettes i påvente av innstilling fra HTP.
Votering: Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 02.06.2021:
Saken utsettes i påvente av innstilling fra hovedutvalg for teknikk og plan.
_____
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Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021:
Utvalgets leder foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker.
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021:
Saken utsettes av tidsmessige årsaker.
_____
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 25.05.2021:
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 8-1 (V)
_____

Saksfremlegg
Kommunedirektørens innstilling:
1. Bruk av nedgravde avfallsbrønner legges til grunn som renovasjonsløsning for
nye utbyggingsområder i Ås sentralområde.
2. Kartleggingen følges opp med utarbeidelse av temakart med oversikt over
aktuelle plasseringer av nedgravde avfallsbrønner knyttet til alle aktuelle
utbyggingsområder.
3. Hensiktsmessig kjøremønster for renovasjonskjøretøy i Ås sentrum skal
avklares.
Ås, 07.05.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for næring og miljø
Hovedutvalg for teknikk og plan
Formannskapet
Vedlegg:
1. Renovasjonsteknisk plan for Ås sentralområde 26.03.2021_01
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Ingen
Saksbehandler sender vedtaket til:
Intern oppfølging
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Saksutredning:
Fakta i saken:
Kommunedirektøren har gjennomført kartlegging av mulige renovasjonsløsninger
i Ås sentrum, for byggeområdene innenfor områdeplan for Ås sentralområde
samt dagens sentrumsbebyggelse.
Kartleggingen følger opp områdeplan for Ås sentralområdes krav om at det skal
utarbeides renovasjonsteknisk plan for delområder innenfor områdeplanen, for å
avklare hensiktsmessig renovasjonsløsning på et overordnet nivå. Ettersom det
har vist seg vanskelig å få gjennomført renovasjonsteknisk plan på et overordnet
nivå utover de enkelte detaljplanene, har kommunen selv gjennomført arbeidet
med denne oversikten.
Sweco AS ble engasjert til å vurdere alle aktuelle renovasjonsløsninger. Det er
som følge utarbeidet egen rapport som vurderer tre alternative
renovasjonsløsninger for Ås sentralområde. Rapporten er vedlagt saken som
vedlegg 1.
De alternative renovasjonsløsningene som er vurdert er mobilt avfallssug,
stasjonært avfallssug og nedgravde avfallsbrønner. Det er vurdert virkninger av
de ulike alternativene, og sammenlignet fordeler og ulemper. Videre er det
gjennomført overordnede kostnadsberegninger for hvert alternativ, samt vurdert
virkninger for klima og nærmiljøet.
Kartleggingen er gjort på oppfordring av Follo Ren IKS, som er renholdsoperatør
i Ås. Follo Ren og aktuelle kommunale virksomheter har vært bidragsytere i
arbeidet.
Vurdering:
Kommunedirektøren vurderer at kartleggingen gir god oversikt over de aktuelle
renovasjonsløsningene for Ås sentralområde. Fordeler og ulemper for hvert
alternativ gir god oversikt og vurderes å være tilstrekkelig til å foreta et valg av
retning for videre planlegging av renovasjonssystemet. De tre alternativene er
beskrevet i egne avsnitt i rapporten, og de mest vesentlige funnene er redegjort
for nedenfor.
Mobilt avfallssug
I korte trekk består mobilt avfallssug av lokale nedkast for avfall, med
mellomlagring på stedet. En spesialbygget renovasjonsbil henter mellomlagret
avfall ved faste tidspunkt, og knytter seg til ett dokkingpunkt i hvert delområde
som gjør det mulig å hente opp avfall gjennom blåsemaskiner med undertrykk.
Det er mulig å etablere ulike kamre for kildesortering.
Alternativet er vurdert å være kostnadskrevende. Behovet for mellomlagring,
nedkastpunkter og dokkingpunkt per byggeområde gjør at løsningen også er
arealkrevende sammenlignet med andre alternativer. Per i dag har Follo Ren
heller ikke utstyr til å drifte mobile avfallssug. Kommunedirektøren anbefaler
som følge at det i videre planlegging ikke legges til grunn bruk av mobilt
avfallsug for Ås sentralområde. Alternativet er likevel vurdert i arbeidet for å
sikre et uttømmende kunnskapsgrunnlag ved valg av løsning.
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Stasjonært avfallssug
I korte trekk består stasjonært avfallssug av et sentralisert system for
avfallshåndtering, der det i de enkelte byggeområdene etableres nedkastpunkter
som kobles til et system av rør under bakken med en sentral terminal innenfor 2
km fra byggeområdene. Terminalen er utstyrt med vifte som sikrer nok trykk til
at avfall mellomlagret i byggeområdene hentes til terminalen. Dette kan skje på
fastsatte tidspunkt, eller når avfallsmengden har nådd et visst nivå. Det kan
etableres flere innkast, som sikrer både publikumsavfall, næringsavfall og
mulighet for kildesortering. Fire aktuelle lokaliseringer av en slik terminal er
vurdert i rapporten, for å gi et relevant grunnlag til å vurdere
gjennomførbarheten til systemet i Ås. Av disse er en lokalisering syd i
delområdet Langbakken vurdert som mest hensiktsmessig.
Blant de tre alternativene, er stasjonært avfallssug vurdert å være mest
kostnadskrevende, ettersom behov for ny infrastruktur er omfattende både i
form av rørledninger og etablering av sentral terminal. Løsningen vil føre til
vesentlig økte byggekostnadene i sentrumsområdet dersom en
gjennomføringsmodell med fordeling av kostnader mellom kommunen og
eiendomsutviklere i området legges til grunn. Samtidig er alternativet vurdert å
gi flest fordeler med tanke på klimapåvirkning, redusert transport, lavest
arealbehov samlet sett og minst sjenanse i drift.
Nedgravde avfallsbrønner
Nedgravde avfallsbrønner består av lokalt etablerte oppsamlingsenheter som er
helt nedgravd under bakkeplan med et tilhørende innkast over bakkenivå. Disse
oppsamlingsenhetene er kjent som avfallsbrønner, og består av vanntette
ytterkonteiner i betong, innerkonteiner i stål med bunntømming og et innkasthus
for avfall montert på plattform over bakkenivå. Tilgang til innkastene kan styres
enten gjennom elektronisk adgangskontroll, eller andre fysiske nøkkelløsninger.
Konteinerne tømmes ved bruk av kranbil, som tømmer konteinerne ved gitte
tidspunkt.
Nedgravde avfallsbrønner er i en viss utstrekning allerede tatt i bruk som
renovasjonsløsning i sentralområdet, og er en veletablert løsning for
renholdsoperatøren i Ås med alt nødvendig utstyr for drift allerede etablert.
Løsningen er således det mest kostnadseffektive alternativet, der alle
etableringskostnader er knyttet til de enkelte byggeområdene. Løsningen er også
den mest arealkrevende, der areal til nedgravde konteinere må settes av lokalt i
de enkelte byggeområdene, inklusive oppstillingsplass for kranbil. Selve
tømmingen er også vurdert som minst sikker, og mest sjenerende, ettersom
konteinere løftes godt over bakkenivå, som også medfører noe støy. Løsningen
gir også høyeste klimagassutslipp, ettersom avfallspunkter etableres i alle
byggeområder og gir størst behov for transport ved henting av avfall.
Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske konsekvensene for kommunen er vurdert å utvilsomt være størst
ved valg av stasjonært avfallssug. En løsning med avfallssug vil utgjøre en
omfattende endring av renovasjonsløsningen i sentrumsområdet, med stort
behov for ny infrastruktur. Det er imidlertid slik at kostnader knyttet til
etablering ikke utelukkende behøver bæres av kommunen, og det finnes flere
modeller for gjennomføring hvor store deler av kostnadene kan fordeles mellom
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kommunen og utbyggere av utviklingsområder. De ulike modellene for
gjennomføring og eierskap er redegjort for i rapporten side 42, avsnitt 7.4.
Uavhengig av valg av gjennomføringsmodell, er det svært sannsynlig at
kommunen selv er nødt til å dekke en forholdsmessig del av kostnadene ved
etablering.
Av særlig betydning for de økonomiske konsekvensene for kommunen er behov
for etablering av det sentrale anlegget for stasjonært avfallssug. Av alle vurderte
lokaliseringer av en sentral, er deler av byggeområdet BAA1 syd i Langbakken
vurdert som mest hensiktsmessig. Etablering av sentral på grunn kommunen
allerede eier er vurdert, men ingen av disse alternativene vil dekke behovet en
slik sentral har med tanke på dekningsgrad for sentrumsområdet. Skal det
etableres sentral for stasjonært avfallssug vil det derfor måtte inngås
forhandlinger om etableringen tidlig, enten ved at kommunen erverver grunn,
eller at det inngås annen avtale for å sikre etableringen. I den forbindelse er det
relevant at etablering av sentral kan kombineres med annen arealbruk, som
bolig- eller næringsbebyggelse. Det vurderes til gjengjeld som en vesentlig
utfordring at det bør tilrettelegges for at denne sentralen kan etableres tidlig for
å imøtekomme den videre utviklingen av Ås sentrum for øvrig, og midlertidige
løsninger for avfallshåndtering kan være aktuelle på kort til mellomlang sikt.
For nedgravde avfallsbrønner vil etablering, drift og vedlikehold følge dagens
etablerte rutiner. De økonomiske konsekvensene for kommunen er derfor
vurdert å være minimale ved å velge nedgravde avfallsbrønner.
Etableringskostnader dekkes utelukkende av det enkelte utbyggingsprosjekt i
sentrumsområdet. Dette vil være tilsvarende nyere byggeprosjekter i Ås sentrum
og andre steder i kommunen, som ved Hotellkvartalet hvor nedgravde
avfallsbrønner allerede er etablert og i drift.
Miljømessige konsekvenser:
Både klimapåvirkning og virkninger på nærmiljøet vil klart være best ved
etablering av stasjonsnært avfallssug. Løsningen medfører minimalt med lokal
transport av avfall, og henting av avfall er sentralisert til ett område ved gitte
tidspunkter. Som følge gir løsningen minimalt med sjenanse knyttet til
renovasjonsløsninger for sentrumsområdet sett under ett.
For nedgravde avfallsbrønner er de miljømessige konsekvensene vurdert å være
tilsvarende som i dag. Løsningen gir først og fremst virkninger for nærmiljøet
ved henting av avfall, både i form av sjenanse for naboer og forbipasserende,
men også fordi det vil måtte settes av relativt omfattende, sentrumsnære og
attraktive arealer til renovasjonsløsninger fremfor andre formål. Videre vil
løsningen medføre mer trafikk, og gir som følge høyere klimapåvirkning enn ved
stasjonært avfallssug.
Konklusjon med begrunnelse:
Kommunedirektøren vurderer at ulike renovasjonsløsninger i sentrumsområdet
er grundig vurdert i den vedlagte rapporten. Alle de aktuelle fremtidige
renovasjonsløsningene er tilfredsstillende redegjort for, og det er vurdert fordeler
og ulemper for alle alternativene både med tanke på kostnader, gjennomføring,
og virkninger for trafikk og nærmiljø. Rapporten vurderes å være et tilstrekkelig
grunnlag til å kunne foreta et begrunnet valg av fremtidig renovasjonsløsning for
Ås sentrum.
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Kommunedirektøren er av den oppfatning at valg av renovasjonsløsning står
mellom stasjonært avfallssug, og videre bruk av nedgravde avfallsbrønner i
sentrumsområdet. Mobilt avfallssug vil være svært krevende å gjennomføre,
særlig med tanke på at renovasjonsoperatøren ikke selv har redskaper til å drifte
et slikt system, og er dyrt sett opp mot arealbehovet. Bruk av mobilt avfallssug
er derfor vurdert som et uaktuelt alternativ.
Av de to aktuelle alternativene, fremstår etablering av stasjonært avfallssug som
en tiltalende mulighet, og er vurdert å gi svært gode virkninger for nærmiljø og
klimapåvirkning. Systemet vil medføre minimalt med trafikk knyttet til
renovasjon, gi bedre bymiljø i næromgivelsene, og lavere klimapåvirkning enn de
øvrige renovasjonsløsningene. Stasjonært avfallssug vurderes videre å være et
fremtidsrettet renovasjonssystem, med mulighet for utvidelse av systemet på
sikt.
Til gjengjeld vurderes stasjonært avfallssug som svært kostnadskrevende,
ettersom behov for ny infrastruktur er omfattende og kostbart. Det vurderes som
spesielt utfordrende å etablere selve sentralen for stasjonært avfallssug, særlig
med tanke på at kommunen selv ikke eier arealer aktuelle for formålet på
nåværende tidspunkt.
Selv om store deler av etableringskostnadene kan fordeles mellom kommunen
og aktuelle eiendomsutviklere i sentrumsområdet, vurderes kostnadene ved
etablering å være så høye at det kan få uheldige virkninger for utviklingen av Ås
sentrum. Svært høye kostnader til avfallsløsninger, i tillegg til allerede avklart
behov for oppgradering av øvrig infrastruktur i sentrumsområdet, kan føre til
svært høye byggekostnader i sentrum.
Som følge av utfordringene knyttet til gjennomføring av stasjonært avfallssug, vil
kommunedirektøren derfor anbefale at dagens renovasjonsløsning med bruk av
nedgravde avfallsbrønner knyttet til det enkelte utviklingsområde fortsatt legges
til grunn som renovasjonsløsning i Ås sentralområde. Kommunedirektøren
anbefaler videre at arbeidet med renovasjonsløsning i sentrumsområdet følges
opp med videre utredning av anbefalte plasseringer av de enkelte
avfallspunktene i aktuelle byggeområder, samt anbefalt kjøremønster for
renovasjonskjøretøy i sentrum sett under ett. Funn skal redegjøres for som
temakart og legges til grunn for vurdering av avfallspunkter i nye detaljplaner i
sentrumsområdet.
Alternativer:
Stasjonært avfallssug legges til grunn for fremtidig renovasjonsløsning i Ås
sentrum. Den innledende kartleggingen som er gjennomført, følges opp med mer
detaljert planlegging av stasjonært avfallssug med særlig fokus på
gjennomføring, herunder detaljerte kostnadsberegninger, detaljplanlegging av
foretrukne rørtraséer og øvrig infrastruktur, samt avklaring av muligheten for
etablering av sentral.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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F-64/21
Orientering om rehabilitering og innhold i det nye
ungdomshuset i Langbakken 37
Saksbehandler:
Monica Berge-Tukh
Saksgang
1 Ungdomsrådet
2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
4 Hovedutvalg for helse og sosial
5 Formannskapet
6 Kommunestyret

Saksnr.:
11/21
6/21
23/21
9/21
64/21

20/02289-9
Møtedato
17.08.2021
17.08.2021
18.08.2021
18.08.2021
25.08.2021

Innstilling fra utvalg og råd publiseres i Teams og på Ås kommunes
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.
Kommunedirektørens innstilling:
1. Saken tas til orientering.
2. Midlene som er bevilget for å styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme
disponeres som følger:
- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier.
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen
- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet.
Ås, 04.08.2021

Trine Christensen
kommunedirektør

Tove Kreppen Jørgensen
kommunalsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for helse og sosial
Formannskapet
Kommunestyret
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Saksutredning:
Sammendrag:
Ungdomshuset Midtgard er vedtatt flyttet til den gamle tannlegeklinikken i
Langbakken 37. Barn og unge har medvirket i prosessen for å utvikle et nytt
ungdomshus. I K-sak 63/19 om «Fremtidig plassering av ungdomshuset
Midtgard» vedtok kommunestyret en bevilgning på kr 3 millioner kr for å utbedre
tannklinikken til et egnet ungdomshus.
I K-sak 35/20 budsjettreguleringer 1.tertial 2020 vedtok kommunestyret at det
skal fremmes en egen sak om videre drift av ungdomshusene, sett opp mot
kommunens økonomiske situasjon og innsparingsbehov ved å gå i dialog og
samarbeid med frivillige organisasjoner. Det har vært tatt kontakt med
Ås/Vestby Røde Kors og andre lag og foreninger, men foreløpig har ingen meldt
sin interesse for å inngå i et forpliktende samarbeid om driften.
Midtgard ungdomshus flyttet ut av sine lokaler i mai 2021. Foreløpig innflytting i
nye lokaler i Langbakken 37 er oktober 2021. Ved oppstart i nye lokaler vil
ungdomshuset ha helårsdrift og skal være en arena som skaper tilhørighet og
mestring.
Midlene som er bevilget fra kommunestyret for å styrke arbeidet mot
hatkriminalitet og rasisme disponeres i henhold til følgende plan:
- Ha åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier.
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen
- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet.
Fakta i saken:
I forbindelse med byggingen av nye Åsgård skole ble det vedtatt at bygget som
huser ungdomshuset Midtgard skal rives. Ny plassering av ungdomshuset blir
Langbakken 37. I januar 2020 ble det opprettet en prosjektgruppe bestående av
representanter fra ungdomsrådet, elevrådet ved Åsgård og Rustad, elevrådet ved
Ås ungdomsskole, SLT-Koordinator, representanter fra eiendomsavdelingen og
ansatte ved ungdomshuset, med formål om å sikre medvirkning fra barn og unge
i utformingen av nytt ungdomshus.
Det ble gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse på 7.trinn på Rustad og
Åsgård, alle trinn på Ås ungdomsskole, samt noen elever fra Ås videregående
skole. 400 ungdommer svarte på undersøkelsen.
Hovedfunnet i undersøkelsen var at ungdom ønsker at det nye huset skal
inneholde en stor sal, muligheter for film og tv, bordtennis/biljard, chillout-soner,
gaming og kafé. På bakgrunn av dette utformet prosjektgruppa fem alternativer
til et nytt ungdomshus, hvor det som hadde lavest kostnadsramme ble besluttet
gjennomført.
I K-sak 35/20 om Budsjettreguleringer 1.tertial 2020 vedtok kommunestyret den
17.06.20 at det skal fremmes en egen sak om videre drift av ungdomshusene,
ved å kartlegge muligheter for samarbeid med frivillige lag og foreninger.
Foreløpig har dialogen med de frivillige ikke gitt resultater i forpliktende
samarbeid.
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I juni 2020 ble det avholdt et bredt tverrfaglig samarbeidsmøte i kommunen
sammen med Røde Kors. Målet var å kartlegge hvordan ungdom har det i dag og
hvordan kommunen best kan imøtekomme behovene videre, jf. K-sak 35/20. I
møtet fremkom det at de aller fleste ungdommene hadde det bra, det var mange
arrangement og aktiviteter å delta på. Det var en økende uro for at ungdom
trakk ut av Ås og mot Ski og Oslo, fordi det skjedde for lite i Ås tilpasset
ungdommenes behov. Det ble trukket frem at det var ulikheter mellom nord og
sør i Ås, med økende bekymring for hjemmeforholdene til flere barn og unge i
nord. Møtedeltagerne foreslo at innholdet i ungdomstilbudene burde ha fokus på
et bredt tilbud, tilbud som varer over tid, samt at det ble etterspurt en tettere
samhandling mellom ungdomshusene og kommunes øvrige skole og
tjenestetilbud.
I K-sak 125/20 besluttet kommunestyret den 10.12.20 å styrke kommunes
arbeid mot hatkriminalitet og rasisme med kr 500 000 pr år i en periode på 4 år.
Våren 2021 ble det gjennomført planmøter med bred deltagelse innen barn, unge
og familie feltet. I tillegg er det innhentet informasjon fra virksomhet grunnskole.
Det vises til orientering fremlagt på kommunestyremøtet i 16.06.2021.
Siden mars 2020 har aktiviteter rettet mot barn og unge vært sterkt redusert
som en følge av covid-19 pandemien. Ungdomshusene har under pandemien
dreid driften fra å møte ungdom på klubben til å møte dem på sosiale plattformer
som Instagram og Discord. Ungdomshusene har også testet ut konseptet
«Ungdomshus til fots» i de periodene hvor klubben har vært stengt på grunn av
pandemien. Ansatte har vært ute i nærmiljøet, vært tilgjengelig for ungdom og
har oppsøkt steder ungdom er. Både tilbudet på sosiale plattformer og
Ungdomshus til fots har fått gode tilbakemeldinger fra de ungdommene som har
benyttet seg av tilbudet.
På bakgrunn av disse erfaringen ble det besluttet å opprette Trivselskontakter
sommeren 2021. Målet med trivselskontaktene var at de skulle være der
ungdom ferdes i sommerferien, på Breivoll, Vinterbrosenteret og Ås sentrum,
med mål om å fremme inkludering gjennom aktivitet og tilstedeværelse for
ungdom. Sosiale plattformer som Instagram ble brukt aktivt i dialogen med
ungdommene. Erfaringene viser at mange barn og ungdommer oppsøkte
trivselskontaktene, mange ønsket å være med på de aktivitetene som
trivselskontaktene igangsatte og mange tok kontakt via sosiale plattformer og
ønsket kontakt.
Ungdomshusene er en av flere tiltak som retter seg mot ungdommene i
kommunen sammen med skolehelsesykepleier, Helsestasjonen for ungdom og
studenter, Barne- og ungdomsteamet og ungdom med særlige behov. I tillegg til
tilbudene fra lag og foreninger.
Viktigheten av tidlig å fange opp barn og unge som strever, samt sette inn tidlig
og tverrfaglig hjelp, blir understreket med Barnevernsreformen som trer i kraft
01.01.2022.
Vurdering:
Ungdommene i Ås har kommet med klare ønsker om at tilbudene som gis på
ettermiddag/kveld må være mer synlig og kjent, de må ses i sammenheng med
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skolearenaen med tilhørende skolehelsetilbud, det må være tilgjengelige voksne
og de trenger et fysisk sted og møtes.
Hovedaktiviteten ved ungdomshusene forgår rett etter skoletid og frem til andre
aktiviteter tar over. I tillegg vil det være langåpent fredag.
De nye lokalene i Langbakken 37 ligger nær Ås ungdomsskole, noe man håper vil
bidra til at ungdomshuset vil bli et naturlig sted for ungdom å komme innom
etter skoletid.
Kommunedirektøren ser det som hensiktsmessig at virksomheten har
hovedansvaret sammen med virksomhetens øvrige ressurser på en slik måte at
ungdomshusene både er generelt forebyggende og kan iverksette innsats ved
bekymring for enkeltungdom eller miljøer. Dette vurderes som viktig når man nå
erfarer at det er økende bekymring for ensomhet, psykisk uhelse og rus blant
ungdom.
Innhold i ungdomshusene:
 En arena som er gratis og hvor det er aktiviteter på ungdommenes
premisser alle ukedager etter skoletid, og langåpent på fredager.
 Tilgjengelige voksne
 En arena som samarbeider tett med skole og skolehelsetilbud
 En arena som samarbeider tett med lag og foreninger
 En arena som er åpen også i skolens ferier
 Voksne som kan være til stede ute i nærmiljøet ved behov
Å utvikle en god samhandlingsmodell for hele oppvekstfeltet for å raskt
identifisere behov og sette inn tidlig innsats står sentralt. Dette arbeidet ble
påstartet høsten 2020 med bistand fra BTI-koordinatoren.
Økonomiske konsekvenser:
Kommunestyret har bevilget kr 500 000 kr i en periode på 4 år. Dette for å
styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme. Ungdomshusene er en arena som
skal fremme tilhørighet, inkludering og sosial læring og vil dermed være en viktig
arena i dette arbeidet.
Alternativer:
Et alternativ er å drifte slik som i dag, hvor ungdomshusene er åpent 38 av årets
52 uker, og blant annet er stengt i skolens ferier. De bevilgede midlene vil
brukes i samarbeid med de øvrige tjenestene som møter barn og unge.
Konklusjon:
Rehabilitering av de nye lokalene til Ungdomshuset er i tråd med
fremdriftsplanen.
Det vurderes som hensiktsmessig for å forebygge hatkriminalitet og
diskriminering, at majoriteten av midlene som er bevilget går til å skape en
arena for ungdom hvor de kan bygge tilhørighet, oppleve mestring og ha tilgang
på trygge voksne. Dette vurderes som et viktig forebyggede tiltak
Kan vedtaket påklages?
Ikrafttredelse av vedtaket:
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F-65/21
Møteplan 2022 - Formannskap og kommunestyre
Saksbehandler:
Carina Engen
Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Saksnr.:
65/21

21/01896-1
Møtedato
25.08.2021

Kommunedirektørens innstilling:
Møteplan 2022 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1.
For hovedutvalg, utvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende. De vedtar
selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets møtestruktur.
Ås, 04.08.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Wenche Vedhugnes
HR sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
1. Møteplan 2022 - Formannskap og kommunestyre
2. Møteplan 2022 - Kalender
Barnehage- og skolerute 2021/2022
Saksbehandler sender vedtaket til:
Politisk sekretariat

Saksutredning:
Sammendrag:
Kommunedirektørens forslag til møteplan 2022 fremgår av vedlegg 1, og er vist i
kalender i vedlegg 2. Møteplanen er satt opp etter samme møtestruktur som
tidligere år. Alle møter er lagt utenom skolens ferier og det er tatt hensyn til
offentlige høytidsdager. Det er foreslått fire møterunder første halvår, og tre
møterunder andre halvår.

Formannskapet 25.08.2021

Side 40 av 57

Ås kommune
Fakta i saken:
Formannskap og kommunestyre skal vedta sine egne møteplaner, jf. Ås
kommunes reglementer pkt. 10.1.2 og 10.2.2.2.
Møteplanen er satt opp etter møterytmen nedenfor. Samme møtestruktur har
blitt brukt siden 2014.

UKE 1
Utsendelse til
råd, utvalg og
formannskap

UKE 2
Råds- og
utvalgsmøter

UKE 3
ADM- og
formannskaps
-møter

UKE 4
Utsending
kommunestyre

UKE 5
kommunestyre
møte

Møtedag og tid:
Møter i formannskapet og kommunestyret er lagt til onsdager kl. 18.00 for
formannskap og kl. 18.30 for kommunestyre med enkelte unntak. Alle møter er
lagt utenom skoleferier og fridager. Forslaget innebærer 7 møterunder som er
maksimalt antall når en tar hensyn til ferier og helligdager. Det har vært likt
antall siden 2018.
For å sikre god nok tid til behandling av sakene er det foreslått å holde
kommunestyremøtene i juni og desember som heldagsmøter med møtestart kl.
09.00 slik som i 2021.
Kommunestyremøtet i mai holdes uken etter møtet i formannskapet. Dette er for
å sikre at samtlige møter legges utenom skoleferier og fridager og at foreslåtte
møterunder holdes. Det innebærer at innstillingene fra formannskapet må
ettersendes til kommunestyret.
Budsjettbehandling
1. juni holdes formannskapets budsjettseminar på dagtid og formannskapsmøte
kl. 18.00. I 2021 ble budsjettseminaret holdt fra kl. 10.00 – 16.00 og
formannskapsmøtet fra kl. 16.30 på grunn av mange saker. Som tidligere er det
lagt ekstra formannskapsmøter før kommunestyremøtene i oktober og november
for budsjettbehandling.
Formannskapets innstilling skal i henhold til kommuneloven §14-3 offentliggjøres
minst 14 dager før kommunestyret behandler budsjettet. Kommunedirektøren
foreslår at kommunestyret behandler saken i heldagsmøte onsdag 14. desember.
Ekstraordinære møter:
Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det settes opp
ekstraordinære møter når 1/3 av medlemmene krever det eller når
ordfører/møteleder finner det nødvendig jf. Ås kommunes reglementer pkt.
10.1.2 og 10.2.2.2.
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Møtelokaler:
Formannskapet og kommunestyret opprettholder sine møtelokaler:
Formannskapet i Lille sal og salong og kommunestyret i Store sal og salong i Ås
kulturhus.
Alternativer:
Formannskapsmøtet i april kan alternativt holdes i uke 16 slik at det blir to uker
til kommunestyremøtet i uke 18.
Formannskapets budsjettseminar 1. juni kan alternativt holdes fra kl. 10.00 og
formannskapsmøtet fra kl. 16.30.
Dersom kommunestyret ønsker en vesentlig forandret møtestruktur, bør saken
sendes tilbake til kommunedirektøren for ny utredning etter føringer fra
kommunestyret.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen endring fra 2021.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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F-66/21
Uttreden av kommunale verv - Liv Anna Lindman (MDG) nyvalg
Saksbehandler:
Vibeke Berggård
Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Saksnr.:
66/21

21/01528-2
Møtedato
25.08.2021

Ordførers innstilling:
Liv Anna Lindman (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av
flytting fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp,
MDG, SV, V, R og KrF slik:
1. Formannskapet og valgstyret
Som nytt varamedlem på plass nr. 3 velges:
2. Administrasjonsutvalget
Som nytt medlem på plass nr. 5 velges:
3. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)
Som nytt medlem på plass nr. 4 velges:
Som ny nestleder velges:
4. Skolenes samarbeidsutvalg (SU)
Som nytt medlem av Rustad skoles SU velges:
Som nytt varamedlem av Solberg skoles SU velges:
5. Representanter til KS fylkesmøte
Som nytt medlem på plass nr. 2 velges:
Konsekvenser for kommunestyret på MDGs liste:
Eva Helene Nagelhus blir nytt medlem på plass nr. 4 etter opprykk.
Katrine Kalleklev blir ny vara på plass nr. 6 etter opprykk.
Ås, 09.08.2021
Ola Nordal
ordfører

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Formannskap
Kommunestyre
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Vedlegg:
1. Aktuelle utvalg per 04.08.2021 - Liv Anna Lindman (MDG)
Lenke til oversikt over styrer, råd og utvalg (SRU):
https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
Saksbehandler sender vedtaket til:
Valgte personer
Eva Helene Nagelhus
Katrine Kalleklev
Liv Anna Lindman
Administrasjonsutvalg
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Rustad skole
Solberg skole
KS v/morten.oppegaard@ks.no
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, styrevervregister, 360, nettbrett

Saksutredning:
Sammendrag:
Liv Anna Lindman (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av
flytting fra kommunen. Det foretas nyvalg.
Fakta i saken:
Liv Anna Lindman (MDG) trådte ut av sine kommunale verv på grunn av
folkeregistrert flytting 24.06.2021 og er derfor ikke lenger valgbar. Lindman kan
tre inn igjen i vervet hvis hun flytter tilbake til kommunen innen to år.
Jf. kommuneloven § 7-9, første ledd.
Lindman hadde følgende verv:
Kommunestyre
Formannskap og valgstyre
Administrasjonsutvalg
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Rustad skoles samarbeidsutvalg (SU)
Solberg skoles samarbeidsutvalg (SU)
Representanter til KS fylkesmøte

medlem plass
vara plass 3
medlem plass
medlem plass
medlem
vara
medlem plass

3 på MDGs liste
5
4, nestleder

2

Plassene, unntatt i kommunestyret, referer til samarbeidsliste mellom Ap, Sp,
MDG, SV, V, R og KrF.
Personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg. Det er den som foreslår den
aktuelle personen som skal innhente samtykket. Dette må foreligge når
kandidaten skal velges, jf. kommuneloven § 7-2, 3. ledd c.
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Medlemmer og varamedlemmer
jf. kommuneloven § 7-10, 4. og 7. ledd.
Hvis et medlem eller varamedlem trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem
eller varamedlem. Vedkommende skal velges fra den samme gruppen som det
uttredende medlemmet tilhørte. Hvert kjønn må være representert med minst 40
% av medlemmene i organet hvis det er mulig.
Gruppen selv foreslår hvem som skal velges og informerer deretter
kommunestyret, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte
vilkårene er oppfylt.
Varamedlem til formannskapet velges av og blant kommunestyrets medlemmer,
jf. kommuneloven § 5-6. Dette kravet gjelder ikke for valgstyret selv om de to
utvalgene av praktiske grunner til nå har vært personidentiske.
Kommunens representanter i administrasjonsutvalget skal velges av
kommunestyret blant formannskapets medlemmer og varamedlemmer, jf. Ås
kommunes reglementer punkt 10.2.
Representanter til KS fylkesmøte skal velges blant kommunestyrets medlemmer,
jf. KS’ vedtekter § 3.2.
Kommunestyret, jf. valgloven § 14-2 og kommuneloven § 7-10
Nytt valgoppgjør til kommunestyret foretas når en representantplass i
kommunestyret blir stående ubesatt. Det skal også foretas nytt valgoppgjør når
en varaplass blir ledig dersom ordføreren finner det nødvendig.
Rekkefølgen av medlemmer og varamedlemmer følger kommunestyrevalget, se
oversikt i vedlegg 1.
Vurdering og konklusjon med begrunnelse:
Valgoppgjør i kommunestyrets medlemsrekke for MDG foretas slik at Eva Helene
Nagelhus rykker opp som medlem.
Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør i kommunestyrets
vararekke for MDG slik at Katrine Kalleklev blir varamedlem på plass nr. 6 etter
opprykk. Plass nr. 7 blir stående tom.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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F-67/21
Uttreden av kommunale verv - Margit Fausko (MDG) nyvalg
Saksbehandler:
Saksgang
1 Formannskapet

Lene Henriksen Lilleheier

Saksnr.:
67/21

21/01646-3
Møtedato
25.08.2021

Innstilling:
Margit Fausko (MDG) har flyttet fra kommunen og trådt ut av sine kommunale
verv. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, MDG, SV, V, R og
KrF slik:
Som nytt varamedlem i hovedutvalg for teknikk og plan på plass nr. 8 velges:
…………………………..
Konsekvenser for kommunestyret:
Det foretas nytt valgoppgjør for MDG i kommunestyret slik:
Kristin Andrea Willmann blir nytt varamedlem på plass nr. 7 etter opprykk.
Ås, 05.08.2021
Ola Nordal
ordfører
Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Vedlegg:
1. Aktuelle utvalg per 04.08.2021 - Margit Fausko (MDG)
Saksbehandler sender vedtaket til:
Nyvalgt person
Kristin Andrea Willmann
Margit Fausko
Hovedutvalg for teknikk og plan
Politisk sekretariat
Saksutredning:
Sammendrag:
Margit Fausko (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting
fra kommunen. Det foretas nyvalg av varamedlem til hovedutvalg for teknikk og
plan.
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Fakta i saken:
Margit Fausko (MDG) flyttet fra kommunen 30.03.2021 og er derfor ikke lenger
valgbar.2 Hun har trådt ut av følgende kommunale verv:
 Kommunestyret – varamedlem på plass nr. 3 på MDGs liste
 Hovedutvalg for teknikk og plan – varamedlem på plass nr. 8
Fausko kan tre inn i vervet igjen hvis hun flytter tilbake til kommunen innen to
år.
Hovedutvalg for teknikk og plan
Når et varamedlem trer endelig ut av et utvalg, skal det velges et nytt
varamedlem fra samme gruppe som den som trådte ut. Hvert kjønn må være
representert med minst 40% av medlemmene i organet.3 Gruppen selv foreslår
hvem som skal velges og informerer deretter kommunestyret, som velger den
foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt.4
Personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg. Det er den som foreslår den
aktuelle personen som skal innhente samtykket. Dette må foreligge når
kandidaten skal velges.5
Kommunestyret
Nytt valgoppgjør6 til kommunestyret foretas når en vararepresentantplass blir
ledig, dersom ordfører finner det nødvendig. Kristin Andrea Willmann (MDG)
rykker opp som nytt varamedlem på plass nr. 7 etter opprykk og nytt
valgoppgjør.
Vedtaksmyndighet etter delegasjon
Myndighet til å innvilge fritak og foreta nyvalg av varamedlemmer er delegert til
formannskapet, jf. kommuneloven § 7-10 6. ledd og kommunestyrets vedtak
03.04.2013 i K-sak 17/13.
Konklusjon med begrunnelse:
Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør i kommunestyrets
vararekke for MDG.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.

2
3
4
5
6

Kommuneloven § 7-9, første ledd
Kommuneloven § 7-10, fjerde ledd
Kommuneloven § 7-10, sjuende ledd
Kommuneloven § 7-2, tredje ledd c
Valgloven § 14-2 (2)
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F-68/21
Uttreden av kommunale verv –
Ragnar Joakim Nese (MDG) - nyvalg
Saksbehandler:
Saksgang
1 Formannskapet

Lene Henriksen Lilleheier

Saksnr.:
68/21

21/02522-1
Møtedato
25.08.2021

Innstilling:
Ragnar Joakim Nese (MDG) har flyttet fra kommunen og trådt ut av kommunale
verv. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, MDG, SV, V, R og
KrF slik:
Som nytt varamedlem i utvalg for kommunale byggeprosjekter på plass nr. 1
velges: …………………………
Ås, 09.08.2021
Ola Nordal
ordfører
Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Vedlegg:
1. Aktuelle utvalg per 04.08.2021 - Ragnar Joakim Nese (MDG)
Saksbehandler sender vedtaket til:
Nyvalgt person
Ragnar Joakim Nese
Utvalg for kommunale byggeprosjekter
Politisk sekretariat

Saksutredning:
Sammendrag:
Ragnar Joakim Nese (MDG) har trådt ut kommunale verv som følge av flytting
fra kommunen. Det foretas nyvalg av varamedlem til utvalg for kommunale
byggeprosjekter (UKB).

Formannskapet 25.08.2021

Side 48 av 57

Ås kommune
Fakta i saken:
Ragnar Joakim Nese (MDG) flyttet fra kommunen 24.06.2021 og er derfor ikke
lenger valgbar.7 Han har trådte ut av følgende kommunale verv:
 Utvalg for kommunale byggeprosjekter – varamedlem på plass nr. 1
Nese kan tre inn i vervet igjen hvis han flytter tilbake til kommunen innen to år.
Når et varamedlem trer endelig ut av et utvalg, skal det velges et nytt
varamedlem fra samme gruppe som den som trådte ut. Hvert kjønn må være
representert med minst 40% av medlemmene i organet.8 Gruppen selv foreslår
hvem som skal velges og informerer deretter kommunestyret, som velger den
foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt.9
Personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg. Det er den som foreslår den
aktuelle personen som skal innhente samtykket. Dette må foreligge når
kandidaten skal velges.10
Vedtaksmyndighet etter delegasjon
Myndighet til å innvilge fritak og foreta nyvalg av varamedlemmer er delegert til
formannskapet, jf. kommuneloven § 7-10 6. ledd og kommunestyrets vedtak
03.04.2013 i K-sak 17/13.
Kan vedtaket påklages?
Nei.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.

Kommuneloven § 7-9, første ledd
Kommuneloven § 7-10, fjerde ledd
9
Kommuneloven § 7-10, sjuende ledd
10
Kommuneloven § 7-2, tredje ledd c
7
8
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F-69/21
Uttreden av kommunale verv - Anne Mari Borge (Ap) nyvalg
Saksbehandler:
Vibeke Berggård
Saksgang
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Saksnr.:
69/21

21/01771-3
Møtedato
25.08.2021

Ordførers innstilling:
Anne Mari Borge (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting
fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, MDG, SV,
V, R og KrF slik:
6. Formannskapet og valgstyret
Som nytt varamedlem på plass nr. 2 velges:
7. Administrasjonsutvalget
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges:
8. Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)
Som nytt medlem på plass nr. 2 velges:
9. Representanter til KS fylkesmøte
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges:
Konsekvenser for kommunestyret på Arbeiderpartiets liste:
Jørgen Holck Johannessen blir nytt medlem på plass nr. 9 etter opprykk.
Mirza Andelic blir ny vara på plass nr. 12 etter opprykk.
Ås, 09.08.2021
Ola Nordal
ordfører

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Formannskap
Kommunestyre
Vedlegg:
1. Aktuelle verv - Anne Mari Borge (Ap)
Lenke til oversikt over styrer, råd og utvalg (SRU):
https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
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Saksbehandler sender vedtaket til:
Valgte personer
Jørgen Holck Johannessen
Mirza Andelic
Anne Mari Borge
Administrasjonsutvalg
Hovedutvalg for helse og sosial
KS v/morten.oppegaard@ks.no
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, styrevervregister, 360, nettbrett

Saksutredning:
Sammendrag:
Anne Mari Borge (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting
fra kommunen. Det foretas nyvalg.
Fakta i saken:
Anne Mari Borge (Ap) er folkeregistrert som flyttet fra Ås kommune 26.07.2021.
Hun trådte dermed ut av sine kommunale verv fordi hun ikke lenger er valgbar.
Borge kan tre inn igjen i vervet hvis hun flytter tilbake til kommunen innen to år.
Jf. kommuneloven § 7-9, første ledd.
Anne Mari Borge hadde følgende verv:
Kommunestyre
Formannskap og valgstyre
Administrasjonsutvalg
Hovedutvalg for helse og sosial
Representanter til KS fylkesmøte

medlem plass 4 på Ap’s liste
vara plass 2
vara plass 5
medlem plass 2
vara plass 5

Plassene, unntatt i kommunestyret, referer til samarbeidsliste mellom Ap, Sp,
MDG, SV, V, R og KrF.
Personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg. Det er den som foreslår den
aktuelle personen som skal innhente samtykket. Dette må foreligge når
kandidaten skal velges, jf. kommuneloven § 7-2, 3. ledd c.
Medlemmer og varamedlemmer
jf. kommuneloven § 7-10, 4. og 7. ledd.
Hvis et medlem eller varamedlem trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem
eller varamedlem. Vedkommende skal velges fra den samme gruppen som det
uttredende medlemmet tilhørte. Hvert kjønn må være representert med minst 40
% av medlemmene i organet hvis det er mulig.
Gruppen selv foreslår hvem som skal velges og informerer deretter
kommunestyret, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte
vilkårene er oppfylt.
Varamedlem til formannskapet velges av og blant kommunestyrets medlemmer,
jf. kommuneloven § 5-6. Dette kravet gjelder ikke for valgstyret selv om de to
utvalgene av praktiske grunner til nå har vært personidentiske.
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Kommunens representanter i administrasjonsutvalget skal velges av
kommunestyret blant formannskapets medlemmer og varamedlemmer, jf. Ås
kommunes reglementer punkt 10.2.
Representanter til KS fylkesmøte skal velges blant kommunestyrets medlemmer,
jf. KS’ vedtekter § 3.2.
Kommunestyret, jf. valgloven § 14-2 og kommuneloven § 7-10
Nytt valgoppgjør til kommunestyret foretas når en representantplass i
kommunestyret blir stående ubesatt. Det skal også foretas nytt valgoppgjør når
en varaplass blir ledig dersom ordføreren finner det nødvendig.
Rekkefølgen av medlemmer og varamedlemmer følger kommunestyrevalget, se
oversikt i vedlegg 1.
Vurdering og konklusjon med begrunnelse:
Valgoppgjør i kommunestyrets medlemsrekke for Ap foretas slik at Jørgen Holck
Johannessen rykker opp som medlem.
Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør i kommunestyrets
vararekke for Ap slik at Mirza Andelic blir varamedlem på plass nr. 12 etter
opprykk.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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F-70/21
Uttreden av kommunalt verv - Hilde-Gunn Sorteberg (H)
- Nyvalg
Saksbehandler:
Saksgang
1 Formannskapet

Vibeke Berggård

Saksnr.:
70/21

21/01997-2
Møtedato
25.08.2021

Ordførers innstilling:
Hilde-Gunn Sorteberg (H) har trådt ut av sitt kommunale verv som følge av
flytting fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom H og FrP.
1. Hovedutvalg for teknikk og plan
Som nytt varamedlem på plass nr. 1 velges:
Ås, 09.08.2021
Ola Nordal
ordfører

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og plan
Behandlingsrekkefølge:
Formannskap
Vedlegg:
1. Aktuelle verv per 04.08.2021 - Hilde-Gunn Sorteberg (H)
Lenke til oversikt over styrer, råd og utvalg (SRU):
https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
Saksbehandler sender vedtaket til:
Valgt person
Hilde-Gunn Sorteberg
Hovedutvalg for teknikk og plan
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, styrevervregister og 360
Saksutredning:
Sammendrag:
Hilde-Gunn Sorteberg (H) har trådt ut av sitt kommunale verv som følge av
flytting fra kommunen. Det foretas nyvalg.
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Fakta i saken:
Hilde-Gunn Sorteberg (H) er folkeregistrert som flyttet fra Ås kommune
12.05.2021. Hun trådte dermed ut av sine kommunale verv fordi hun ikke lenger
er valgbar. Sorteberg kan tre inn igjen i vervet hvis hun flytter tilbake til
kommunen innen to år. Jf. kommuneloven § 7-9, første ledd.
Hilde-Gunn Sorteberg (H) hadde følgende verv:
Hovedutvalg for teknikk og plan vara plass 1 på samarbeidsliste H og FrP
Personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg. Det er den som foreslår den
aktuelle personen som skal innhente samtykket. Dette må foreligge når
kandidaten skal velges, jf. kommuneloven § 7-2, 3. ledd c.
Varamedlemmer
jf. kommuneloven § 7-10, 4. og 7. ledd.
Hvis et medlem eller varamedlem trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem
eller varamedlem. Vedkommende skal velges fra den samme gruppen som det
uttredende medlemmet tilhørte. Hvert kjønn må være representert med minst 40
% av medlemmene i organet hvis det er mulig.
Gruppen selv foreslår hvem som skal velges og informerer deretter
kommunestyret, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte
vilkårene er oppfylt.
Vedtaksmyndighet etter delegasjon
Myndighet til å innvilge fritak og foreta nyvalg av varamedlemmer er delegert til
formannskapet, jf. kommuneloven § 7-10 6. ledd og kommunestyrets vedtak
03.04.2013 i K-sak 17/13.
Konklusjon med begrunnelse:
Nyvalg bes foretatt
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Nei
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F-71/21
Søknader om ettergivelse for eiendomsskatt.
Saksbehandler:
Saksgang
1 Formannskapet

Emil Schmidt

Saksnr.:
71/21

20/03890-16
Møtedato
25.08.2021

Kommunedirektørens innstilling:
1. Det gis ettergivelse for foreiendomsskatt i 2021 for eiendommer som er
innstilt for fritak i vedlegg 1.
2. Det gis avslag for eiendomsskatt i 2021 for eiendommer som er innstilt for
avslag i vedlegg 1.
Ås, 10.08.2021
Trine Christensen
kommunedirektør

Emil Schmidt
Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Vedlegg:
Vedlegg 2 KS veileder for ettergivelse av eiendomsskatt
Vedlegg 1 - Søknader om ettergivelse av eiendomsskatt
Vedlegg 3 Utskrift av ligninger - søknader o ettergivelse for eiendomsskatt
Vedlegg 1 og 3 er unntatt offentlighet, jf. offl. § 13/fvl § 13.1
Saksbehandler sender vedtaket til:
De som har søkt om ettergivelse av eiendomsskatt, jf. vedlegg 1
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Saksutredning:
Fakta i saken:
I 2021 ble det innført eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom i Ås kommune.
I henhold til eiendosmskatteloven § 28 kan det søkes om ettergivelse for
eiendomsskatt:

Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart
innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.
Kommunestyret har i møtet 16.06.2021 vedtatt følgende:
1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle
kriteriene 1a til 1d og/eller kriterie 1e skal oppfylles for å få ettergivelse av
eiendomsskatt:
a. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning,
sammen med leieinntekter, ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp x 3,5 (3,5
G) kan søke. Inntekt til hjemmeboende barn regnes ikke som en del av
husstandens inntekt.
b. Søkers samlede bankinnskudd og likvide finansielle papirer, herunder
aksjer, aksje- og rentefond, skal ikke overstige 1G.
c. Søker må selv bo på eiendommen. Det kan ikke søkes om ettergivelse
på eiendommer som fullt ut leies ut.
d. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og
sekundærboliger.
e. Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at
eiendomsskatten innkreves, kan den ettergis eller reduseres etter § 28 i
eiendomsskatteloven.
2. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse.
3. Kommunedirektøren publiserer kriterier og søknadsskjema på kommunens
hjemmeside.
4. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold
til kriteriene 1a til 1d. Alle søknader legges årlig frem for formannskapet til
orientering. Søknader om fritak eller ettergivelse etter punkt 1e delegeres ikke
og skal behandles av formannskapet.
5. Dersom det gis avslag på søknad om ettergivelse, legges søknaden frem for
formannskapet for endelig avgjørelse.
6. For utarbeidelse av søknad om ettergivelse, nedsettelse og utsettelse av
eiendomsskatt legges KS sin veileder «Ettergivelse, nedsettelse og utsettelse av
eiendomsskatt» sist revidert i mars 2021 til grunn.
7. Kommunedirektøren innhenter en vurdering fra statsforvalter om avklaring av
gjeldende rett i saken om delegering av § 28 i eiendomsskatteloven. Inntil dette
er avklart legges alle søknader om ettergivelse av eiendomsskatt frem for
formannskapet for endelig vedtak.
Det er enda ikke mottatt noen avklaring av gjeldende rett fra statsforvalter i
saken. Statsforvalter har sendt saken videre til departementet for vurdering.
Kommunedirektøren legger derfor alle søknader frem for behandling til
Formannskapet.
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Vurdering:
Det er kommet inn 5 søknader om ettergivelse av eiendomsskatt. Av disse er
det to som oppfyller kriteriene og 3 som ikke oppfyller kriteriene for ettergivelse
av eiendomsskatt. Kommunedirektøren innstiller derfor på ettergivelse for 2
eiendommer.
Økonomiske konsekvenser:
Kommunedirektøren forslår å innvilge ettergivelse for 2 eiendommer og gi avslag
for 3 eiendommer. Samlet årlig eiendomsskatt som foreslås ettergitt er kr 4 332.
Kan vedtaket påklages?
Ja.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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