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Saker til behandling  

F-2/19 
Bosetting av flyktninger 2019 - saksfremlegg 
 
Saksbehandler:  Anders Glette Saksnr.:  19/00067-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 1/19 23.01.2019 
2 Formannskapet 2/19 30.01.2019 
3 Kommunestyret   
 
 

Innstilling fra HHS publiseres på nettbrett og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019. 
 
 
Ås, 11.01.2019 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Kommunalsjef for helse og mestring 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskap 
Kommunestyret  
 
Vedlegg: 
Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Nav leder 
 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-helse-og-sosial-23-01-2019.350480.MD1I618898obcab.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag:  

IMDi har anmodet Ås kommune om å ta imot 20 nye flyktninger i 2019. Fordeling av 
flyktninger til bosetting mellom kommunene skjer etter nye kriterier fra 
Kunnskapsdepartementet. Kommuner med gode resultater i introduksjons-
programmet og muligheter for arbeid skal bosette flere, mens områder med høy 
innvandrertetthet og kommuner med dårlige resultater skal ta imot færre flyktninger 
enn tidligere. På bakgrunn av de nye kriteriene blir Ås kommune bedt om å øke sin 
andel av bosettingen for 2019, og dermed ta en større belastning enn andre. 
 
Rådmannen mener at kommunen ikke er i stand til å ta hele denne tilleggs 
utfordringen, og anbefaler derfor at Ås kommune bosetter 10 flyktninger i 2019, som 
tidligere vedtatt. 
 
Fakta i saken:  
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev av 12.12.18 anmodet  
kommunen om å bosette 20 flyktninger i 2019. IMDi oppfordrer kommunen til å fatte 
vedtak i tråd med antallet i anmodningen. Vedtaket skal ikke inkludere 
familiegjenforente eller ha andre forbehold. Videre opplyser IMDi at anmodningen 
skjer på bakgrunn av prognoser som viser at det er behov for å bosette 5 350 
flyktninger i Norge i 2018, av disse vil 3 000 være overføringsflyktninger.  
 
Fordeling av flyktninger til bosetting mellom kommunene skjer etter nye kriterier fra 
Kunnskapsdepartementet. Kommuner med gode resultater i 
introduksjonsprogrammet og muligheter for arbeid skal bosette flere, mens områder 
med høy innvandrertetthet og kommuner med dårlige resultater skal ta imot færre 
flyktninger enn tidligere.  
 
På bakgrunn av de nye kriteriene blir Ås kommune bedt om å øke sin andel av 
bosettingen for 2019. 
 
Organisering av bosetting og integreringsarbeid i kommunen:  
NAV Ås har det helhetlige ansvaret for bosetting og integrering av flyktninger i  
kommunen. Bosetting av nye flyktninger skjer både i kommunale boliger og i private  
utleieboliger. Ved bosetting i kommunale boliger har eiendomsavdelingen ved  
boligkontoret ansvar for forvaltning av leieforholdene. Ås kommunale fastlegekontor  
gjør førstegangs helseundersøkelser av flyktninger som bosettes og ikke har fått 
denne undersøkelsen i asylmottak. Videre er enhet for forebyggende helse, skoler og  
barnehager involvert ved bosetting og oppfølging av familier med barn.  
 
Introduksjonsordningen er det viktigste virkemiddelet for integrering av flyktninger 
som bosettes i en kommune. NAV Ås har et hovedansvar for 
introduksjonsprogrammet i Ås kommune. Voksenopplæringen står for undervisning i 
norsk og samfunnskunnskap, grunnskole for voksne og annen undervisning som 
inngår i flyktningenes introduksjonsprogram.  
 
Status for bosetting og integrering i 2018:  
Kommunestyret vedtok å bosette til 10 flyktninger i 2018. Vedtaket ble gjort 
14.02.2018 i kommunestyrets sak 03/18. 05.07.2018 ble det gjort vedtak om å ta 
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imot ytterligere 6 flyktninger etter tilleggsanmodning fra IMDi. Av en total kvote på 16 
ble 14 flyktninger bosatt i 2018. De resterende to vil bli bosatt i løpet av første tertial 
2019. 
 
Av de 14 bosatte flyktningene ble 12 bosatt i kommunale boliger, mens 2 ble bosatt i 
boliger med kommunal tildelingsrett. 7 av de 14 bosatte kom som 
overføringsflyktninger. NAV Ås erfarer at bosetting av overføringsflyktninger har vist 
seg betydelig mer ressurskrevende enn bosetting og integrering av ordinære 
flyktninger fra mottak, og integreringsløpet vil bli betydelig lengre. 
 
Samtidig rapporteres det at en økende andel av flyktningene som kommer til Norge 
har psykiske og fysiske helseutfordringer. Dette gjenspeiles blant flyktningene som 
bosettes i Ås. Dette utfordrer bildet, da veien til integrering er lang og mange vil være 
mottakere av tjenester og trygd hele livet. 
 
Overgang fra deltakelse i introduksjonsprogram til arbeid og utdanning er det 
viktigste måleparametret for integreringen. Her har Ås kommune over en lengre 
periode oppnådd resultater som ligger under departementets mål, men nær eller litt 
over landsgjennomsnittet.  
 
I regi av omstillingsprosjektet ble det i mars 2017 satt ned en arbeidsgruppe til å 
ferdigstille en igangsatt tjenesteanalyse av introduksjonsordningen i kommunen. 
Arbeidsgruppen leverte også en rapport med anbefalinger til organisering og 
forbedringstiltak basert på analysens funn. Tjenesteanalysen og arbeidsgruppens var 
til behandling i kommunestyret 22.11.2017.  
 
Arbeidsgruppen fant at det på tvers av de involverte enhetene erfares at kommunens 
helsetilbud til flyktninger er vanskelig tilgjengelig og dårlig tilpasset behovene. Det ble 
derfor i 2017 anbefalt som tiltak at det etableres en flyktninghelsetjeneste bemannet 
med helsesøster med spesialisering i psykisk helse.  
 
Vurdering:  
I vedtatt budsjett for 2019 var det lagt til grunn bosetting av 10 nye flyktninger i 2019 
og videre bosetting på samme nivå i årene 2020 - 2022. Dette ble gjort på bakgrunn 
av prognoser fra IMDi om et bosettingsbehov på linje med behovet i 2018, og før 
utfallet av nye fordelingskriterier ble gjort kjent. 
 
I handlingsprogrammet ble det vedtatt større budsjettreduksjoner ved NAV Ås og 
voksenopplæringen basert på redusert bosetting og lavere deltakertall ved 
voksenopplæringen.  
 
Rådmannen vurderer at mottak av 10 nye flyktninger i 2019 kan skje gjennom vedtatt 
planlagt ressursbruk i involverte tjenester, og dermed en omstilling og effektivisering.    
 
En eventuell bosetting i tråd med anmodningen for 2019, og videre bosetting på 
samme nivå i årene fremover vil kreve budsjettreguleringer. Basert på endrede 
behov i gruppen anbefales ikke bosetting i tråd med anmodningen uten at 
kommunens integreringsinnsats styrkes. En slik styrking kan skje ved at den 
økonomiske rammen til NAV Ås styrkes tilsvarende en 100 % stillingsressurs. Ås 
kommunale fastlegekontor styrkes med en 50 % stillingsressurs som helsesøster for 
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flyktninger. Voksenopplæringen styrkes med en 50 % ressurs som konsulent for 
introduksjonsprogrammet  
 
Styrkingen av disse tjenestene kan skje gjennom disponering av økt 
integreringstilskudd. 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Kommunestyret vedtok i forbindelse med Handlingsprogram 2019-2022 en omstilling 
og reduksjon i tjenesten som følger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette betyr at kommunen i utgangspunktet har planlagt og vedtatt å effektivisere og 
redusere denne tjenesten. 
 
Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten. Tilskuddet skal gi en rimelig  
dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av  
flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene. Ut over dette dekkes ingen ting på 
tross av at personene kan ha behov for kommunale tjenester og tilskudd hele livet.  
 
Foruten integreringstilskuddet mottar kommunen norsktilskudd for å dekke kostnader 
med undervisningstilbudet i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen mottar også 
andre tilskudd ved bosetting av enkelte av flyktningene med særlige behov. 
  
  

  2019 2020 2021 2022 

A Tekniske justeringer  -222   -222   -222   -222  

B Konsekvensjusteringer   -2 135   -1 435   -735   -35  

1 Redusert intro.stønad /sos.hjelp - færre flyktninger  -2 135   -2 135   -2 135   -2 135  

2 Demografisk vekst 
 

 700   1 400   2 100  

C Styrking  650   650   650   650  

3 Kriseteam ny organisasjonsmodell  650   650   650   650  

D Effektivisering/Reduksjon   -1 350   -2 200   -3 200   -3 200  

4 Omstilling og reduksjon i tjenesten  -1 350   -2 200   -3 200   -3 200  

  Sum endringer (B+C+D)  -2 835   -2 985   -3 285   -2 585  

 
1. Redusert antall introdeltakere gjør at kostnader til introduksjonsstønad reduseres med 2,135 mill. kr fra 

2019. 

2. Det forventes økte kostnader i tjenesten som følge av vekst i befolkningstall. Det er lagt til grunn 1,5 % 

vekst årlig. Dette gir 700 000 kr i økt ramme fra 2020. 

3. Som følge av at det 25. juni 2018 ble innført en ny vaktordning for kommunens kriseteam økes de årlige 

utgiftene til kriseteamet med 650 000 kr. 

4.  Rådmannens forslag til omstilling og reduksjon i tjenesten er: 

 Redusert antall flyktninger fører til redusert integreringstilskudd. Omfanget av tjenesten må derfor 

reduseres 

 Legge ned arbeidstreningsgruppa grunnet lav deltagelse 

 Redusere kostnader knyttet til sosialhjelp 
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Satsene for integreringstilskudd er i 2019 som følger: 

 

I handlingsprogram 2019 – 2022 er det budsjettert med inntekter fra 
integreringstilskudd basert på allerede bosatte flyktninger, 10 nye flyktninger i 2019 
og ytterligere 10 flyktninger årlig i perioden 2019 – 2022. Tabellen under viser 
prognosen som er grunnlaget for vedtatt budsjett sammenlignet med forventede 
inntekter ved bosetting av 20 flyktninger i 2019 og videre bosetting av 20 årlig i 
resten av budsjettperioden. 
 

År 

Forventet statlig 
integreringstilskudd 

Forventet statlig 
integreringstilskudd 

Ved bosetting av 10 flyktninger årlig Ved bosetting av 20 flyktninger årlig 

2019:  
  

21 146 000 23 136 000 

2020: 
  

16 761 000 21 754 000 

2021: 
  

14 413 000 21 168 000 

2022: 
  

12 969 000 20 864 000 

 
 
 

Miljømessige konsekvenser:  
Ingen kjente konsekvenser.  
 
Alternativt vedtak:  
Ås kommune bosetter 20 flyktninger i 2019 i tråd med anmodningen fra IMDi.  
 
NAV Ås, det kommunale fastlegekontor og voksenopplæringen styrkes for å kunne 
møte utfordringene ved økt bosetting. Omstillingskravet for dette tjenesteområdet for 
perioden 2019-2022 reduseres og legges til andre områder. 
 
 
Konklusjon:  
Rådmannen anbefaler at Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019 i tråd med 
budsjett og planlagt ressursbruk i enhetene.  

Tilskuddsår Bosettingsår                                            

Integreringstilskudd år 1 2019 

Enslige voksne 237 000 

Voksne 190 500 

Enslige mindreårige 187 000 

Barn 190 500 

Integreringstilskudd år 2  2018 Alle flyktninger 242 000 

Integreringstilskudd år 3  2017 Alle flyktninger 172 000 

Integreringstilskudd år 4  2016 Alle flyktninger 85 500 

Integreringstilskudd år 5  2015 Alle flyktninger 71 600 

Barnehagetilskudd  2019 Barn 0-5 år 26 000 

Eldretilskudd  2019 Voksne over 60 år 171 800 
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F-3/19 
Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrening østre linje - 
Planinitiativ 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  18/02748-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 87/18 06.12.2018 
2 Formannskapet 3/19 30.01.2019 
3 Kommunestyret   
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.12.2018: 
Formannskapet tillater at det utarbeides reguleringsplan ny østre linje til Kråkstad og 
nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan-
prosess. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 06.12.2018: 
1. Under forutsetning av at formannskapet tillater oppstart av reguleringsarbeid for 

ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten 
forutgående kommunedelplan, vedtar HTM følgende.  

2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski.  
a) Medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas på minst samme nivå som det 

ville vært i en kommunedelplan.  
b) Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje og 

hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt 
valg mellom alternativene.  

c) Hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke.   
d) Hensettingsanlegg i fjell under Hagelunden tillates. 
e) Hensettingsanlegg i fjell vurderes på lik linje med alternativer over bakken.  
f) Andre mulige lokaliseringer av hensettingsanlegg avklares i Planprogrammet.  
g) Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativ. 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.12.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
 
Innstilling til formannskap: 
Formannskapet tillater at det utarbeides reguleringsplan ny østre linje til Kråkstad og 
nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan-
prosess. 
 
Vedtak i hovedutvalg for teknikk og miljø: 
1. Under forutsetning av at formannskapet tillater oppstart av reguleringsarbeid for 

ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten 
forutgående kommunedelplan, vedtar HTM følgende.  
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2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski.  
a) Medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas på samme nivå som det ville vært 

i en kommunedelplan.  
b) Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje og 

hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt 
valg mellom alternativene.  

c) Hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke.   
d) Hensettingsanlegg i fjell under Hagelunden tillates. 
e) Hensettingsanlegg i fjell vurderes på lik linje med alternativer over bakken.  
f) Andre mulige lokaliseringer av hensettingsanlegg avklares i Planprogrammet.  
g) Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativ. 
 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende forslag til endring i FrPs forslag: 

- Punkt 2 a endres til «… skal ivaretas på minst samme nivå» 
 
Votering: 
Det ble først stemt over FrPs forslag til innstilling, og deretter ble det stemt over 
underpunktene til punkt 2 i FrPs forslag til vedtak, med Vs endringsforslag. 

- forslag til innstilling ble tiltrådt 6-3 (Sp, SV, V) 
- forslag til vedtak med underpunkter ble enstemmig vedtatt 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.12.2018 og vedtak 06.12.2018: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 

Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 

reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan. 

 

2. Medvirkning og valgmuligeter skal ivaretas minst like godt som i en 
kommunedelplan. Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje 
og hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt 
valg mellom alternativene.  

 

3. Kommunestyret forutsetter at det legges frem alternativer med hensettingsanlegg 
under bakken både med utgangspunkt i alternativ 3 (Kjølstadskogen) og alternativ 
10 (Hagelunden), og at disse alternativene vurderes på lik linje med alternativer 
over bakken. 

 

4. Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 
skal veie tungt i valg av alternativ.  

 
Ås, 21.11.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø   06.12.2018 
Kommunestyret     12.12.2018 
 
Vedlegg: 
1. Planinitiativ, datert 07.11.2018 
2. Uttalelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
3. Uttalelse Statens vegvesen 
4. Uttalelse Akershus fylkeskommune 
5. Uttalelse Grunneierlaget Østre linje 
6. Uttalelse Holstadmarka grunneierlag 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo (19.08.2015)  
Hensetting Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015) 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Bane NOR  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune mottok 07.11.2018 Bane NORs planinitiativ for regulering av 
hensettingsanlegg Ski syd og ny trasé for Østre linje. Reguleringsplanarbeidet vil 
være basert på utredningene KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo (19.08.2015) og 
Hensetting Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015).  
 
Bane NOR ønsker å utarbeide en samlet reguleringsplan med konsekvensutredning 
for tiltakene. Hensikten med å fremme planinitiativet til behandling, er å få avklart 
hvorvidt prosessen kan gå direkte til reguleringsplan uten forutgående 
kommunedelplan. Bane Nor viser til følgende fordeler ved en slik prosess: 

 Spare planleggingstid (1-2 år). Anlegget kan etableres tidligere. 

 Mer detaljert planlegging gir mulighet til å vise detaljerte tekniske løsninger og 
synliggjøre konsekvensene for området og berørte grunneiere. 

 Valgmuligheter kan sikres like godt som ved en kommunedelplan: Minst to 
alternative løsninger for hensetting og Østre linje konsekvensutredes          

 Grunneiere og samfunn får rask og nøyaktig avklaring av hvor anleggene 
plasseres 

 Alternative korridorer for Østre linje er allerede silt gjennom arbeidet med 
KVU, og alternative plasseringer av hensettingsanlegget er vurdert i rapporten 
Hensetting Østlandet.  
               

Hensettingsanlegget skal muliggjøre en økning av antall togavganger fra Ski stasjon 
når Follobanen står ferdig. Det er behov for om lag 200 daa til hensettingsanlegget. 
 
Ny avgrening for Østfoldbanens Østre linje er nødvendig for at Østre linje skal kunne 
kobles på Follobanen.  
 
I videre planlegging ønsker Bane NOR å behandle behovet for toghensetting og ny 
trasé for Østre linje samlet. En ny Østre linje utelukker i praksis enkelte alternativer 
for hensettingsanlegg som er vurdert tidligere, og på mer detaljert nivå kan også ny 
Østre linje gi føringer for utforming av hensettingsanlegget.  
 
Dersom kommunestyret i Ås vedtar foreslått planprosess, vil Bane NOR varsle 
oppstart av planarbeid og legge ut planprogram til offentlig ettersyn våren 2019. 
Omfang av konsekvensutredning og avgrensing av planområdet vil bli fastsatt 
gjennom planprogrammet.  
 
Fakta i saken: 
 
Bakgrunn 
 
Rutemodell 2027 
Økt etterspørsel etter togreiser på Østlandsområdet skal i de kommende årene 

møtes med et bedret togtilbud, med økt frekvens og økt kapasitet. For å kunne øke 

antall togavganger er det nødvendig å etablere et hensettingsanlegg med verksted, 

vaskehall og serviceanlegg hvor togene kan stå når de ikke er i bruk.  
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De planlagte forbedringene i togtilbudet er beskrevet i Rutemodell 2027. Ski stasjon 
vil få et svært godt rutetilbud grunnet Follobanen, i tillegg til lokaltogene som skal 
kjøre med 10-minutters frekvens. Det blir halvtimesruter for alle stasjoner mellom Ski 
og Sarpsborg utenom rushtid (grunnrute). Strekningen Oslo S–Mysen/Rakkestad får 
samme togtilbud som i dag, men togene får kortere reisetid fordi togene kjører 
Follobanen. I rushtid vil kapasiteten økes ytterligere.  
 

Togtilbudet i Ås vil øke til avganger hver halvtime (i tidsrommet mellom morgen- og 
ettermiddagsrush og tidlig kveld). I rush vil det være avganger hvert 15. minutt fra Ås 
stasjon. I tillegg vil reisetiden mot Oslo forkortes som følge av Follobanen. 
Forbedringene i togtilbudet fra Ås stasjon er ikke avhengige av at 
hensettingsanlegget plasseres syd for Ås.  
 
Avgrening Østre linje 
Follobanen, med nytt dobbeltspor i tunnel mellom Ski og Oslo S, planlegges åpnet 
for trafikk i 2021. Bruk av Follobanen framfor dagens Østfoldbane vil gi en 
besparelse i reisetid på 10 minutter mellom Ski og Oslo S. 
 
I forbindelse med reguleringsplanen for Ski stasjon ble det fremmet innsigelse fra 
kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Skiptvet, Marker og Eidsberg. I 
innsigelsen ble det bl.a. stilt krav om at Østre linje kobles til Follobanen via en ny 
avgrening fra Follobanen syd for Ski stasjon. Bakgrunn for innsigelsen var at også 
byer/tettsteder langs Østre linje skulle nyte godt av kortere reisetid som ny Follobane 
vil gi mellom Ski og Oslo. Når Follobanen åpner vil det ikke være kapasitet på Ski 
stasjon til at tog fra Østfoldbanens Østre linje kan benytte Follobanen. Grunnen til 
dette er at togene til/fra indre Østfold må krysse motgående spor i plan på Ski 
stasjon, som vil gi begrenset kapasitet på stasjonen. 
 
Med bakgrunn i innsigelsen fra kommunene i indre Østfold, ble det gjennomført 
mekling. I denne meklingen ble det enighet om noen forutsetninger for å trekke 
innsigelsen, bl.a. at Jernbaneverket fikk i oppdrag å gjennomføre en 
konseptvalgutredning (KVU) og at det skal planlegges for en kapasitetssterk 
forbindelse slik at tog til/fra Østre linje kan benytte Follobanen. 
 
Det ble i 2015 gjennomført en KVU for Østfoldbanens Østre linjes forbindelse mot 
Oslo. 4 konsepter ble utredet nærmere: 

 Planskilt forbindelse mellom Østre og Vestre linje sør for Ski stasjon 

 Tiltak for å redusere reisetiden på Østre linje 

 Bussmating til Ski som erstatning for persontog på Østre linje 

 Ny direkte togtrasé mellom Knapstad og Ås med planskilt tilkobling sør for Ås 
stasjon 

Sluttanbefalingen fra KVUen var at planskilt kryssing av Vestre linje sør for Ski bør 
utredes videre. Konseptet innebærer om lag 6 km ny bane til Kråkstad. Dagens 
stasjoner beholdes og dagens linje langs Kjeppestadveien legges ned.  
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Figur 1. Alternative traseer for ny østre linje mellom Kråkstad og Ski. 

 
Hensetting Ski syd 
Jernbaneverket utredet i 2015 mulige områder for hensettingsanlegg, for å møte 
fremtidig behov for hensetting av persontog på Østlandet. I rapporten Hensetting 
Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015) ble det i delområde Ski søkt etter arealer 
for mulig etablering av 95 plasser og verksted. Det ble vurdert 10 alternativer syd for 
Ski, som vist på figur 2. Alternativene 2, 3, 6 og 10 ble vurdert som mest aktuelle, 
bl.a. på grunn av nærhet til Ski stasjon og dermed lavere kostnader til tomtogkjøring. 
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Figur 2. De ulike områdene vurdert som mulige alternativer for hensettingsanlegg i utredningen Hensetting 
Østlandet - delrapport 3 (2015).  

 
Rapporten ble sendt til berørte kommuner og fylkeskommuner for innspill. 
Fylkesmannen ga også innspill til rapporten. Ås kommunestyre behandlet rapporten 
2. september 2015 og vedtok følgende (K-46/15): 

1. Ås kommune er kritisk til Jernbaneverkets høringsprosess med utsendelse av 
dokumenter i ferien og med krav om raskt svar etter ferien. Ås kommune er også 
kritisk til at Jernbaneverket ikke har lagt større vekt på å unngå kulturlandskap og 
dyrket eller dyrkbar mark.  
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2. For planlegging av hensettingsanlegg mener Ås kommune at følgende må legges til 
grunn:  

a. Follobanen må sees i et lengre perspektiv, hvor denne på sikt forlenges videre 
sørover. 

b. Anlegget må ikke legges på dyrket eller dyrkbar jord.  

c. Lokaliseringen må hensynta behovet for hyppigere togavganger fra Ås, som i 
tillegg gir direkte forbindelse til stasjonene på den gamle linja mellom Ski og 
Oslo.  

3. Når det gjelder utredningen vil Ås kommune vektlegge følgende:  

a. Jernbaneverkets Utredning Hensetting Østlandet – delrapport 3, vedlegg 2.1: 
Analyse arealer Ski, tas til orientering.  

b. Ås kommune noterer at de fleste foreslåtte alternativer i Ås ikke har 
tilstrekkelig areal for hensettinganleggets behov, og at alternativene 
gjennomgående krever dyrket eller dyrkbar jord. Ås kommune ønsker av 
jordvernhensyn at Jernbaneverket finner en annen løsning for 
hensettingsanlegg i dialog med de berørte kommunene. 

 
Akershus fylkeskommune ba i sin høringsuttalelse om at hensynet til dyrka mark, 
naturverdier, kulturminner og andre samfunnsinteresser blir vektlagt i videre 
planlegging, med god samordning på tvers av kommunegrensene.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus påpekte i sin høringsuttalelse at de var særlig 
kritiske til alternativ 4, 6, 8 og 10 på grunn av omdisponering av dyrka mark og at 
konsekvenser for dyrka mark var undervurdert i utredningen for hensettingsanlegg. 
De viste videre til området rundt Østensjøvann som særlig verdifullt for 
naturmangfold. 
 
Alternative plasseringer av hensettingsanlegget 
I etterkant av den politiske behandlingen av rapporten har Bane NOR gjort en ny 
vurdering av alternativene, og ønsker å gå videre med alternativene 3 og 10.  
I tråd med signaler fra kommunestyret har Bane NOR vurdert hvilke plasseringer som 
ikke beslaglegger dyrka mark. Alternativ 1, 4, 6, 7 og 8 er vurdert som uaktuelle på 
grunn av beslag av dyrka mark. Det samme gjelder alternativ 10, men her ønsker 
Bane NOR å utrede en plassering under bakken i nord-sør-retning. Alternativ 2 og 5 
har ikke tilstrekkelig med areal for å løse hensettingsbehovet og er derfor vurdert 
som uaktuelle. Alternativ 9 gir store kostnader knyttet til tomtogkjøring fra Ski stasjon, 
og Bane NOR ønsker derfor ikke å utrede dette alternativet videre.  
 
Bane NOR ser det som en fordel å plassere anlegget nærmest mulig Ski stasjon. 
Hensettingsanlegget vil gi kapasitetsutfordringer på linjen når mange togsett skal inn 
til anlegget i løpet av kort tid, og det vil være stor trafikk henholdsvis fra og til 
hensettingsanlegget både morgen og kveld. Denne trafikken vil resultere i 
restriksjoner for den øvrige trafikken på Vestre linje. Jo kortere strekning mellom Ski 
stasjon og hensettingsanlegget er, desto kortere periode med restriksjoner blir det for 
den øvrige trafikken. Alternativt, for å unngå restriksjoner på øvrig trafikk på linjen, 
kan det etableres ekstra spor mellom Ski og hensettingsanlegget. En plassering i 
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nærheten av Ski stasjon vil altså hindre øvrig togtrafikk minst mulig og unngå behov 
for ekstra spor over en lang strekning.  
 
Planinitiativet 
Bane NOR har etter bestilling fra Jernbanedirektoratet startet forberedelse til 
planarbeidet for ny avgrening for Østre linje og hensettingsanlegg syd for Ski. 
Hensikten med å fremme planinitiativet til behandling, er å få avklart hvorvidt 
prosessen kan gå direkte til reguleringsplan uten forutgående kommunedelplan.  
 
Bane NOR begrunner fordelene med å gå direkte til reguleringsplan slik:  

• Sparer planleggingstid (1-2 år) og anlegget kan etableres tidligere  

• Gir berørte grunneiere i området en raskest mulig avklaring på hvor anleggene 
skal plasseres 

• Alternative korridorer for Østre linje er allerede silt gjennom arbeidet med KVU 
for Østre linjes forbindelse mot Oslo 

• Hensynet til jordvern, samt behov for nærhet til Ski stasjon, gir få aktuelle 
områder for hensettingsanlegget. Det er dermed lite hensiktsmessig med en 
kommunedelplan for å avklare valg av plassering  

• Ved å lage reguleringsplan vil valg av alternativ skje på et nivå som viser 
detaljerte tekniske løsninger, og synliggjør konsekvensene for området og 
berørte grunneiere på en bedre måte enn en kommunedelplan, som bare vil 
fastsette en korridor for etterfølgende planlegging 

 
Tiltakene 
 
Østre linje 
Ny trasé for Østre linje planlegges for dobbeltspor. Strekningen er om lag 6 km lang, 
og banetraseen er mellom 15-20 meter bred. I tillegg kommer terrenginngrep som 
varierer ut i fra om banen går i fjell eller gjennom løsmasser. Strekningen vil få 
planskilte overganger som gir en trygg kryssing av jernbanen. Eventuelle 
bruløsninger og tunnelløsninger skal avklares gjennom planarbeidet.  
 
Hensettingsanlegget 
Nytt hensettingsanlegg sør for Ski skal romme 55 togsett, vaskehall, serviceanlegg 
og verksted. Det er behov for egen adkomstvei. Anleggets arealbehov er anslått til 
omlag 200 daa, avhengig av utforming. Plassering i terreng (over og/eller under 
bakken) skal avklares gjennom planarbeidet. 
 
Tiltakshaver vil med utgangspunkt i alternativ 3 – Kjølstadskogen i Ås kommune, og 
alternativ 10 – Hagelunden i Ski kommune (figur 2), søke etter og utrede minst to 
plasseringer for hensettingsanlegget. Alternativ 10 - Hagelunden berører i 
utgangspunktet dyrka mark, men tiltakshaver ønsker å utrede en løsning med 
plassering under bakken i nord-sør-retning. I henhold til planinitiativet vil den 
endelige plasseringen og størrelsen på arealet kunne avvike betydelig fra 
markeringene i figur 2. 
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Beskrivelse av planområdet 
Utredningsområdet for ny trasé for Østre linje og etablering av hensettingsanlegg er 
vist på figur 4 i planinitiativet. Området ligger i et åpent kulturlandskap med 
skogkledde åser. Fv. 152 Åsveien, fv. 28 Kråkstadveien og fv. 29 Løkenveien ligger 
innenfor utredningsområdet, og vil bli berørt av ny Østre linje. I tillegg krysser 
alternativene for trasé lokale adkomstveier og gang- og sykkelveier i området. 
Boligområdene Kjølstadhøgda og Tandbergløkka ligger innenfor planområdet, og 
kan bli berørt av tiltakene. 
 
Uttalelser ved begrenset høring av planinitiativet: 
Bane NOR sendte forslag til planinitiativ på begrenset høring til Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Grunneierlaget Østre 
linje, i perioden 17.10.2018 - 9.11.2018. I tillegg til de nevnte aktørene har også 
Holstadskogen grunneierlag levert uttalelse. Alle uttalelsene er oppsummert under. 
Bane NOR har kommentert grunneierlagenes merknader. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen: 
Fylkesmannen anser en reguleringsplanprosess med konsekvensutredning som 
tilstrekkelig vurderingsgrunnlag i denne saken. De har ingen innvendinger mot at 
man går direkte til reguleringsplan, da jordvernhensynet er tillagt stor vekt ved valg 
av alternativer det er aktuelt å gå videre med. 
 
Akershus fylkeskommune: 
Fylkesrådmannen støtter planinitiativet og vurderingen om å gå direkte til 
reguleringsplan uten at det utarbeides kommunedelplan for tiltakene, da dette vil 
spare tid og sikre at anleggene kan etableres raskere. Fylkesrådmannen viser også 
til fylkestingets uttalelse til KVU for Østfoldbanens østre linje. 
 
Statens vegvesen: 
Statens vegvesen støtter vurderingen om å gå direkte til reguleringsplan uten 
forutgående kommunedelplan, og har ingen innvendinger til planinitiativet.  
 
Grunneierlaget i Ski og Ås langs østre linje 
Grunneierlaget påpeker at det er viktigst for grunneierne å unngå at dyrket mark og 
dyrkbar mark rammes av planlagt arbeid med ny trasé og hensettingsspor. Alternativt 
må det bestrebes at så lite dyrket mark og dyrkbar jord som mulig beslaglegges til 
jernbaneformål. Grunneierlaget ønsker at jernbanetraseen går under eksisterende 
veier og derfor må legges i tunell slik at det fortsatt kan produseres mat på jorda som 
legges tilbake over areal med tuneller. 
 
Grunneierlaget peker på alternativt hensettingsområde syd for Vestby sentrum som 
ikke berører dyrket eller dyrkbar mark, og som vil muliggjøre å øke togkapasiteten for 
innbyggerne i Vestby og Ås, langs Vestre linje der befolkningstallet er størst og vil 
øke mest de kommende år. Grunneierlaget mener at Bane NOR bør ta initiativ 
overfor Jernbanedirektoratet slik at oppdraget justeres til å omfatte et delt alternativ 
som omhandler Vestby. 
 
Grunneierlaget støtter ikke Bane NOR i deres ønske om å gå rett på reguleringssak 
og mener kommunedelplan-behandling bør gi tid til å se på alternativ plassering av 
hensettingsspor. 
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Holstadskogen Grunneierlag 
Holstadskogen grunneierlag stiller krav om at planprosessen skal omfatte 
kommunedelplan. Begrunnelsen er omfang, størrelse og kompleksitet av 
hensettingsanlegget, at store tiltak må gjennom ulike planfaser og behov for 
konsekvensutredning og høring i kommunedelplan. 
 
Grunneierlaget oppfatter at å gå direkte til reguleringsplanfase vil ta innersvingen på 
berørte interessenter og viser til at hensettingsanlegget deler Holstadmarka i to og 
ødelegger friluftsområdet. De viser også til Bane NORs egen prosessbeskrivelse for 
et liknende planarbeid i Drammen som beskriver behov for kommunedelplan. De 
mener at det er uheldig at Bane NOR prøver å unngå høring og 
konsekvensutredning i kommunedelplan. 
 
Grunneierlaget ber om at Bane NOR oppgir reelt brutto arealbehov for anlegget. De 
mener at det er uakseptabelt å legge hensettingsanlegg tett på en by i sterk vekst og 
med begrensede turareal. 
 
Grunneierlaget mener at tog tilhørende Østre linje må kunne parkere lenger sydøst 
på lite verdifulle areal og lokaltog til Ski kan parkeres nord for Ski. De påpeker behov 
for hyppige togavganger også for stasjonene Ås, Vestby, Son, Kambo og Moss. Det 
vises til at trafikkgrunnlaget for Vestre linje er tre ganger større enn for Østre linje.  
 
Grunneierlaget ønsker at trasé for Østre linje legges i tunnel under dyrka mark og 
under veiene av hensyn til kulturlandskapet. 
 
Grunneierlaget viser til at befolkningen i området ikke er klare over de voldsomme  
planene som er på gang og ber Bane NOR sette opp oppslag i skogen for å vise 
omfanget. 
 
Bane NORs kommentar til grunneierlagenes uttalelser: 
Reguleringsplanprosessen vil inneholde samme krav til konsekvensutredninger og 
medvirkning som kommunedelplan, men konsekvensutredningene vil være knyttet til 
mer detaljerte løsninger. Bane NOR mener derfor at utredningsbehovet vil bli dekket 
gjennom reguleringsplanarbeidet. Det vil bli medvirkning på lik linje som ved en 
kommunedelplan. 
 
Det er behov for hensetting nær Ski stasjon uavhengig av togtilbudet for Østre linje 
og for Vestre linje syd for Ski. Hensettingen er primært for tog som ender i Ski. En 
ganske stor andel av togene som skal hensettes vil gå som lokaltog på nåværende 
lokaltoglinje Ski-Oslo. Dette rutetilbudet skal utbygges kraftig, i rutemodell 2027 
satses det på 10-min-ruter her. For å dekke behovene for hensetting langs 
Østfoldbanen planlegges det også hensettingsanlegg ved Moss og ved 
Sarpsborg/Fredrikstad. 
 
Bane NOR har stor forståelse for at grunneierlagene er bekymret for store inngrep i 
sitt nærmiljø. For å gi det økte togtilbudet er det helt nødvendig med togparkering 
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nært Ski og for at Østre linje skal kunne bruke Follobanetunnelen og ikke blokkere for 
annen togtrafikk må det etableres en ny trasé inn mot Ski stasjon. 
 
Det vil bli utredet ulike løsninger for både hensettingsanlegg og traseen for Østre linje 
hvor tunnel/fjellhall inngår. 
 
Rådmannens vurdering: 
 
Planprosess 
Rådmannen har vurdert innsendte planinitiativ fra Bane NOR. Det vurderes som 
hensiktsmessig at ny avgrening for Østre linje og hensettingsanlegg sør for Ski sees 
under ett og at det gjennomføres et felles planarbeid for tiltakene.  
 
Ås kommune bes videre ta stilling til om Bane NOR kan varsle oppstart av en 
reguleringsplan for tiltakene, eller om det først må utarbeides en kommunedelplan.  
Bane NOR begrunner sitt ønske om å gå direkte til reguleringsplan med at en 
reguleringsplan gir mer nøyaktig avklaring av arealbeslag og konsekvenser av 
tiltakene, sparer planleggingstid og gir mulighet for en raskere avklaring for de 
berørte grunneierne. I tillegg vises det til at alternative plasseringer av 
hensettingsanlegget og østre linje er blitt grundig vurdert gjennom tidligere 
utredningsarbeid. De fleste vurderte lokaliseringene for hensettingsanlegget er 
vurdert som uaktuelle, grunnet beslag av dyrka mark og avstand til Ski stasjon. 
 
Grunneierlagene støtter ikke Bane NORs forslag til prosess, og mener en 
kommunedelplanbehandling vil gi mer tid til å vurdere flere alternativer og 
tilrettelegge for en grundigere konsekvensutredning og høringsprosess. De påpeker 
at utredningsområdet omfatter det svært verdifulle friluftsområdet Holstadmarka, og 
etterspør alternative plasseringer, bl.a. syd for Ås eller Vestby stasjon. 
 
Rådmannen støtter Bane NORs ønske om en effektiv planprosess, for å unngå at 
planlagte forbedringer i togtilbudet forsinkes. Follobanen, med økt kapasitet og opp 
mot halvering av reisetiden inn mot Oslo, vil utgjøre et stort løft for Ski stasjon, samt 
regionen for øvrig. Også Ås stasjon vil nyte godt av utbedringene i tilbudet, i form av 
kortere reisetid og kvartersavganger i rushtid. 
 
Rådmannen aksepterer premisset om at både ny østre linje og hensettingsanlegget 
må bygges i nærhet til kollektivknutepunktet Ski stasjon. Hensettingsanlegget skal i 
hovedsak betjene Follobanen og lokaltogene mellom Oslo og Ski. En plassering av 
anlegget syd for Ås og Vestby stasjon, som etterspørres av grunneierlagene, vil være 
vesentlig fordyrende grunnet tomtogkjøring til Ski stasjon, og er heller ikke nødvendig 
av hensyn til rutetilbudet på Ås stasjon, jf. Rutemodell 2027.  
 
I store samferdselssaker lages det ofte kommunedelplan for tiltaket i etterkant av en 
gjennomført konseptvalgutredning. Dette er særlig aktuelt dersom planområdet er 
stort, og omfatter flere alternative traséer med stor spredning. En kommunedelplan 
vil i slike tilfeller konsekvensutrede de ulike alternativene, og fastsette en 
båndleggingskorridor for å hindre utbygging inntil reguleringsvedtak med nøyaktig 
plassering av tiltaket er utarbeidet. I dette tilfellet har Bane NOR allerede gjennomført 
en silingsprosess av aktuelle alternativer, og har lokalisert de aktuelle alternativene 
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innenfor et begrenset område. Utredningsområdet som skisseres i planinitiativet er 
omtrent like bredt som en båndleggingskorridor i en kommunedelplan vil være.  
 
Rådmannen kan ikke se at en kommunedelplan vil bidra med nye avklaringer i denne 
saken, så lenge det er de samme alternativene for plassering som vil omtales og 
konsekvensutredes i begge planprosesser. Bane NOR har i e-post av 16.11.2018 
bekreftet at det for dem er uaktuelt å utrede alternativer utenfor utredningsområdet 
som er beskrevet i planinitiativet. En reguleringsplan vil inneholde samme krav til 
medvirkning og konsekvensutredning, men vurderingene vil være på et mer detaljert 
nivå som gir en tidligere avklaring av plassering. Rådmannen mener denne 
prosessen vil ivareta behovet for utredninger og medvirkning i tilstrekkelig grad, og 
viser til uttalelser fra regionale myndigheter som støtter opp om foreslått prosess.  
 
Rådmannen deler for øvrig grunneierlagenes bekymring for hensynet til friluftsliv, 
naturmangfold, matjord og kulturlandskap. Plassering av tiltakene i nærhet til Ski 
stasjon gir ingen områder hvor disse hensynene ikke vil berøres i større eller mindre 
grad. Rådmannen er opptatt av at det i det videre planarbeidet gjennomføres en 
grundig utredningsprosess med flere alternative plasseringer for både ny linjeføring 
og hensettingsanlegg, for å identifisere de alternativene som gir minst mulig negative 
virkninger for miljø og samfunn.  
 
Friluftsliv  
Sikring av gjenværende nærturområder og sammenhengende grønnstruktur må 
prioriteres høyt i det videre planarbeidet. Som grunneierlagene påpeker er 
Holstadmarka er høyt verdsatt friluftsområde, og de planlagte tiltakene kan potensielt 
ha store negative konsekvenser for tilgangen til naturterrenget. Rådmannen ønsker 
derfor at det konsekvensutredes et alternativ med hensettingsanlegg under bakken 
også med utgangspunkt i alternativ 3 – Kjølstadskogen. Området er viktig som 
turområde for lokalbefolkningen både i Ås og Ski, og rådmannen i Ski har lagt fram 
en likelydende innstilling i saken. Dersom planarbeidet resulterer i et 
hensettingsanlegg på bakkeplan innenfor alternativ 3, forutsetter Rådmannen at 
anlegget plasseres på en slik måte at man unngår fragmentering av grønnstruktur, 
og at friluftsområdet syd for Finstad bevares mest mulig intakt. 
 
Dyrka mark 
I henhold til gjeldende kommuneplan for Ås (vedtatt 03.02.2016) er det ikke ønskelig 
å omdisponere dyrka jord til fordel for utbygging, og det skal arbeides for å styrke 
jordvernet i hele kommunen. Rådmannen ser positivt på at forslagsstiller har lagt vekt 
på hensynet til dyrka mark i planinitiativets forberedende fase. Samtidig synes det 
utfordrende å finne en løsning hvor dyrka og dyrkbar mark ikke berøres. I 
planprosessen bør løsninger som fører til minst mulig tap av matjord etterstrebes. 
Det bør også ses på muligheter for oppdyrking av arealer knyttet til dagens østre 
linje.  
 
Naturmangfold 
Registreringer i Naturbase og Artsdatabanken tilsier betydelige naturverdier innenfor 
det foreløpige utredningsområdet. Det går vilttrekk gjennom begge de to områdene 
for plassering av hensettingsanlegget. I området som omfattes av alternativ 3 – 
Kjølstadskogen, er det registrert tre ulike forekomster av storsalamander med 
rødlistestatus nær truet. I tilknytning til området som omfattes av alternativ 10 – 
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Hagelunden, er det registrert flere rødlistede fuglearter, blant annet åkerrikse med 
rødlistestatus kritisk truet. Åkerrikse er også registrert i området sør for Ski hvor ny 
østre linje skal kobles på eksisterende jernbanelinje. 
 
Rådmannen mener at konsekvenser for naturmangfoldet må utredes særskilt 
gjennom planarbeidet. Omfanget av konsekvensutredningen må fastsettes i 
planprogrammet. Dersom tap av naturverdier ikke kan unngås eller avbøtes, bør 
økologisk kompensasjon vurderes for å hindre netto tap av naturverdier. 
 
Boligbebyggelse  
Det er hovedsakelig spredt bebyggelse i området. Kjølstadhøgda boligfelt og 
Tandbergløkka kan bli berørt av ny trasé for Østre linje. Rådmannen vil understreke 
viktigheten av at konsekvenser for boligområdene blir grundig utredet, og at 
informasjon til berørte beboere ivaretas i planprosessen. 
 
Kulturlandskap og kulturminner 

De samlede virkningene av jernbaneutbygging på det helhetlige kulturlandskapet i 
området må utredes i det videre arbeidet med alternativvurderinger og 
konsekvensutredninger. Planprogrammet må fastsette utredningskrav for 
kulturminner. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Planarbeidet har ingen økonomiske konsekvenser for Ås kommune. 
 
Alternativer: 
Kommunestyret vedtar at Bane NOR varsler oppstart av kommunedelplan ny østre 
linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski. 
 
Rådmannen gjør oppmerksom på at denne prosessen vil kunne forsinke 
iverksettelsen av nytt rutetilbud på Østfoldbanen (Ruteplan 2027). For å iverksette 
Ruteplan 2027 har Jernbanedirektoratet bestilt ferdig bygd avgrening til Østre linje 
med hensettingsanlegg i løpet av 2024.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir tillatelse til oppstart av reguleringsarbeid 
for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten 
forutgående kommunedelplan. Denne fremgangsmåten gir tidsbesparelser, muliggjør 
grundige vurderinger av konkrete alternativer til plassering og linjeføring, og vil 
ivareta medvirkning og alternativvurderinger minst like godt som en 
kommunedelplanprosess.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
  



Ås kommune 

Formannskapet 30.01.2019  Side 22 av 44 

 

F-4/19 
Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 
(Tangen) - Klage på avslag - Saksframlegg 
 
Saksbehandler:  Arve Bekkevard Saksnr.:  17/00525-71 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 4/19 24.01.2019 
2 Formannskapet 4/19 30.01.2019 
 
 

Innstilling fra HTM publiseres på nettbrett og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM)/Formannskapet har vurdert klagen i medhold 
av forvaltningsloven § 33. 
 
HTM/Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av formannskapets 
vedtak av 29.08.2018. 
 
Vedtaket av 29.08.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Ås, 11.01.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Formannskapet 29.08.2018 Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - 
Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage på vedtak om dispensasjon 
2. Klage på vedtak - Avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel 
3. Kommentarer til klage 
4. Klage på vedtak om dispensasjon 
5. Kart over atkomstvei 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken. 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-24-01-2019.350480.MD1I618949odafd.pts.html
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Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Ansvarlig søker Follo Prosjekt AS v/Arne Holen  

 Tiltakshaver Øyvind Myhrer på vegne av Håvard Myhrer  

 Advokatene Skar, Dyvik, Clemetsen og Langseth advokatfellesskap v/Bjørn 
Clemetsen  

 Advokatfirmaet Hjort DA  

 v/Liv Zimmermann  

 Nabo Morten Lilleheier  

 Nabo Olaf Lilleheier  

 Nabo Torstein Bjørge  

 Nabo Alf Kristian Raadim  

 Akershus Fylkeskommune  

 Statens Vegvesen Region Øst  
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som medfører en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av formannskapets vedtak av 
29.08.2018. 
 
Rådmannen fastholder at en dispensasjon i denne saken vil få store 
presedensvirkninger og føre til at de hensyn LNF-a formålet er ment å ivareta vil bli 
vesentlig tilsidesatt.  
 
Rådmannen fastholder også at det ikke foreligger kvalifiserte fordeler ved å innvilge 
dispensasjon i denne saken som klart veier tyngre enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at vedtak av 29.08.2018 opprettholdes og saken 
sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Fakta i saken: 
Hjemmelshaver av gnr./bnr. 48/4 har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for etablering av vei i et LNF-a område. Veien skal tjene som adkomstvei til 
bolighus på eiendommen som også er avhengig av dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Søknaden om dispensasjon ble innvilget av 
Formannskapet den 02.05.2018. Dette vedtaket ble påklaget av naboene ved 
gnr./bnr. 48/1,6.  
 
Påklager fikk medhold og kommunen ved Formannskapet fattet den 29.08.2018 
følgende vedtak: 
 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33. 
Formannskapet finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av formannskapet vedtak av 
02.05.2018. Formannskapet omgjør sitt vedtak av 02.05.2018 sak 33/18 og klagen 
tas således til følge. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-a formålet for etablering av 
biladkomstvei via gnr./bnr 48/1,6 til gnr./bnr 48/4 (Tangen). Begrunnelse fremkommer 
av saksutredningen.  
 
Med hjemmel i pbl. § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) jf. 
Kommuneplanens arealdel § 23 pkt. 23.2 første ledd avslås søknad om tillatelse til 
etablering av bilatkomstvei. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen. 
 
Avslag på dispensasjon er påklaget av Skar advokater v/Bjørn Clemetsen på vegne 
av hjemmelshaver av gnr./bnr. 48/4. 
 
Klagens innhold: 
 
Klagen som foreligger anfører at vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt ved 
at bestemmelsen eller hensynene bak formålsbestemmelsen det dispenseres fra ikke 
blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  
 
Clemetsen viser til formannskapets vedtak av 02.05.2018, hvor kommunen kom frem 
til at det kunne innvilges dispensasjon fra LNF-a formålet for etablering av vei over 
gnr./bnr. 48/1,6.  
 
Videre anfører Clemetsen i forbindelse med hensynet til natur at kommunen legger til 
grunn grunneier av gnr./bnr. 48/1,6 uten ytterligere dokumentasjon.  
 
Klager anfører at naturmangfoldet er ivaretatt i vedtaket av 02.05.2018, da det var 
inntatt en forutsetning for dispensasjonen en faglig vurdering av hvorvidt veien og 
fremtidig byggetiltak på Tangen ville medføre negative virkninger på truede arter i 
området. 
 
Det anføres også at kommunens utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17 ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Videre anfører Clemetsen at kommunen har lagt til grunn feil areal en ny trasé 
beslaglegger av skogsareal. Clemetsen anfører at den nye traséen kun vil 
beslaglegge 1100 m² mer enn dagens trasé, ettersom det oppgitte arealet i avslaget 
(6600 m²) inkluderer grøfter som vil bli fylt igjen, og heller ikke tar i betraktning at 
eksisterende kjerreveitrasé vil bortfalle.  
 
Vedrørende hensynet til landbruk anfører Clemetsen at Ås kommune i større grad 
burde tillegge jordskifterettens vurderinger om tiltakets konsekvenser på landbruket i 
området. Videre viser Clemetsen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt vedtak om 
omdisponering etter jordlovens § 9, og viser til at denne behandlingen har vurdert de 
negative konsekvensene for landbruket.  
 
Avslutningsvis anfører Clemetsen at tiltaket ikke har negativ innvirkning på hensynet 
til friluftsliv. Det anføres at en vei vil gi nye muligheter for forvaltning av skog og 
tilhørende kulturlandskap, veien vil gi økt tilgjengelighet, også for brukere med 
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begrenset bevegelighet, og at det er et ønske om å bevare det åpne kulturlandskapet 
som omkranser «Tangen».  
 
Kommentarer til klagen 
 
Naboen representert ved Hjort advokatfirma har kommet med kommentarer til 
tiltakshavers klage på omgjøring og avslag av dispensasjonssøknad.  
 
Naboen anfører at veien er ønsket plassert i et sårbart område som er markert med 
arter av stor forvaltningsinteresse i naturbasen. Videre anføres det at det bør kreves 
en utredning av naturmiljø som går utover en ren henvisning til naturbasen. Det er 
også bemerket at veien ønskes anlagt i nærheten av en ile som er vannkilde for dyr i 
skogen uten at det er vurdert veiens innvirkning på bruken av denne. 
 
Naboen bemerker at de ikke ser grunnlag for å trekke fra grøfteareal, da dette er 
nødvendig for å vedlikeholde veien. Videre anføres det at skogsarealet som 
beslaglegges er registrert som produktiv skog, og at det kan være problematisk å 
plante trær nært opptil veien. Naboen bemerker også at veien ikke vil erstatte 
eksisterende veier, men kommer i tillegg til disse.  
 
Videre anførers det at anskaffelse av hest, hundehold og småskalaproduksjon av 
grønnsaker, trolig vil føre til behov for gjerder og at friluftslivet naturlig utestenges i 
større grad.  
 
For øvrig vises det til kommentarer som fremgår av brev datert 4. juni 2018 om klage 
på dispensasjon (vedlegg 4). 
 
Rådmannens vurdering: 
 
Klager anfører at kommunen i sin behandling har lagt til grunn at traséen vil 
beslaglegge mer areal enn det som er tilfellet. Kommunen har lagt til grunn, i likhet 
med jordskifteretten, at en ny vei vil beslaglegge et skogsareal på totalt 6600 m². 
Klager mener dette ikke er riktig ettersom det oppgitte arealet inkluderer både grøfter 
som vil bli fylt igjen, og heller ikke tar hensyn til at eksisterende kjerreveitrasé vil 
bortfalle. Klager anfører at det riktige utgangspunktet er 3200 m² som utgjør 
kjørebanen uten grøfter, og at det må gjøres fradrag for eksisterende trasé på ca. 
2100 m². Totalt vil dette medføre at den nye traséen vil beslaglegge kun 1100 m² mer 
enn dagens trasé.  
 
Til dette vil rådmannen bemerke at grøfter ikke skal fylles igjen hvis veien skal 
bygges som landbruksvei klasse 3. Følgelig kan ikke arealet grøftene opptar trekkes 
fra beregningen om hvor mye areal som blir beslaglagt. Videre kan det ikke legges til 
grunn at eksisterende trasé bortfaller, ettersom veien er på annen manns grunn, og 
eier av gnr./bnr. 48/1,6 ikke kan pålegges at eksisterende vei fjernes.  
 
Rådmannen stiller seg uforstående til anførselen om at kommunen ikke har foretatt 
en selvstendig og balansert prøving jf. Forvaltningslovens § 17, hva gjelder hensynet 
til natur. Formannskapets vedtak av 29.08.2018 viser at kommunen har foretatt en 
selvstendig vurdering av alle sider i saken.  
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Når det gjelder hensynet til landbruk anfører klager at valgt trasé er prosjektert for å 
redusere skadevirkningene i forhold til eksisterende trasé. Det er på det rene at ny 
trasé vil ligge mer i randsonen av dyrket mark enn eksisterende trasé. Det tar 
imidlertid areal av område med produktiv skog. Videre, som det fremgår av 
Formannskapets vedtak av 29.08.2018, er ikke veien nødvendig for tømmerdriften i 
området, samt at omsøkt vei mangler blant annet velteplass som er nødvendig for en 
landbruksvei til bruk for tømmerdrift. 
 
Videre viser klageren til at trafikken som vil medføre av at et bolighus etableres ikke 
kan tillegges særlig vekt i vurderingen om hvilke ulemper dispensasjon vil medføre. 
Kommunen har ikke vektlagt økt trafikk i sitt vedtak av 29.08.2018. Videre ønsker 
rådmannen å bemerke at ved dispensasjon skal det foreligge en kvalifisert overvekt 
av fordeler for å kunne innvilge dispensasjon hvis dispensasjonen ikke vesentlig 
tilsidesetter formålet bak bestemmelsen, hvilket den vil gjøre i dette tilfelle. Det er 
altså ikke tilstrekkelig med en alminnelig interesseovervekt for å innvilge 
dispensasjon hvis de øvrige vilkårene er oppfylt.   
 
Klager anfører at tiltaket medfører en positiv effekt for friluftslivet, da en vei gir nye 
muligheter for forvaltning av skog og tilhørende kulturlandskap, og veiene vil gi økt 
tilgjengelighet, også for brukere med begrenset bevegelighet. Det er også anført at 
tiltakshaver vurderer å gå til anskaffelse av hest, som vil bidra til å understreke 
stedets egenart som småbruk, som vil ha en positiv side mot friluftslivet, da hest er 
naturlig innslag på småbruk. Det er rådmannens vurdering at disse anførslene ikke er 
nye fra behandlingen i formannskapet 29.08.2018, og viser til saksutredningen i 
vedtaket. Videre vil det bemerkes at etablering av vei endrer ikke området til innmark 
jf. Rg. 1995 s. 1184, men opprettelse av småbruk på gnr./bnr. 48/4 vil medføre at 
deler av eiendommen som i dag er å anse som utmark blir til innmark. Hvor stor del 
av eiendommen som vil bli til innmark er uavklart ettersom det bare er søkt om vei, 
men det er liten tvil om at det vil være ett større areal enn i dag som vil regnes som 
innmark hvor allmennhetens ferdselsrett ikke gjelder.  
 
Konklusjon: 
 
Klagen inneholder ikke nye momenter som medfører en annen vurdering om det 
foreligger grunnlag for dispensasjon fra LNF-a formålet enn det som fremgår av 
Formannskapets vedtak av 29.08.2018. 
 
Vedtaket av 29.08.2018 bør opprettholdes og klagen bør ikke tas til følge. Saken 
oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Vedtaket har ingen økonomisk konsekvenser for kommunen. 
 
Klageadgang: 
 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
for endelig avgjørelse. 
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Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
Alternativ innstilling: 
 

 
Vedtak: 
Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM)/Formannskapet har vurdert klagen i medhold 
av forvaltningsloven § 33.  
 
HTM/Formannskapet finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 29.08.2018. 
 
Vedtak av 29.08.2018 omgjøres og klagen tas således til følge. 
 
Dispensasjon fra LNF-a formålet innvilges for etablering av vei over gnr./bnr 48/1,6.    
 
Utvalgets begrunnelse for dispensasjon: 
Klagers anførsler utgjør momenter som medfører en annen vurdering fordi: (fyll inn) 
 
Vilkårene for dispensasjon er oppfylt fordi: (fyll inn) 
 
Klageadgang: 
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. 
Forvaltningslovens kap. VI og plan- og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker 
regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har 
truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller 
de endringer som ønsker, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 
§ 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
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F-5/19 
R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 2.gangs behandling 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  16/02831-27 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 7/19 24.01.2019 
2 Formannskapet 5/19 30.01.2019 
 
 
 

Innstilling fra HTM publiseres på nettbrett og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel der formål «Offentlig eller 

privat tjeneste» og formål «Friområde» vest for Brekkeveien 19, kan benyttes 
til formål «Boligbebyggelse». 

2. Dispensasjonen gis på vilkår av at: 
a) Tilrettelegging og skjøtsel av det gjenværende friområdet nord for 

planområdet inngår som del av tilrettelegging og skjøtsel av 
fellesområder i planområdet. 

b) Lekeplasser og andre fellesområder som etableres i planområdet har 
en utforming og en adkomst som inviterer til allmenn bruk for ulike 
aldersgrupper. 

3. Vilkårene inngår i reguleringsplanen. 
 
Ås, 16.01.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 30.01.2019 
Formannskapet 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Forslag til R - 310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. 
Protokoll fra HTM-møtet 1.11.18 
Protokoll fra HTM-møtet 6.12.18 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-24-01-2019.350480.MD1I618949odafd.pts.html
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Tilleggsopplysninger fra rådmannen 16.01.2019: 
 
Sak 88/18 «R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel» var til behandling i HTM 6/12-2018. Hovedutvalg for 
teknikk og miljø fattet følgende utsettelsesvedtak: Saken utsettes til etter at 
kommunestyret har behandlet fremtiden til Sagalund. 
 
Kommunestyret vedtok i sak K-91/18 «Rådmannens forslag til Handlingsprogram 
2019-2022 med økonomiplan 2019» at Sagalund barnehage opprettholdes  
og styrerstillingen videreføres.  
 
Rådmannen opprettholder sin innstilling i sak 88/18 «Detaljreguleringsplan for 
Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel». Det presiseres 
imidlertid at dispensasjonen fra kommuneplanen kun betyr at området kan reguleres 
til formål boligbebyggelse. En realisering av denne delen av reguleringsplanen er 
avhengig av hva kommunen som eier av tomten velger å gjøre med barnehagen i 
framtiden. Det betyr at det kan drives barnehage her så lenge kommunen ikke vedtar 
noe annet. 
 

Saksutredning per 19.11.2018: 
 

 
Sammendrag: 
I forslag til detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19, inngår Sagalund barnehage og 
skogområdet nord for barnehagen i planområdet. Det sikrer en mer helhetlig 
planlegging av området mellom Ekornveien og Brekkeveien. Det anbefales derfor at 
det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Arealformålene «Offentlig eller 
privat tjenesteyting» og «Friområde» kan benyttes til arealformål «Boligbebyggelse». 
Dispensasjonen gis på visse vilkår som inngår i reguleringsbestemmelsene for 
planområdet. Videre vurdering av Sagalund barnehage inngår som del av 
behandlingen av kommunes handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022.  
 
Fakta i saken: 
Det pågår et reguleringsplanarbeid for Brekkeveien 19 nær Ås sentrum, der 
forslagstiller ønsker å utvikle området til bebyggelse. Avgrensning for planarbeidet 
ble fastsatt i HTM i møte 30.03.2017. Der ble det vedtatt at Sagalund barnehage og 
skogområdet nord for barnehagen skulle inngå i planområdet. Sagalund barnehage 
har i kommuneplanens arealdel arealformål «Offentlig eller privat tjenesteyting». 
Skogområdet nord for barnehagen har arealformål «Friområde». Skal disse 
områdene inngå i planområdet og reguleres til boligbebyggelse, må det dispenseres 
fra kommuneplanens arealdel. 
 
Det kan stilles vilkår for en dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven §19-2 første 
ledd andre punktum. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i plan- og bygningslovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene med å gi dispensasjon må 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal legges særlig 
vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
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Vurdering: 
Kommunestyret vedtok 21.03.2018 en fortettingsstrategi for sentralområdet i Ås. Den 
legger føringer for det videre arbeidet med områdereguleringen for sentralområde 
Ås. I denne strategien er Sagalund barnehage og friområdet nord for barnehagen 
inkludert i delområde 5 hvor det kan vurderes ny bebyggelse. Å inkludere disse 
arealene i reguleringsplanen for Brekkeveien 19, sikrer en mer helhetlig planlegging 
av området mellom Ekornveien og Brekkeveien. Det var også begrunnelsen for 
rådmannens forslag til å inkludere dette arealet i reguleringsplanen da saken ble 
behandlet i HTM 30.03.2017. 
 
I kommuneplanens samfunnsdel er det et mål om at kommune vil sikre god tilgang til 
grøntområder (..) og sørge for arealeffektiv bebyggelse som sikrer sammenhengende 
grønnstruktur, jordvern, kulturlandskap og naturverdier. Dette følges opp i 
bestemmelsen §12 Folkehelse, punkt 12.3 «Sammenhengende grønnstruktur skal 
ivaretas og styrkes.» Grønnstrukturen er verdifull for kommunens innbyggere, og 
tilgang til rekreasjons- og friluftsområder er viktig for helse og livskvalitet. 
Friluftsområdene i Ås sentrumsområde er kartlagt og verdivurdert som del av 
områdereguleringsplanen. Hele friområdet nord for planområdet, er klassifisert som 
et B-område (jfr. A, B og C-klasse). Området er et viktig nærområde, med turstier og 
kupert terreng, som bl.a. brukes av barnehager. Det har en funksjon som 
grøntkorridor mot nordre del av Vardåsen og et grøntskille mot industrifeltet. Skogen 
er hogstmoden, og den burde vært skjøttet, bl.a. fordi den kan være en fare for 
bebyggelsen. Det er en gravhaug og hulvei i området som ikke er merket. Friområdet 
ligger i nærheten av friluftsområdene Vardåsen (nord for planområdet), Ekornskogen 
(sør for planområdet), samt et par områder beskrevet som «krattskog» i tilknytning til 
Ekornveien. Vesentlig for bruken av disse områdene er at de må skjøttes og holdes 
ved like. Det er Ekornskogen et eksempel på. Dette områdes skjøttes av vellet, og 
brukes mye gjennom store deler av året. Vellet har ikke kapasitet til å skjøtte 
friområdet nord for Sagalund barnehage og Maxbo-tomta, og det bærer området 
preg av. 
 
Med den befolkningsveksten og boligbyggingen det nå legges opp til i Ås, er det 
viktig at grønnstruktur ivaretas og gjøres tilgjengelig for innbyggerne i Ås. I de 
tilfellene grønnstruktur brukes til andre formål, er det viktig at det etableres ny 
grønnstruktur som er tilgjengelig for allmennheten. Når et friområde omdisponeres til 
formål boligområde, er det viktig at dette hensynet vektlegges i reguleringsplanen. 
Kommunen kan stille vilkår for en dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven §19-2 
første ledd andre punktum. I denne saken kan det stilles vilkår om at tilrettelegging 
og skjøtsel av det gjenværende friområdet nord for planområdet inngår som del av 
tilrettelegging og skjøtsel av fellesområder i planområdet. Det kan også stilles vilkår 
om at lekeplasser som etableres i planområdet har en utforming og en adkomst som 
inviterer til allmenn bruk av ulike aldersgrupper. 
 
Da HTM 30.03.2017 behandlet sak om varsel av oppstart for detaljreguleringsplan for 
Brekkeveien 19, (sak 22/17), ble det pekt på at det å inkludere Sagalund barnehage i 
planområdet, vil gi en mulighet for å avklare barnehagens framtidige berettigelse. 
Barnehagen har i dag liten kapasitet og få muligheter til videre utvikling med 
begrenset areal til rådighet og få muligheter til utvidelse. I rådmannens forslag til 
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handlingsprogram 2019-2022 er et innsparingstiltak at Sagalund barnehage legges 
ned og tomten selges. Barn som går i Sagalund flyttes da til andre barnehager hvor 
det er ledig kapasitet og det samme gjelder ansatte. Færre stengte avdelinger gjør at 
de kommunale barnehagene driftes mer effektivt enn i dag. Dette gir sparte 
kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-kostnader). Dette gir effekt på 
tilskudd til private barnehager året etter. Salg av eiendommen bør skje etter 
stadfestet ny regulering. 
 
Alle dispensasjoner som berører regionale og statlige myndigheters saksområde skal 
sendes disse for uttalelse før kommunen kan gi dispensasjon. Når det søkes om 
dispensasjon i forbindelse med utarbeidelse av en reguleringsplan, uttaler regionale 
og statlige myndigheter seg til reguleringsplanen når denne sendes på høring. Det vil 
si at denne dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel ikke sendes til regionale 
og statlige myndigheter for uttalelse. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Dersom arealet for dagens barnehage og friområde omdisponeres til 
boligbebyggelse, vil verdien av tomten øke. Det vil også øke andelen boliger som 
kan bygges på tomten. Det gir flere innbyggere som igjen gir økte skatteinntekter til 
kommunen. En evt. nedleggelse av barnehagen genererer ikke behov for å bygge ny 
barnehage, men gir en bedre utnyttelse av kapasiteten på de øvrige barnehagene i 
sentrum. Dette gir økonomisk gevinst. 
 
Å stille vilkår om at tilrettelegging og skjøtsel av det gjenværende friområdet nord for 
planområdet inngår som del av tilrettelegging og skjøtsel av fellesområder i 
planområdet kan påvirke prosjektets økonomi. Men å tilrettelegge og skjøtte dette 
området vil gi en ekstra verdi til planområdet. Det er fordi dette område har et 
potensiale for aktivitet for større barn. Det påpekes også i planbeskrivelsen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Grønnstrukturen er verdifull for kommunens innbyggere og tilgang til rekreasjons- og 
friluftsområder er viktig for helse og livskvalitet. Med den befolkningsveksten og 
boligbyggingen det nå legges opp til i Ås, er det helt vesentlig at grønnstruktur 
ivaretas og gjøres tilgjengelig for innbyggerne i Ås. Det bør derfor stilles vilkår om at 
tilrettelegging og skjøtsel av det gjenværende friområdet inngår som del av 
tilrettelegging og skjøtsel av fellesområder i planområdet. Det bør også stilles vilkår 
om at nye lekeplasser og fellesområder utformes på en slik måte at de er 
tilgjengelige for allmennheten. Dette skal framkomme av reguleringsbestemmelsene. 
 
Alternativer: 
Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det vil si at planområdet for 
Brekkeveien 19 ikke inkluderer tomten der Sagalund barnehage og friområdet ligger. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Forutsatt at det blir satt vilkår for dispensasjonen vurderer rådmannen fordelene til å 
være større enn ulempene, og anbefaler at det gis dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Arealformål «Offentlig og privat tjenesteyting» og 
arealformål «Friområde», kan benyttes til formål «Boligbebyggelse». Dette er i tråd 
med framtidig utvikling av Ås kommune, samt vedtatt fortettingsstrategi for 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 
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Vilkårene inngår i reguleringsbestemmelsene for planområdet. Videre vurdering av 
Sagalund barnehage inngår som del av behandlingen av kommunes 
handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan – og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.  
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp. 
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F-6/19 
Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa 
 
Saksbehandler:  Knut Grøholt Saksnr.:  18/02235-15 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 8/19 24.01.2019 
2 Formannskapet 6/19 30.01.2019 
3 Kommunestyret   
 
 
 

Innstilling fra HTM publiseres på nettbrett og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Retningslinjer for ordningen Morsa-tilskudd, datert 13.03.2018 vedtas. 
 
 
Ås, 14.01.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef  
 teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Retningslinjer Morsatilskudd, datert 13.03.2018  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:  
Aktuelle dokumenter medtatt i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunalteknikk 
Servicetorg  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-24-01-2019.350480.MD1I618949odafd.pts.html
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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken: 
Morsa-midlene er en tilskuddsordning som skal bidra til å hjelpe økonomisk 
vanskeligstilte innenfor vannområde Morsa til å finansiere kommunens pålegg om 
oppgradering av avløpsanlegg, slik at forurensning av miljøet reduseres. 
 
Tilskuddsordningen er felles for Morsa-kommunene som ønsker å ta en del i 
ordningen, og det er behov for å etablere en felles forvaltning av midlene. Det er 
derfor - etter vedtak i Vannutvalget Morsa - utarbeidet felles retningslinjer for 
tilskuddsordningen som må vedtas i den enkelte kommune.  
 
«Det opprettes en temagruppe husbank (1) som en del av Morsa organisering, der 
representanter fra husbank - og avløpsforvaltningen i kommunene inviteres til å 
delta. Temagruppen skal bistå i forvaltning av Husbankmidlene som vannområde 
Morsa disponerer. Temagruppen gis i oppdrag å utarbeide felles retningslinjer for 
saksbehandling av tilskudd- saker. Vannområdeutvalget gir AU (2) mandat til å 
godkjenne retningslinjene.»  
 
«Etter utarbeidelse av felles retningslinjer får temagruppen i oppdrag å utarbeide 
felles saksfremlegg til alle kommunene, med informasjon om ordningen og vedtak av 
felles retningslinjer, samt informasjonsmateriell til innbyggerne. Vannområdeutvalget 
Morsa gir AU mandat til å godkjenne felles saksfremlegg før disse sendes ut til 
kommunene for behandling.» 
 
(1). Temagruppe husbank senere kalt «temagruppe Morsa-midler» 
(2). AU: arbeidsutvalg som består av ordførere fra kommunene Våler, Vestby og Hobøl. 

 
Vedlagte retningslinjer for tilskuddsordningen er godkjent av arbeidsutvalget til 
vannområdet Morsa 13. mars 2018. 
 
Følgende kommuner har vedtatt ordningen:  
Enebakk – Ski – Frogn – Vestby – Hobøl – Spydeberg – Moss – Rygge – Råde. 
Våler og Ås gjenstår. 
 
Alternativer: 
Kommuner som ønsker å ta del i ordningen, skal vedta retningslinjene. Dersom 
kommunen ikke velger å vedta retningslinjene, fratas kommunens innbyggere som 
faller inn under ordningen mulighet til å søke på Morsa-tilskudd og må selv stå for 
finansiering av pålagt oppgraderings-arbeid. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Økonomisk tilskudd kan bidra til raskere gjennomføring av opprydningsarbeidet, 
dermed også til raskere reduksjon av forurensning fra private avløpsanlegg. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Pålegg som ikke etterkommes innen fristen vil følges opp med tvangsmulkt. 
Husstander som ikke har mulighet til å finansiere pålagt oppgradering vil dermed 
kunne havne i en vanskelig situasjon. Morsa-tilskuddet er ment å gi økonomisk 
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vanskeligstilte en mulighet til å gjennomføre pålagt oppgradering. Ordningen er 
behovsprøvd og skal fange opp de som har størst behov. 
 
Ettersom Morsa-tilskuddet er begrenset, vil det være en risiko for at det ikke er 
tilstrekkelige midler til å innvilge kvalifiserte søknader. Når midlene er brukt opp, faller 
tilskuddsordningen bort. 
 
Kommunen vil måtte avsette arbeidstid til nødvendig veiledning og behandling av 
søknader om Morsa-tilskudd. Arbeidet vil falle både på kommunens 
husbankansvarlige og forurensningsmyndighet.  
 
Nærmere beskrivelse av tiltaket: 
Vannområde Morsa 
Vannområde Morsa er et etablert samarbeid mellom 11 kommuner (Enebakk, Ski, 
Ås, Frogn, Vestby, Hobøl, Spydeberg, Våler, Moss, Rygge og Råde) som arbeider for 
å koordinere arbeidet med å bedre vannkvaliteten i vassdragene som ligger innenfor 
vannområdet, i henhold til vannforskriften. Vannområdets grenser følger 
nedbørsfeltene, og enkelte kommuner har bare deler av arealet innenfor Morsa. 
 
Figur 1 viser kart over de berørte områder i Ås kommune. (Legg også merke til Tandberg området – et lite 
område øverst til høyre i blått) 
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Morsa-tilskuddet 
Morsa-tilskuddet er gjenstående midler bevilget fra Husbanken i 2003. Vannområde 
Morsa fikk da bevilget 5 millioner fra Husbanken til å etablere en tilskuddsordning for 
husstander som ikke hadde økonomi til å etterfølge pålegg fra kommunen om å 
oppgradere avløpsløsningen sin. Det var etablert en støtteordning for dette i noen år, 
men ordningen ble lagt ned da pågangen forsvant. Gjenstående midler har forrentet 
seg, og per 31.12.2017 gjenstod det kr. 4 398 000,- som Morsa disponerer og som 
skal benyttes til dette formålet. 
 
Forurensning fra separate avløpsanlegg 
Utslipp fra separate avløpsanlegg er en av de viktigste forurensningskildene til 
vassdragene innenfor Morsa, og det gjennomføres omfattende tiltak for å redusere 
utslippet fra disse. 
 
Det er kommunen som er forurensningsmyndighet i slike saker og som sender 
pålegg til aktuelle eiendommer om å gjennomføre nødvendige tiltak. 
 
 
Utvikling og status i Ås kommune: 
Deler av Ås kommune faller innunder vannområde Morsa. Overvåkning av 
vannforekomstene i Ås viser at flere bekker/elver er klassifisert i tilstandsklasse 
‘’moderat til svært dårlig’’. Det har vært foretatt en omfattende oppgradering av de 
separate avløpsanlegg de siste 10 årene og de fleste tilfredsstiller dagens krav til 
rensing. Det er fortsatt noen få anlegg som av forskjellige grunner ikke er oppgradert 
(utdaterte anlegg, utsettelser, manglende oppfyllelse av krav).  
 
Avløpsvannet ledes ofte til nærmeste bekk eller til stedlige masser lokalt og 
oppgradering av anleggene er følgelig en viktig del av arbeidet for å redusere 
forurensning og bedre vannkvaliteten i kommunens vannforekomster. I områdene 
hvor avløpsanleggene har blitt oppgradert er det registrert en bedring av 
vannkvaliteten i bekkene. 
 
Kostnader 
Oppgradering av separat avløpsløsning er et tiltak som huseier selv må bekoste og 
ikke alle har ressurser til å kunne imøtekomme kommunens pålegg. 
 
Kostnadene for å etablere godkjent avløpsløsning vil kunne variere betydelig ut fra 
lokale forhold og valg av løsning, samt hvorvidt eiendommen vil kunne a) oppgradere 
til ny separat løsning, eller b) falle innunder plikten til å tilknytte seg offentlige 
ledninger, jfr. Plan og bygningsloven § 27-2, andre ledd. 
 

a) Normalkostnad for etablering av godkjent separat avløpsløsning anslås til 
rundt kr 250.000,- for en helårsbolig. Saksomkostningene kommer i tillegg. 
Etter gjeldende gebyrregulativ i Ås kommune vil dette normalt tilsvare ca. kr 
2.500,-. 
 

b) Tilknytningsplikten vil generelt gjelde så fremt det etter kommunes skjønn ikke 
medfører uforholdsmessige store kostnader. I Ås kommune vil beløp som 
overskrider 3,5 X grunnbeløp (G) vurderes som uforholdsmessig kostnad. Ut 
fra dagens satser tilsvarer dette kr 327 700,-. Medregnet sakskostnader og 
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gebyrer for tilknytning kan dette medføre en samlet kostnad på over kr 
400 000. Kostnader til eventuelle innvendige rørarbeider kommer i tillegg. I 
sjeldne tilfeller kan tilknytning også kreves der kostnadene vurderes som 
uforholdsmessige, eksempelvis dersom det av forurensningsmessige hensyn 
vurderes nødvendig. 
 

 
 
 
Finansieringsmuligheter 
De fleste husstandene finansierer pålagt oppgradering av avløpssystemet gjennom 
egenfinansiering eller lån i ordinær bank. For hjemmelshavere som ikke innvilges 
ordinært lån, har kommunen mulighet til å gi lån gjennom startlånsordningen til dette 
formålet. Morsa-midlene er forutsatt prioritert hjemmelshavere som etter kommunens 
vurdering verken kan betjene ordinært lån eller startlån for det aktuelle beløpet. 
 
Medbestemmelse: 
Alle kommunene i vannområde Morsa er invitert til å delta i ordningen. Vannområde 
Morsa styres av vannområdeutvalget, der blant annet ordførerne i alle de 11 
medlemskommunene deltar. Alle Morsa-kommunene er også invitert til å delta i 
temagruppe Morsa-midler, med representanter fra både husbank og fra 
avløpsområdet. 
 
Konklusjon: 
Formålet med ordningen er å gi økonomisk støtte til innbyggere innenfor 
vannområde Morsa som vurderes ikke selv å kunne finansiere den oppgraderingen 
av sine avløpssystemer, som er pålagt av kommunen for å redusere forurensingen. 
Tilskuddsordningen vil hjelpe økonomiske vanskeligstilte innbyggere til å kunne 
etterfølge pålegg og vil bidra til å redusere forurensing. Ordningen vil derfor være 
positiv både av sosiale hensyn og for reduksjon av forurensning. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages, og vil bli behandlet i AU til endelig avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Snarest. 
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F-7/19 
Ljungbyveien 17. Tilleggsfinansiering 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00211-13 
Saksgang  Møtedato 

1 Plan- og byggekomiteen 1/19 23.01.2019 
2 Formannskapet 7/19 30.01.2019 
 
 

Innstilling fra Plan- og byggekomiteen publiseres på nettbrett og på Ås 
kommunes hjemmeside her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ljungbyveien 17 – Administrasjonsdelen bygges om/utvides i tråd med 

oppdaterte og justerte tegninger for å sikre bedre universell utforming og 
arealutnyttelse. 

2. Det gjennomføres ekstra skjermingstiltak og justeringer av utomhusarealer i 
tråd med beskrivelse. 

3. Prosjektet tilføres en tilleggsfinansiering på kr 2,0 mill.  
4. Det forutsettes at prosjektet ferdigstilles innenfor siste tildelte ramme. 

 
 
Ås, 14.01.2019 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteén 
Formannskapet 
 
Tidligere politisk behandling: 
PBK-Sak 2/15,10.12.2015 – Godkjenning av mulighetsstudie 
PBK-Sak 7/16, 17.08.2016 – Godkjenning av forprosjekt 
F-Sak 67/16, 24.08.2016 – Godkjenning av forprosjekt 
K-Sak 67/16, 07.09.2016 – Godkjenning av forprosjekt 
PBK 5/17, 03.05.2017 - Statusrapport etter evaluering av innkomne tilbud 
F-Sak 58/18, 06.06.2018 - Søknad om bruk av vedlikeholdsfond for 2018 
 
 
Vedlegg: 
Plan ombygging, utvidet personalsone 
Kostnadsestimat 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-plan-og-byggekomiteen-23-01-2019.350480.MD1I618972o8a42.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det ble opprinnelig utlyst en konkurranse på et samlet prosjekt som skulle omfatte 
etablering av tre nye leiligheter i Ljungbyveien 17, samt ombygging og utvidelse av 
administrasjonsdelen. Selv etter to anbudsrunder var kostnadene høyere enn 
godkjent budsjett. Det ble da besluttet at anbudet kun skulle dekke etablering av 
leilighetene og at ombygging/utvidelse av administrasjonsdelen skulle søkes løst 
med interne ressurser.  
 
I løpet av byggeperioden oppstod det en vannlekkasje i den eksisterende delen. I 
forbindelse med saneringsarbeidene var det hensiktsmessig å utbedre andre 
tekniske forhold og det ble bevilget ekstra midler til dette i juni 2018 (se F-Sak 58/18 
fra 6/6-18). En del av finansieringen bestod i å overføre 1,0 mill. kr fra det 
opprinnelige investeringsprosjektet. I ettertid har det vist seg at prosjektet trenger 0,5 
mill. kr av disse til utendørs endringer og tilpasninger som er blitt avdekket etter at 
nybygget ble tatt i bruk. 
 
Ved en nærmere detaljprosjektering av foreslåtte ombygging/utvidelse av 
administrasjonsdelen, viser det seg at det blir enkelte driftsmessige utfordringer med 
foreslåtte løsning. Dette gjelder både rent teknisk i forhold til drift og vedlikehold og 
brukernes utnyttelse av arealene ift. universell utforming. 
 
Det søkes derfor om en samlet tilleggsbevilgning på 2,0 mill. kr. Det forutsettes at 
rammen er tilstrekkelig til å fullføre prosjektet i tråd med forskrifter og behov. 
 
Fakta i saken: 
Nybygget i Ljungbyveien 17 ble ferdigstilt og overtatt av kommunen i juni 2018.  
 
I tillegg til nybygget må administrasjonsdelen bygges om og utvides noe. Disse 
arbeidene er planlagt gjennomført sammen med et pågående vedlikeholdsprosjekt i 
Ljungbyveien 17, som blant annet omfatter istandsetting etter en vannlekkasje fra 
sprinkleranlegget. Prosjektet ble vedtatt finansiert ved overføring av 1,0 mill. kroner 
fra nybyggprosjektet og 2,4 mill. kroner fra vedlikeholdsfondet, jf. behandling i 
formannskapet den 06.06.2018. 
 
Tilskudd fra Husbanken vil ikke kunne søkes utbetalt før administrasjonsdelen er 
ferdigstilt. 
 
I avslutningsfasen av prosjektet med nybygget har det oppstått en del forhold som 
har fått kostnadskonsekvenser. Dette gjelder blant annet følgende: 

 Ekstra oppfølging av feil- og mangler knyttet til utomhus og baderom 
 Mer ressurskrevende sluttoppgjørsforhandlinger enn forutsatt 
 Ekstra oppfølging av ventilasjon som ikke har fungert 
 Ekstra oppfølging av FDV-dokumentasjon og nøkkelsystem 
 Det var ikke avsatt midler til senking av terreng ved carport 
 Uregelmessighet i strømtilkobling og kapasitet 
 Ekstra skjerming mot innsyn i leilighet A 
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Etter at rammene for vedlikeholdsprosjektet ble godkjent (F-Sak 58/18), har følgende 
endringer tilkommet: 

 Løsningen for administrasjonsdelen er endret noe for bedre å ivareta kravet til 
universell utforming ved blant annet etablering av HCWC og sikre en mer 
funksjonell takkonstruksjon 

 Nye arealer i den vestre delen av bygget for å lette driften og sikre bedre 
arealutnyttelse   

 
Økonomiske konsekvenser: 
Investeringsprosjektet Ljungbyveien 17 har et vedtatt budsjett på 15,5 mill. kroner, 
etter at budsjettet ble redusert med 1,0 mill. kroner ved formannskapets behandling 
den 06.06.2018 (F-Sak 58/18). Formannskapet vedtok også å opprette et eget 
prosjekt for ombygging av administrasjonsdelen, dekke nødvendig 
vedlikeholdsbehov og utbedre skader etter vannlekkasje. Det ble vedtatt et budsjett 
på 3,4 mill. kroner, hvor 1,0 mill. kroner ble tilført fra investeringsprosjektet og 2,4 
mill. kroner ble finansiert over vedlikeholdsfondet. 
 
Kostnadsreduksjonen i investeringsprosjektet på 1,0 mill. kroner viser seg å være for 
mye og det må tilbakeføres 0,5 mill. kroner, dvs. en ny forventet sluttkostnad på 16,0 
mill. kroner. 
 
Kostnadsøkningen knyttet til ombygging av administrasjonsdelen, dekning av 
nødvendig vedlikeholdsbehov og utbedring av skader etter vannlekkasje, er beregnet 
til 1,5 mill. kroner. Ny forventet sluttkostnad for dette prosjektet er 4,9 mill. kroner. 
 
Samlet er det behov for en tilleggsbevilgning på 2,0 mill. kroner for å kunne 
ferdigstille prosjektene i Ljungbyveien 17. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at det gis en samlet tilleggsfinansiering på 2,0 mill. kroner for 
ferdigstillelse av det opprinnelige byggeprosjektet, ombygging av 
administrasjonsdelen, dekning av nødvendige vedlikeholdsbehov og utbedring av 
skader etter vannlekkasje.  
 
En tilleggsfinansiering er nødvendig for å kunne ferdigstille prosjektene i 
Ljungbyveien 17 slik at det kan søkes om å få utbetalt tilskudd fra Husbanken.    
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-8/19 
Søknad om fritak fra kommunale verv - Ida Elisabeth Krogstad (H) - 
nyvalg 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  19/00126-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 8/19 30.01.2019 
2 Kommunestyret   
 
 

Ordførers innstilling: 
1. Ida Elisabeth Krogstad (H) innvilges fritak for resten av perioden fra sine verv i 

kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalget, HOK og 
samarbeidsutvalgene (SU) ved Sjøskogen skole og Ås ungdomsskole. 
 

2. Formannskapet 
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: 

 
3. Administrasjonsutvalget 

Som nytt varamedlem på plass nr. 3 velges: 
 
4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

Som nytt medlem på plass nr. 6 velges: 
 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Høyres liste i kommunestyret: 
Rubina Mushtaq Rikheim blir nytt medlem på plass nr. 7. 
Zara Mushtaq Berg blir ny vara på plass nr. 10. 

 
Ås, 09.01.2019 
 
Ola Nordal 
ordfører  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Aktuelle utvalg per 09.01.2019 
 
 
 
Lenker til relevante dokumenter på kommunens nettside: 
Styrer, råd og utvalg 2015-2019 
Oversikt over representantvalg for partienes lister ved kommunestyrevalget 2015 
fremgår av K-sak 1/15, Kommunestyret 21.10.2015, vedlegg 1 side 32. 

https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-21-10-2015.350480.MD1I340652oe4f1.pts.html
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Søknad/e-postveksling om barselpermisjon og fritak, jf. 19/00126-1 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ida Elisabeth Krogstad 
Rubina Mushtaq 
Zara Mushtaq Berg 
Valgte personer 
Orientering til berørte utvalg 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, 360 og styrevervregister 
 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ida Elisabeth Krogstad (H) søker om fritak fra sine kommunale verv for resten av 
perioden. Eventuelt nyvalg bes foretatt. 
 
Fakta i saken: 
Ida Elisabeth Krogstad (H) søker om fritak fra sine kommunale verv for resten av 
perioden. Hun har følgende verv: 
 

Medlem   Vara 

Kommunestyre  Formannskap 

HOK  Administrasjonsutvalg 

SU, Sjøskogen skole SU, Ås ungdomsskole 

 
Krogstad har søkt om fritak fordi hun har svangerskapspermisjon frem til sommeren 
og hun planlegger å flytte fra Ås i løpet av 2019. Hun mener det er lite aktuelt å 
gjeninntre for den korte tiden som er frem til valget. 
 

Fritak og valg – utdrag av bestemmelser: 
 

Kommuneloven   
 

§ 15.Uttreden.  
2. Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet.  
 

§ 16.Opprykk og nyvalg. 
2. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer 
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er 
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved 
flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.  
 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig ut, 
velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent 
av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn.  
 

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan 
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra 
det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre 
organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet.  
 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den 
som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 
kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. 
Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 
 

Valgloven 
 

§ 14-2.Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 

(1) Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en 
representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt. 
 

(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom ordføreren finner dette nødvendig. 

 

Utdrag fra Kommentarer til kommuneloven 
v/Oddvar Overå og Jan Fridthjof Bernt, Kommuneforlaget 14.08.2014: 
  
Fritak er betinget av at vedkommende «ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet». Fritaksgrunn vil i første rekke være at 
søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra 
byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.  
 

Selv om det foreligger lovlig fritaksgrunn, er det ellers opp til det kompetente organs 
diskresjonære skjønn å avgjøre om søknaden skal imøtekommes, jf. formuleringen 
«kan ... frita.» 
 

Finner kommunestyret at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det deretter vurdere om 
det er rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn både til søkerens og 
kommunens situasjon. Blant annet må en ha det for øye at en ikke fritar så mange 
personer at det blir for få igjen å velge imellom, f.eks. til ordførervervet. Det har ikke 
vært meningen at de nye bestemmelsene skal bli brukt for å frita personer i særlig 
stor utstrekning. Kommunestyret bør være varsomme med å innvilge søknader om 
fritakelse. 

_____ 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_14#KAPITTEL_14
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Vurdering og konklusjon: 
Delegasjonsadgang, jf. K-sak 17/13, 03.04.2013, kan ikke benyttes i denne saken 
fordi valg av medlemmer til kommunalt utvalg må vedtas av kommunestyret selv. 
 
Etter ordførers vurdering bør permisjon innvilges for den tiden Krogstad har 
svangerskapspermisjon fra sitt arbeid, det vil i praksis si til og med juli 2019. Det 
gjenstår da kun to møter i utvalgene før kommunestyrevalget.  På bakgrunn av at 
hun selv ønsker fritak og at det er påregnelig at det vil bli en krevende hverdag, 
anbefaler ordfører at fritak innvilges. Siden Krogstad også har planer om å flytte fra 
kommunen er mest hensiktsmessig for Ås kommune at det nå velges nye 
representanter for resten av kommunestyreperioden. 
 
Ordfører tilrår at Ida Elisabeth Krogstad innvilges fritak for resten av valgperioden. 
 
Ordfører anbefaler at fritak fra SU fattes av kommunestyret i denne saken og at valg 
av nytt medlem og vara foretas av HOK, jf. Ås kommunes reglementer punkt 7.1.1. 
 
Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør for Høyres varaliste til 
kommunestyret. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 
 
 

 
 
 

https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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