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Ås, 27.05.2014

Ola Nordal
Leder

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 03 eller
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.nov/ Rita Stensrud.
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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Orientering

6/14 Orientering om rapport om vaktmestertjenesten,
v/Bjørn Leivestad fra Adhoc-utvalget.

Delegerte vedtak

Legges på iPad og kommunens nettside under innkallingen.
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Saker til behandling

HTM-45/14
1. tertialrapport 2014
Gå til saksliste Neste sak >>

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/01232-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Administrasjonsutvalget 9/14 11.06.2014
2 Arbeidsmiljøutvalget 9/14 29.04.2014
3 Arbeidsmiljøutvalget 17.06.2014
3 Arbeidsmiljøutvalget 17.06.2014
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 45/14 05.06.2014
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/14 04.06.2014
5 Hovedutvalg for helse og sosial 19/14 04.06.2014
6 Formannskapet 35/14 11.06.2014
7 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
1. tertialrapport 2014 tas til orientering.

Ås, 28.05.2014

Trine Christensen Emil Schmidt
Rådmann Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
AMU
Administrasjonsutvalg
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kontrollutvalg (uttalelse)
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
1. tertialrapport
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2014 -
2017. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:

- Tiltak beskrevet i handlingsprogrammet
- Oppfølging av vedtak
- Økonomi
- Planoversikt

1. tertialrapport er en rapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og
økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende tiltak, gis det ikke en
uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid er avvik mellom
vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og tiltak der det har
vært aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk fokus som er
gjennomført fra
mai til august, er også trukket frem.

Økonomiske konsekvenser:
Vedtatt handlingsprogram budsjetterer med et netto driftsresultat på 0,6 %.
Prognosen opprettholdes etter 1. tertial, men det er stor usikkerhet, særlig knyttet til
skatteinngangen.

Konklusjon med begrunnelse:
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at
1. tertialrapport tas til orientering.
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HTM-46/14
Budsjettreguleringer 1. tertial 2014
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02097-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Administrasjonsutvalget 10/14 11.06.2014
2 Hovedutvalg for helse og sosial 20/14 04.06.2014
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 46/14 05.06.2014
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/14 04.06.2014
5 Formannskapet 36/14 11.06.2014
6 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2014 gjennomføres i tråd med tabell 1. og 2.

Ås, 28.05.2014

Trine Christensen Emil Schmidt
Rådmann Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Administrasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg: (bakerst i saksfremlegget)
Tabeller og kommentarer for budsjettreguleringer – drift og investering.

Utskrift av saken sendes til:
Etatssjefer
Økonomiavdelingen
Revisjonen
Plankomiteen
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca 7,5 mill. kr. eller
0,6 %. Fylkesmannens anbefaling ligger på 3 %. Status per 1. tertial viser at
prognosen for resultatet for 2014 står uendret. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet
til skatteinngangen for 2014.

Skatt og rammetilskudd
I revidert nasjonalbudsjett presenterer Regjeringen nye prognoser for
skatteinngangen for landet som viser at skatteinngangen blir lavere enn lagt til grunn
i opprinnelig budsjett.
Denne trenden gjelder også for skatteinngangen til Ås kommune

Det er i vedtatt budsjett anslått en skatteinngang på 435 mill. kr. Pr 1. tertial 2014 har
Ås kommune en skatteinngang på 129,4 mill. kr. Dette utgjør 29,75 % av budsjettert
skatteinngang for hele året. I samme periode i fjor var skatteinngangen på 127,4 mill.
kr. eller 30,46 % av regnskapsført skatt for hele 2013. Periodisert skatteinngang hittil
i år er dermed under nivået i fjor. Kemneren har anslått skatteinngangen i 2014 til å
bli 15,9 mill. kr. lavere enn Ås kommunes budsjett. En fremskrivning av
skatteinngangen til nå innebærer at skatteinngangen blir ca. 10 mill. kr. lavere enn
budsjettert. Det er dermed grunn til å forvente at skatteinngangen i 2014 blir lavere
enn budsjettert.

Noe av nedgangen i forventet skatteinngang for 2014 knytter seg til forventet lavere
lønnsvekst. Dersom dette slår til vil dette gi reduserte lønnskostnader for Ås
kommune og avsatt reserve til lønn og pensjon kan reduseres. Dette vil i tilfelle
kompensere noe for reduserte skatteinntekter. Det er derfor fortsatt stor usikkerhet
knyttet til disse forholdene. Rådmannen vil komme tilbake i saken i 2. tertial men vil
allerede nå varsle enhetene om at det vil kunne komme innstramminger i årets
budsjett.

Eiendomsskatt på næring, verker og bruk
Kommunestyret har vedtatt innføring av eiendomsskatt på næring fra og med
1.1.2014. Taksering er foretatt og skatteseddel er sendt skattepliktige eiendommer
innen fristen som er 1. mars i henhold til eiendomsskatteloven. Taksering er foretatt
av takseringsfirmaet Verditakst som vant anbudet for dette oppdraget. 260
eiendommer er befart og/eller taksert i løpet av januar og februar. Det har vært en
meget stram tidsfrist for takseringsarbeidet. Skatteyter kan klage på taksten innen en
klage frist på 6 uker. Takseringen er basert på en utvendig befaring. Dette medfører
at det vil komme en del klager som skyldes at skatteyter vil påpeke ting som kan
være relevant for taksten, men som ikke er fanget opp ved utvendig befaring. Videre
er takstene basert på data fra kommunens eiendomsregister, og her er det noen
mangler. En positiv gevinst ved takseringsarbeidet er derfor at kommunen får
oppdatert eiendomsregisteret for næringseiendommer.

Det er kommet inn til sammen 56 klager som skal behandles av takstnemnda for
eiendomsskatt sommeren og høsten 2014. Videre har kommunestyret vedtatt at det
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kan søkes om fritak for eiendomsskatt etter § 7 i eiendomsskatteloven for stiftelser
som driver allmennyttige formål, bygninger med historisk verdi m.m.. Det har kommet
inn søknader om 22 fritak. 9 av disse søknadene innfrir kriteriene for fritak vedtatt av
kommunestyret og er innvilget. Resterende 13 blir fremmet i en egen sak for
kommunestyret.

Samlet eiendomsskatt for næringer, verker og bruk, utgjør ca. 20 mill. kr. før
klagebehandling og kommunestyrets behandling av søknader om fritak. Opprinnelig
budsjett er på 13 mill. kr., det vil si 7 mill. kr. lavere enn utskrevet skatt. Hva resultatet
blir etter kommunestyrets behandling av fritak og takstnemndas behandling av klager
er foreløpig uavklart. Et nøkternt anslag vil være at samlet eiendomsskatt for 2014
blir på ca. 17 mill. kr. eller ca. 4 mill. kr. høyere enn budsjettert. Samtidig må det
settes av 750 000 kr. til taksering av eiendommer og konsulenttjenester og juridisk
rådgivning i forbindelse med behandling av klager.

Avtale om grunneiervederlag for etablering av deponi på Ålerud skytebane
Det er kommet til enighet om prinsippene for en avtale om grunneiervederlag med
driftsoperatør for etablering av deponi og støyvoller på Ålerud skytebane. Ås
kommune mottar 33 % av inntektene i prosjektet, etter at kostnader som tilfaller
grunneier på 20 mill. kr. er dekket inn. Rådmannen vil komme tilbake med et anslag
på inntektene i prosjektet i handlingsprogram 2015-18.

Lån
Rentenivået har holdt seg lavt også i 2014, og er så langt i år lavere enn forutsatt i
opprinnelig budsjett. Renteutgiftene for 2014 anslås derfor å bli 0,5 mill. kr. lavere
enn budsjettert, Samtidig reduseres kommunens renteinntekter ved nedgang i
rentenivået. Fortsatt høy overskuddslikviditet som følge av at planlagte investeringer
er utsatt i tid, bidrar imidlertid til å kompensere for redusert rentenivå. Det anslås
derfor at renteinntekter blir 1 mill. kr. høyere enn budsjettert.

Kapitalforvaltning
Status per 1. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 1,9 %
eller 3,38 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 8,2 mill. kr. eller ca. 4,75
% i 2014. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten, men hittil i år er
avkastningen noe høyere enn periodisert budsjett. Eventuell meravkastning er av
kommunestyret vedtatt avsatt til styrking av bufferfond.

Startlån
Det er i handlingsprogram for 2014-17 lagt opp til opptak av 20 mill. kr. i startlån.
Dette er beskrevet i dokumentet, men det er ikke et eget vedtakspunkt om dette i
kommunestyrets protokoll. Husbanken krever dette. Dette punktet tas derfor med i
denne saken.

Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene

Lønnsoppgjøret 2014- budsjettmessige konsekvenser
I opprinnelig budsjett for Ås kommune er det budsjettert med en lønnsvekst på 3,5 %
fra 2013 til 2014, Overhenget var anslått til 0,4 % og fordelt ut på enhetene og en
reserve på 3,1 % var satt av på felles lønnspott for dekning av lønnsoppgjøret 2014.
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30. april ble det klart at lønnsoppgjøret i KS-området går til mekling. Meklingsfristen
er 25. mai kl. 24.00.

Sentraladministrasjonen:

Pensjon
Ny prognose fra KLP over pensjonskostnader viser at det grunnlag for å redusere
pensjonskostnadene med ca. 2 mill. kr. i forhold til budsjettert avsetning for 2014.
Usikkerhet knyttet til lønnsoppgjøret innebærer at Rådmannen nå foreslår en
redusert avsetning på 1 mill. kr. i 2014.

Seniorpolitiske tiltak
Nye seniorpolitiske tiltak ble vedtatt i 2013 med virkning fra 1.1.2014.
Kommunestyrets vedtatte ordning er mer kostbar enn det budsjettet legger til grunn.
Budsjettet må styrkes med 2 mill. kr.

Redusert bidrag Follo kemner kontor som følge av overskudd 2013
Follo kemner kontor har et regnskapsmessig mindreforbruk på 2 944 084 kr. i 2013.
Representantskapet har vedtatt at overskuddet tilbakeføres deltakerkommunene gjennom en
tilsvarende reduksjon i deltakerkommunenes tilskudd til driften av KIF for inneværende år.
Dette utgjør 450 000 kr i redusert bidrag fra Ås kommune.

E-DAG (Elektronisk dialog med arbeidsgiver)
Fra og med 1.1.2015 etableres en ny felles ordning for rapportering fra arbeidsgiver
om tilsettings- og inntektsforhold til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (Nav) og
Statistisk sentralbyrå.. Dette er lovpålagt ordning som medfører at det må
implementeres en ny modul i økonomisystemet innen utgangen av 2014 for ivareta
dette kravet. Arbeidet med implementeringen viser seg å være mer arbeidskrevende
enn forutsatt, og er anslått til ca. 100 000 kr. i konsulenttjenester og økt egeninnsats.

Reservert til tilleggsbevilgninger
For å dekke opp nye behov foreslås post reservert til tilleggsbevilgninger redusert
med 1 mill. kr.

Helse og sosial:

Det er over tid rapportert om merforbruk på døgnkontinuerlig drift av sykehjemmet og
hjemmebaserte tjenester. Dette skyldes at lønnsrammene delvis er basert på
historiske rammer som ikke fullt ut dekker variabel lønn (ferievikarer,
opplæringsvakter, ekstravakter til døende etc og sykevikarer første 16 dager
(arbeidsgiverperioden). Det er foretatt en økonomisk gjennomgang av
lønnsbudsjettene for døgnkontinuerlig drift, som indikerer at budsjettet må styrkes
med mellom 5 til 10 mill. kr., avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn
for blant annet sykefravær, bemanningsnorm og kompetanse.

Rådmannen foreslår at rammen for variable lønnsposter nå økes med ca. 3 mill. kr.
årlig uten at bemanning og pleiefaktor økes. Tiltaket er derfor kun et tiltak for å få
realistiske budsjetter samtidig som man opprettholder dagens tjenestetilbud.

http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjor/Tariff-2014-Oppgjoret-til-mekling/
http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjor/Tariff-2014-Oppgjoret-til-mekling/
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Tiltaket finansieres innenfor rammen til HS ved at inntekter fra ressurskrevende
tjenester øker med 3 mill. kr.

Samtidig videreføres tiltak for å redusere merutgiftene innen helse og sosial med
kontinuerlig vurdering av innstramming av tjenestetilbudet der det er mulig.

Oppvekst og kultur:

Etterberegning tilskudd til private barnehager
Det er i regnskapet for 2013 avsatt 1 260 395 kr. til etterberegning av tilskuddet til
private barnehager basert på foreløpige prognoser. Endelig beregning viser at det
må avsettes ytterlige 1 069 030 kr. Denne kostnaden vil påløpe i regnskapet for
2014. Rådmannen vil komme tilbake i 2. tertial på inndekning av denne kostnaden.

Korrigering av kutt
Ved politisk behandling av handlingsprogrammet 2014-2017 ble det vedtatt å fjerne
kutt i form av nedleggelse av fritidsklubb og nedbemanning på biblioteket. Midlene til
driften ble imidlertid ikke tilbakeført. Kuttet lå på ansvar 2050, i stedet for på de
faktiske enhetene. Konto 149000.2050.202 stod derfor med -1 522 000 kr. i stedet for
964 000 kr., Korrigert for andre budsjettendringer mangler det 1 431 000 kr. I tillegg
følger det 110 000 kr. i urealistisk inntekt fra politisk behandling i 2011 på PPS,
ansvar 2512.

Inntekter tilskudd til Voksenopplæring for flyktninger.
Ås kommune får eget tilskudd fra staten til voksenopplæring for flyktninger (per
capita tilskudd). Nye beregninger viser at budsjetterte inntekter kan økes med 1 mill.
kr.

Teknikk og miljø:

Juridiske tjenester og erstatninger
Det er påløpt kostnader til juridisk bistand vedr. friområdet ved Strandenga og Gamle
Mossevei, Mesta eiendom. Ås kommune har også måttet utbetale erstatning i
forbindelse med saken om Gamle Mossevei, Mesta eiendom.

Behov for regulering av investeringsbudsjettet

Presisering vedrørende føring av mva for investeringsprosjekter.
I vedtatt handlingsprogram 2014-17 står det under tabell 5, side 20 at prosjekter
merket med * er inkludert mva. Dette er ikke riktig. Alle prosjektene er etter
omlegging av momskompensasjon for investeringer fra drift til investering, ført netto.
Det vil si at moms og tilhørende momskompensajon føres på det enkelte prosjekt.
Prosjektenes netto ramme blir da eks. mva. I budsjetteter dette ivaretatt riktig slik at
feilen i teksten til tabellen ikke får noen budsjettmessige konsekvenser.

Borggården
Etter kommunestyrets vedtatte budsjett for 2014 står det -2,4 mill. kr. på infrastruktur
Ås sentrum og 3,9 mill. kr. på Borggården. Det negative budsjettet på infrastruktur Ås
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skyldes at budsjettendringen til kommunestyret ikke tok hensyn til moms. Disse to
prosjektene foreslås nå sett under ett og utgjør til sammen 1,5 mill. kr. Dette
disponeres til nødvendige infrastrukturtiltak i Borggården, herunder nedgraving av
containere for renovasjon/papir.

Hogstvetveien, Modulbygg 51/4
Kommunal bolig er satt opp. Budsjettmidler overføres fra prosjekt Fjellveienboliger.

Beskrivelse av alle forslag til endringer av investeringsprosjekter framgår av tabell 2
med tilhørende kommentarer.

Orientering om vedtak i politiske utvalg om fordeling av uspesifiserte kutt
De ulike utvalgene har fordelt uspesifiserte kutt som ble lagt inn under behandlingen
av budsjettet og Handlingsprogrammet 2014-2017. Orientering om hvordan disse
kuttene er fordelt følger i vedlegg 3.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærerat prognosen for netto
driftsresultat opprettholdes på 0,6 %.

Konklusjon med begrunnelse:
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 – 3.
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Vedlegg: Tabeller og kommentarer for budsjettreguleringer – drift og investering.

Tabell 1 omfatter budsjettreguleringer innen drift som omfatter nye tiltak og
reelle omprioriteringer.

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift
Regnskap

2013

Oppr.
budsjett

2014

Rev.
budsjett

2014 Endring
Nytt rev.
budsjett

Sentraladministrasjonen

1. 10*1100.100 Godtgjørelse ordfører og folkevalgte 3 046 008 3 099 000 3 099 000 362 000 3 461 000

2. 147010.1120.100 Tilskudd til organisasjoner/lag 226 779 227 000 227 000 23 000 250 000

3. 10*.1300.120 Lønn rådmann 1 142 851 1 091 000 1 091 000 181 000 1 272 000

4. 10*.1504.180 Seniorpolitiske tiltak 3 648 927 2 646 000 2 646 000 2 000 000 4 646 000

5. 127000.1600.120
Konsulent til implementering av E-
dag 247 048 160 000 160 000 100 000 260 000

6. 135000.1600.120
Tilbakeføring overskudd Follo
kemnerkontor 3 541 777 4 584 000 4 584 000 -450 000 4 134 000

7. 147090.1620.392
Andre bidrag/overføringer tilskudd
trossamfunn 791 488 227 000 227 000 500 000 727 000

8. 149000.1701.100 Reservert til tilleggsbevilgninger 0 1 591 000 1 591 000 -1 162 000 429 000

9. 149000.1703.180
Reservert til tilleggsbevilgninger
pensjon 0 2 500 000 2 500 000 -1 000 000 1 500 000

Oppvekst og kultur

10. 149000.2050.202 Manglende tilbakeføring kutt 0 -1 522 000 -943 000 1 431 000 488 000

11. 162000.2512.201 Korrigering inntektspost PPS -6 150 -110 000 -110 000 110 000 0

12. 1700*.2108.213 Inntekter VO - per capita tilskudd -6 843 675 -6 000 000 -6 000 000 -1 000 000 -7 000 000

Helse og sosial

13. 10*.3010.241 Lønn turnuslege 1 475 045 1 222 000 1 222 000 300 000 1 522 000

14. 10*.3110.232 Lønn forebyggende helsetjenester 10 645 959 9 584 000 9 584 000 50 000 9 634 000

15. 160090.3110.232 Annen brukerbetaling -321 103 -250 000 -250 000 -50 000 -300 000

16. 10*.3210.242 Lønn NAV 8 747 027 7 005 000 7 005 000 600 000 7 605 000

17. 147040.3220.281 Bidrag sosial omsorg/barnevern 5 571 553 5 038 000 5 038 000 -600 000 4 438 000

18. 116540.3230.251
Utgiftgodtgjørelse fosterhjem i
familien 31 487 41 000 41 000 345 000 386 000

19. 116540.3230.252
Utgiftgodtgjørelse fosterhjem utenfor
familien 1 104 280 940 000 940 000 1 210 000 2 150 000

20. 170000.3342.254 Refusjon fra staten -20 504 292 -25 504 000 -25 504 000 -3 000 000 -28 504 000

21. 10*.3410.253 Lønn Moer 1CD 7 344 037 13 802 000 13 802 000 265 000 14 067 000

22. 10*.3411.253 Lønn Moer 2AB 20 978 733 23 753 000 23 753 000 456 000 24 209 000

23. 10*.3420.253 Lønn Moer 2CD 24 105 190 14 124 000 14 124 000 271 000 14 395 000

24. 10*.3440.253 Lønn Moer 1AB 15 322 900 13 430 000 13 430 000 258 000 13 688 000

25. 10*.3430.253 Lønn Skjermet enhet 37 420 981 34 903 000 34 903 000 750 000 35 653 000

26. 10*.3480.254 Lønn hjemmetjenesten Sør 19 064 701 19 101 000 19 143 000 558 000 19 701 000

27. 10*.3482.254 Lønn hjemmetjenesten Nord 15 518 375 15 143 000 15 143 000 442 000 15 585 000

28.

135000.3540.254 Kjøp fra andre - ressurskrevende
bruker 1 400 384 1 540 000 1 540 000 1 000 000 2 540 000

Teknikk og miljø

29. 127010.6080.302 Juridiske tjenester 162 415 50 000 50 000 400 000 450 000

30. 128020.6080.302 Andre erstatninger 0 0 0 500 000 500 000

Fellesinntekter og -utgifter

31. 127000.8000.800
Konsulenttjenester - taksering for
eiendomsskatt 0 0 750 000 750 000

32. 187400.8000.800 Eiendomsskatt verker og bruk -3 155 167 -13 000 000 -13 000 000 -3 000 000 -16 000 000

33. 150000.9000.870 Renteutgifter -12 242 31 074 000 31 074 000 -500 000 30 574 000

34. 190000.9000.870 Renteinntekter -9 893 471 -7 830 000 -7 830 000 -1 000 000 -8 830 000

35. 181010.8000.840 Vertskommunetilskudd PU brukere -12 242 700 -12 500 000 -12 500 000 -1 100 000 -13 600 000
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Kommentarer budsjettreguleringer drift 1.tertial 2014

Sentraladministrasjonen
1. Økte lønnskostnader til ordfører, varaordfører og folkevalgte som følge av økt

lønn til rådmannen.
2. Økte kommunalt tilskudd til folkevalgte som følge av økt lønn til ordføreren.
3. Etterbetaling og helårseffekt av lønnsoppgjør for 2013 for rådmannen.
4. Kostnaden til seniortiltak anslås til å bli 2 mill. kr. høyere enn budsjettert da ny

vedtatt ordning er mer kostbar enn budsjettet legger til grunn.
5. Konsulentbistand til implementering av ny modul i økonomisystemet.
6. Tilbakeføring av bidrag til Follo kemner kontor for 2013.
7. Tilskudd til andre trossamfunn ble kuttet i handlingsprogrammet 2014-2017.

Kuttet må tilbakeføres da tilskuddet er lovpålagt å utbetale.
8. Tilleggsbevilgninger reduseres for dekke nye behov og økte lønnskostnader til

ordfører, varaordfører, folkevalgte og rådmannen.
9. Tilleggsbevilgninger til pensjon og premieavvik reduseres for å dekke nye behov.

Oppvekst og kultur
10. Korrigering av manglende tilbakeføring ved redusert kutt i detaljert budsjett for

2014.
11. Urealistisk inntekt for PPS fra politisk budsjettbehandling i 2011.
12. Økning av refusjon per capita på VO da anslaget for 2014 ser ut til å være for lite.

Helse og sosial
13. Fylkesmannen har pålagt Ås kommune å ansette turnuslege. Oppstart

1.september 2014.
14. Økning av lønnsbudsjettet til helsestasjonen.
15. Økning av inntekter på reisevaksinering ved helsestasjonen.
16. Lønnskostnader knyttet til videreføring av en 100 % veilederstilling ved Nav Ås

tilknyttet ungdomsteamet, jf. K-sak 23/14.
17. Finansiering av en 100 % veilederstilling ved NavÅs tilknyttet ungdomsteamet, jf.

K-sak 23/14.
18. Antall plasserte barn øker og utviklingen innebærer en betydelig økning i

utgiftsdekningen. I statsbudsjettet er det lagt inn en forventet økning i kommunal
egenandel.

19. Antall plasserte barn øker og utviklingen innebærer en betydelig økning i
utgiftsdekningen. I statsbudsjettet er det lagt inn en forventet økning i kommunal
egenandel.

20. Refusjoner for ressurs krevende brukere økes med 3 mill. kr.
21. Styrking av variabel lønn ved Moer 1CD.
22. Styrking av variabel lønn ved Moer 2AB.
23. Styrking av variabel lønn ved Moer 2CD.
24. Styrking av variabel lønn ved Moer 1AB.
25. Styrking av variabel lønn ved skjermet enhet.
26. Styrking av variabel lønn ved hjemmetjenesten Sør.
27. Styrking av variabel lønn ved hjemmetjenesten Nord.
28. Kjøp av plass til ressurs krevende bruker.
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Teknikk og miljø
29. Juridisk bistand Strandenga og Gamle Mossevei.
30. Gamle Mossevei, erstatning tiltakshaver.

Felles inntekter og -utgifter
31. Konsulenttjenester – taksering av næringseiendommer
32. Eiendomsskatt næring
33. Renteutgifter
34. Renteinntekter
35. Økt vertskommunetilskudd PU brukere som følge av flere brukere.
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Tabell 2 omfatter budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet
(alle tall i 1000 kr).

Tabell 2. Budsjettreguleringer investering
Ref.
ved-tak

Regnska
p 2013,
inkl mva

Rev.
Budsjett
2014

Endring i
budsjett
2014

Nytt rev.
Budsjett
2014

Total
ramme

1 Omdisponering- Inventar og utstyr Biblioteket
0221 – Inventar
biblioteket Merforbruk i 2013 Ny 1 764 -524 524 0 1 108

0236 – E-bøker
biblioteket Inventar Ny 0 160 -80 80

0771 – Barnehagetiltak Vedlikehold Ny 2 910 2 071 -386 1 685 5 500
Overføring fra drift fra
ansvar 2430 Mindreforbruk i 2013 -58

2 Omdisponering – Infrastruktur Ås sentrum
0683 – Infrastruktur Ås
sentrum Nybygg og anlegg Ny 1 364 -2 426 2 426 0 10 000
0669 – Borggården,
Kulturhuset Nybygg og anlegg Ny 339 3 894 -2 426 1 468 1 500

3
Omdisponering –Hogstvetveien,
modulbygg 51/4
0725 - Fjellveienboliger Nybygg og anlegg Ny 215 23 634 -2 000 21 634 43 000
0625 - Hogstvetveien,
modulbygg 51/4 Nybygg og anlegg Ny 12 0 2 000 2 000

4 Prosjekter med mindreforbruk

0215 - Kulturhuset Mindreforbruk i 2013 Ny -50 40 -40 0 2 329
0300 - Inventar Nordby
helsestasjon Mindreforbruk i 2013 Ny 9 38 -38 0 127

0731 - Ås u-skole,
aktivitetsbygg Mindreforbruk i 2013 Ny 88 49 -49 0 150
0756 - Rehab SFE-
midler Mindreforbruk i 2013 Ny -298 135 -135 0 3 000

0719 - Åsgård skole.
Pav2 og 3 Mindreforbruk i 2013 Ny - 40 -40 0 50
Avsetning til ubundet investeringsfond 302

5 Prosjekter med merforbruk
0113 – Innløsning
festetomter Merforbruk i 2013 Ny 37 -29 29 0
0317 - Nye
sykehjemsplasser -
Moer Merforbruk i 2013 Ny 1 607 -6 6 0 1 599
0501 - Oppgradering
lysanlegg - Ås stadion Merforbruk i 2013 Ny 662 -49 49 0 600

0704 - Kroer-skole,
lærerkontor Merforbruk i 2013 Ny 299 -119 119 0 150

0761 - Norbytun u-skole
fasade Merforbruk i 2013 Ny 360 -21 21 0 333

0770 - Berg gård Merforbruk i 2013 Ny 223 -58 69 11 150
Bruk av ubundet investeringsfond -293
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Kommentarer budsjettreguleringer investering 1.tertial 2014

1 Omdisponering – Inventar og utstyr biblioteket på Vinterbro
Merforbruket på biblioteket foreslås dekket av primært en omdisponering fra
prosjekt 0771, Barnehagetiltak, som anses ferdig. I tillegg overføres 1 % av
mindreforbruket til ansvar 2430 biblioteket, til prosjektet om overføring av
mindreforbruk blir vedtatt.

2 Omdisponering Infrastruktur Ås sentrum.
En overføring av midler mellom Infrastruktur og Borggården ble delvis
kansellert. Reduksjonen ble beholdt og overføringsmidlene ble fjernet.
Prosjektmidlene lå inklusiv mva for å bedre synligheten i transaksjonen. Dette
reduserte prosjektets midler med ytterligere 1,8 mill. Prosjektet trenger nå en
omdisponering fra Borggården for å kunne avslutte «merforbruket».

3 Omdisponering Hogstvetveien, modulbygg 51/4
Bygget er nå oppført men har ikke fått tildelt budsjettmidler. En omdisponering
fra prosjekt 0725, Fjellveienboligene foreslås.

4 Prosjekter med mindreforbruk som kan avsluttes.
Mindreforbruk og merforbruk i avsluttede prosjekter foreslås å salderes mot
fondskontoen. Samlet mindreforbruk i enkeltprosjekter er vist i pkt. 3 i
investeringstabellen og utgjør samlet 302 000 kroner.

5 Prosjekter med merforbruk som trenger finansiering
Mindreforbruk og merforbruk i avsluttede prosjekter foreslås å salderes mot
fondskontoen. Samlet merforbruk i enkeltprosjekter som trenger finansiering er
vist i pkt. 4 i investeringstabellen og utgjør 293 000 kr.
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Tabell 3 omfatter budsjettreguleringer av uspesifiserte kutt fordelt av utvalgene
ihht HP 2014-2017. Sentraladministrasjonens kutt fordeles pro lata.

Tabell 3. Budsjettreguleringer, utfordeling
innsparingstiltak

Tidligere
saksbeh.

Regnskap
2013

Oppr.
budsjett

2014

Endring Nytt rev.
budsjett

Oppvekst og kultur

149000.2050.120 Uspesifisert kutt HOK 6/14 0 -1 522 000 1 055 000 -943 000

149000.2060.202 Elevtallspott 0 3 450 000 -296 000 3 154 000

137010.2070.201 Driftstilskudd private barnehager 67 836 489 69 099 000 -158 000 68 941 000

11*2090.202 Varer/tjenester SLT koordinator 51 000 -14 000 37 000

110510.2108.202 Læremidler 130 202 171 000 -16 000 155 000

10*2131.202 Lønn lærere 16 159 032 15 009 000 -79 000 15 206 000

10*-2141.202 Lønn lærere 18 582 024 17 272 000 -92 000 17 180 000

10*.2151.202 Lønn lærere 10 557 673 10 065 000 -44 000 10 021 000

10*.2161.202 Lønn lærere 18 978 359 17 093 000 -90 000 17 003 000

10*.2171.202 Lønn lærere 13 196 651 12 010 000 -62 000 11 948 000

10*.2320.201 Annen vikar 9 702 264 12 258 000 -27 000 12 231 000

10*. 2330.201 Vikarer (inkl. arb.giverperioden) 10 772 140 11 465 000 -32 000 11 433 000

10*.2350.201 Vikarer (inkl. arb.giverperioden) 7 639 613 7 899 000 -22 000 7 877 000
Tabell 3. Budsjettreguleringer, utfordeling
innsparingstiltak

Tidligere
saksbeh.

Regnskap
2013

Oppr.
budsjett

2014

Endring Nytt rev.
budsjett

10*.2360.201 Vikarer (inkl. arb.giverperioden) 11 048 024 11 860 000 -32 000 11 038 000

11*. 2370.201 Varer/tjenester 5 155 699 4 912 000 -4 000 4 908 000

11*.2371.201 Varer/tjenester 566 305 1 995 000 -12 000 1 983 000

10*.2381.201 Lønn faste stillinger 10 958 533 9 686 000 -29 000 9 657 000

11*.2390.201 Varer/tjenester 9 722 728 9 376 000 -26 000 9 350 000

12*.2430.370 Bøker (folkebibliotek) 5 578 840 6 197 000 -20 000 6 177 000

Helse og sosial

10*.3430.253 Lønn hjelpepleier HHS 3/14 37 420 982 34 903 000 -267 000 34 636 000

10*.3430.253 lønn sekretær 37 420 982 34 903 000 -210 000 34 693 000

10*.3341.241 Lønn ergoterapaut 7 811 176 7 756 000 -176 000 7 580 000

10*.3520.254.3007 Lønn fritid for funksjonshemmede 16 684 386 18 163 000 -952 000 17 211 000

10*.3820.253 Lønn aktivitør 1 625 071 1 889 000 -150 000 1 739 000

149090.3000.254
Tilleggsbevilgninger uspesifisert
kutt 0 -1 752 000 1 752 000 0

Teknikk og miljø

149090.6000.120 Øvrige bevilgninger HTM 9/14 0 -475 000 475 000 0

125030.68*.332
Mater. Vedl.h. utearealer
vedlikehold 1 572 819 1 600 000 -120 000 1 480 000

123000.7200.130 Vedlikehold/rehabilitering bygg 2 671 195 3 277 000 -330 000 2 947 000

115000.6000.120 Kurs og opplæring 0 25 000 -10 000 15 000

114010.6000.120 Annonser 0 19 000 -15 000 4 000
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HTM-47/14
Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 14/02222-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 47/14 05.06.2014
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø
3 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Ås kommune oppstart av
områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Med varsel om oppstart sendes forslag
til planprogram for Ås sentralområde på høring, i samsvar med plan- og
bygningslovens § 12-9.

Ås, 23.05.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk- og miljø 1. gang
Hovedutvalg for teknikk- og miljø 2. gang
Kommunestyret

Vedlegg: (separat trykk i farger)
Planprogram_Ås_sentralområde.pdf
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SAKSUTREDNING:

I tråd med kommunal planstrategi 2013-2016, vedtatt av kommunestyret 03.04.2013,
og formannskapets vedtak 15.02.2012, F-sak 9/12, har rådmannen utarbeidet forslag
til planprogram for Ås sentralområde som omfatter Ås sentrum og de mest
sentrumsnære områdene.

Det vedlagte planprogrammet redegjør for bakgrunn og formål med planarbeidet,
rammebetingelser for planleggingen, planprosessen med frister og deltakere og
opplegg for medvirkning, i tillegg til behovet for utredninger. Videre gjør
planprogrammet rede for vesentlige momenter i det forestående planarbeidet,
inklusive alternativer for utbygging, og er å anse som et retningsgivende dokument.

I korte trekk har forslaget som formål å avklare ønsket arealbruk i de mest sentrale
områdene i Ås tettsted, i særlig grad det umiddelbare sentrumsområdet, samt
området mellom sentrum og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i vest, og
arealene syd og nord for Ås sentrum, som alle er disponerte arealer i kommuneplan
for Ås 2011-2023. Arbeidet med områdereguleringsplan er en anledning for
kommunen til å styrke kommunal planlegging av helhetlige utbyggingsmønstre og
sammenhengende strukturer i det sentrale tettstedsområdet.

Planprogrammet skal sendes på høring med varsel om oppstart av
reguleringsarbeid, og gir berørte naboer, kommunens innbyggere og offentlige
instanser godt innblikk i prosessen. Planprogrammet er etgodt utgangspunkt for
berørte parter til å formulere kommentarer og eventuelle innvendinger til
planarbeidet. Etter høringsrunden fastsettes planprogrammet ordinært av
kommunestyret.

Planprogrammet inneholder opplegg for medvirkning, og foreslår tiltak for å sikre at
ulike parter kan involveres under utarbeidelse av reguleringsforslag. Det legges også
opp til medvirkning under høringsperioden til planprogrammet.

Områdereguleringsplanens foreslåtte planavgrensning har et ambisiøst utgangspunkt
for å avklare overordnede rammer for videre utvikling av tettstedet. Det vurderes at
planavgrensningen vil måtte justeres under utarbeidelse av et juridisk bindende
reguleringsforslag.

Forslaget til planprogram for sentralområdet representerer en anledning for
kommunen å redegjøre for et overordnet grep som i stor grad berører tettstedets
videre utvikling. Både innhold, form og prosessen planprogrammet redegjør for bør
diskuteres grundig.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at forslag til planprogram for Ås sentralområde legges ut til
offentlig ettersyn, med varsel om oppstart av områderegulering.

Kan vedtaket påklages?
Nei
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HTM-48/14
R-283 – Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi – planprogram
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.: 13/04082-29
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 48/14 05.06.2014
2 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Forslag til planprogram for massedeponi ved Nøstvedt gård, datert 15.08.2013,
avslås.

Ås, 19.05.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Tidligere politisk behandling:
Formannskapet 13.03.2013
Formannskapet 17.04.2013
Formannskapet 15.05.2013
Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.12.2013
Kommunestyret 12.02.2014

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kommunestyret

Vedlegg: (Separat trykk vedlegg 1-4 og 5 i svart/hvitt. Saksfremlegget og vedlegg 6 i farger)
1. Forslag til planprogram for Nøstvedt massedeponi 15-8-2013
2. Tiltakshavers klage på kommunestyrevedtak i sak K-10_14
3. Brev fra JBV vedrørende kommunestyrevedtak i sak K-10_14
4. E-post fra Afk vedrørende kommunestyrevedtak i sak K-10_14
5. Svar fra JBV vedrørende tunnelboring, Follobaneprosjektet
6. Uttalelse fra PURA til planprogram massedeponi Nøstvedt

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Sakens øvrige dokumenter

Vedtak i saken sendes til:
Østlandske Miljødeponier AS
Golder Associates AS
Feste Grenland AS
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SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Ås kommunestyre behandlet i møte 12.02.2014 (sak K-10/14) et forslag til
planprogram for detaljregulering av et massedeponi for steinmasser fra
Follobaneprosjektet ved Nøstvedt gård. Tiltakshaveren, Østlandske Miljødeponier
AS, har skissert et planområde på totalt 630 daa hvoravselve deponiet vil utgjøre
300 da. Steinmasser på 1,2 millioner kubikkmeter er tenkt deponert hovedsakelig i
nordre delen av planområdet i en dal som skråner mot den sørlige enden av
Gjersjøen. For å fange opp suspenderte stoffer i avrenningen fra deponiet er det
foreslått damanlegg på den nordligste delen av planområdet ved vannkanten. Ved
avslutning vil deponiområdet tilbakeføres til skogsmark. (Se vedlegg 1 for forslag til
planprogrammet).

Fig. 1. Nordlige delen av planområdet, sett i retning nord mot Gjersjøen

Planområdet ligger i en hensynsone (H560_1 bevaring av naturmiljø, herunder
grønnstruktur, friluftsliv, landskap og biologisk mangfold) og tangerer Gjersjøen som
er drikkevannskilden til Ås og Oppegård. Dessuten er det registrert automatisk fredet
kulturminner i området. Med bakgrunn i dette har rådmannen betenkeligheter til om
planområdet er egnet til deponiformål. I tillegg stilles det spørsmål om deponering
kontra gjenbruk av steinmasser fra Follobanen er den beste løsningen for avhending
av disse massene. Samtidig er Akershus fylkeskommunen i gang med en prosess
som skal munne ut i en regional plan for masseforvaltning som kan ha føringer for Ås
kommunes behandling av planforslaget.

Dermed har rådmannen tidligere innstilt at «Videre arbeid med planforslaget og
konsekvensutredningen sees i sammenheng med og eventuelt tilpasses Akershus
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fylkeskommunes regional plan for masseforvaltning.» Rådmannens innstilling ble
vedtatt av et flertall i kommunestyret i møtet 1 2.02.201 4.
Behov for ny behandling av forslag til planprogrammet
I etterkant har Ås kommune mottatt klage fra tiltakshaveren som ber om en ny
behandling av planforslaget (vedlegg 2). Dette begrunnes med at vedtaket ikke tar
hensyn til Follobaneprosjektets behov for avhending av masser fra prosjektet. I
denne sammenhengen har kommunen også mottatt et brev fra Jernbaneverket
(vedlegg 3) som støtter tiltakshaverens klage, og ber Ås Kommune legge vekt på
deres ønske om å ha mulighet til å deponere overskuddsmasser fra Follobanen ved
Nøstvedt gård. I tillegg har juridisk avdeling hos fylkesmannen orientert muntlig at
kommunestyret burde har fattet et vedtak som enten fastsetter planprogrammet eller
avslår det – det vil si at utsettelsesvedtaket ikke er holdbart.

I lys av ny informasjon mottatt av Ås kommune, samt et avklaringsmøte (avholdt
29.04.201 4) mellom Jernbaneverket og Oppegård, Ski og Ås kommuner, legges
planforslaget dermed frem til ny politisk behandling.

Avhending av masser fra Follobaneprosjektet
I 201 3 utlyste Jernbaneverket en tilbudskonkurranse om avhending av
overskuddsmassene fra Follobanen. Følgende selskaper og foreninger meldte seg
som interessenter for mottak av steinmasser:
• Franzefoss Pukkverk
• Åsland Pukkverk
• Moss Havn
• Swietelsky Rail Norway
• Eidos Eiendomsutvikling
• Oppegård Båtforening
• Siggerud Idrettslag
• Østlandske Miljødeponi

Flere av de nevnte interessentene ønsket å gjenbruke massene, f.eks. Moss Havn
kunne ta imot alle steinmassene fra Follobaneprosjektettil planlagt utbygging av en
ny bydel. I desember 201 3 valgte Jernbaneverket likevel å avlyse konkurransen.
Nøstvedt deponiet (dvs. Østlandske Miljødeponi) var blant tilbudene som den gangen
ble avvist. Forklaringen på dette var at utlysningen ikke avstedkom egnede tilbud sett
i forhold til både omfanget av masser og budsjettmessige forutsetninger.
Avhendingsprosessen som var benyttet ga forøvrig ikke Follobaneprosjektet mulighet
til å inngå i prisforhandlinger med interessenter.

På denne bakgrunn har Follobaneprosjektet revidert sin strategi for avhending av
masser. Under avklaringsmøtet redegjorde Jernbaneverket for at de nå vil prioritere
at alle massene som ikke kan gjenbrukes skal deponeres på Åsland og eventuelt
Gjersrud-Stensrud området. Dette krever reguleringsendring, noe som ikke er politisk
behandlet i Oslo kommune ennå. I tilfelle dette alternativet ikke lar seg realisere, ser
Follobaneprosjektet etter andre deponiløsninger i nærheten til Åsland. Nøstvedt gård
er en av fire lokaliteter som vurderes per tiden. Nærheten til Åsland begrunnes med
at dette vil minimere transportrelaterte kostnader og klimagassutslipp. Imidlertid tar
ikke Jernbaneverket stilling til øvrige miljøkostnader knyttet til avhending av
massene, for eksempel ødeleggelse av naturmiljøet og vannressurser. Det tas heller
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ikke i betraktning at avviste interessenter, som kunne ha gjenbrukt steinmassene, vil
måtte finne masser fra andre kilder som kan føre til negative miljøkonsekvenser.

Vurdering med begrunnelse:
Gjenbruk kontra deponering av steinmassene
Det er innhentet uttalelse fra prosjektlederen for Akershus fylkeskommunes arbeid
med regional plan for masseforvaltning (vedlegg 4). I uttalelsen står det at «Den
regionale planen komme til å bli retningsgivende og inneholde anbefalinger og
rådgivning/retningslinjer til saksbehandling i kommunene.» Det er ikke gitt at planen,
når den er ferdig, vil gi noe klart svar på best egnetområde for plassering av for
eksempel masser fra Follobanen. Derimot vil planen ha fokus på å optimalisere
potensialet for mest mulig ombruk av masser, gitt det enorme behovet for råstoff til
bygg- og anleggsbransjen, spesielt i pressområdene rundtOslo.

I følge Jernbaneverket (vedlegg 5) tilsier geologiske forhold, langs traseen for
Follobanen, at det meste av steinmassene som vil bli tatt ut er av en kvalitet som i
stor grad egner seg som byggeråstoff. Det er utført tester som viser at massene er
egnet som betongtilslag. For vei- og jernbanebygging kan massene bare i begrenset
grad benyttes.

Rådmannens vurdering er at etableringen av et permanent deponi for disse
steinmassene, med tilbakeføring til skog, ikke vil være i tråd med det forventede
fokuset på ombruk i den regionale planen for masseforvaltning.

Planområdets verdi som kulturlandskap og for friluftslivet
Planområdet ligger i en hensynsone markert H560_1 bevaring naturmiljø i
kommuneplanens arealdel. Store deler av planområdet er registrert som «Annet
verdifullt kulturlandskap». I tillegg ligger Tjuvedalen, i den nordligste delen av
planområdet i et område registrert som «Kulturlandskap med nasjonal verdi». Det er
nylig gjort funn av automatiske fredet steinalderlokaliteter innenfor planområdet (se
figur 2).

Rundt neset, som ligger delvis inn i den nordligste delen av planområdet, er det
anlagt en turvei ved Gjersjøen, mens i den sørlige delen av planområdet finnes den
lokale sykkelveiruten fra Hauketo til Tusenfryd. Disse turmulighetene har potensial
for å videreutvikles men vil bli ødelagt med etablering og drift av et massedeponi.

Ski kommune oppgir at arealet rundt Nøstvedt gård er et viktig og mye brukt
friluftsområde for deres innbyggere. Områdets kvalitet som friluftsområde er allerede
under press fra de eksisterende jorddeponiene, samt pukkverket som vil utvikles
videre. Etablering av steindeponi vil legge beslag på et enda større areal med en
ytterligere nedgradering av områdets verdi som kulturlandskap og friluftsareal. I
tillegg vil steindeponiet føre til en omfattende terrengendring med høyder på inntil 60
meter over bakkenivå og skråninger på 1:2.
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Rådmannens vurdering er at planområdets verdi som kulturlandskap og for
friluftslivet bør bevares og heller videreutvikles enn at det tillates en omfattende
nedgradering, noe som vil være konsekvensen av planforslaget.

Konsekvenser for vannressurser
Planområdet ligger i nedslagsfeltet til Gjersjøen, som er drikkevannskilde for i
underkant av 40.000 innbyggere i Oppegård og Ås kommuner og det stilles derfor
spesielt strenge krav til vannkvaliteten. Innsjøen er allerede utsatt for en rekke
påvirkninger fra nedslagsfeltet: Utbygging av næringseiendommer/boliger, drift av
veinettet til E6 og E18 og en intensiv landbruksdrift. Store planlagte
utbyggingsprosjekter innen samferdsel (Follobanen, ny firefelts motorvei (E18) fra
Østfold til Vinterbro) vil kunne bidra til ytterligere påvirkninger på drikkevannskilden.

Fåleslora i vest er i dag sterkt påvirket av intensivt landbruk og drift av veinettet
(E18/Vinterbrokrysset). En ytterligere påvirkning av bekken vil kunne påregnes når
ny firefelts motorvei (E18) skal etableres fra Østfold til Vinterbro.

Dalsbekken i øst er i dag sterkt påvirket av kommunalt avløp og tette flater i Ski, samt
av intensiv landbruksdrift. Den planlagte byggingen av Follobanen og ny Ski stasjon

Fig. 2. Innenfor planområdet er det
funnet fem steinalderlokaliteter (markert
rødt) og to funnsteder (svart trekant).
Steinalderlokalitetene er automatisk
fredet (jfr. registreringsrapport av
Arkeologisk feltenhet, Akershus
fylkeskommune, 27.01.2014)
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vil kunne gi bekken en økt belastning. Dalsbekken munner uti Gjersjøen ved
Slorene, et naturvernområde (våtmarksområde) regulertetter plan- og bygningsloven
§ 12-7 nr. 6.

Et av hovedprinsippene i vannforvaltningsforskriften er at forringelse av
miljøtilstanden i en vannforekomst ikke skal skje. Det gjennomføres derfor
omfattende tiltak for å opprettholde og helst forbedre vannkvaliteten i de tre nevnte
vannforekomster. Dette gjelder både innen sektorene landbruk, kommunalt avløp,
spredt bebyggelse og tette flater.

PURA prosjektet har laget en uttalelse til forslag til planprogrammet (vedlegg 6). Her
påpekes det at avrenning fra det eksisterende deponiet på Nøstvedt gård var i
oktober 2012 forurensende for vannkvaliteten nedstrøms deponiet. Konsentrasjonen
av sigevannet fra eksisterende deponi er ikke kjent i perioden fra 2012 frem til i dag,
og det er derfor usikkert om graden av forurensning har avtatt. Et eventuelt nytt
deponi med masser fra tunnelboring av Follobanen vil uansett gi området en
ytterligere belastning. Sårbarheten til nærliggende vannforekomster medfører at
vannområdet PURA sterkt fraråder en fremtidig deponering av masser fra
tunnelboring av Follobanen i Nøstvedtmarka.

Rådmannens vurdering er dermed at det vil være uforsvarlig å tillate etablering av et
massedeponi, i umiddelbar nærhet til en svært viktig drikkevannskilde som allerede
er belastet fra før. Det er viktig at det ikke igangsettes tiltak som motvirker arbeidet
med å opprettholde og på sikt forbedre vannkvaliteten i området.

Alternative løsninger for avhending av masser fra Follobaneprosjektet
Det er behov for å gjenbruke de steinmassene som skal tas ut fra
Follobaneprosjektet. Ås kommune vil oppfordre Jernbaneverket til å ta kontakt med
kommuner i regionen og undersøke nærmere hvilke muligheter som finnes for
avhending av massene fra prosjektet. Ås kommune har for eksempel kjennskap til
alternative muligheter for mottak av masser både i Ås kommune og blant annet i
nabokommunene Ski og Hobøl.

Konklusjon:
Av hensyn til vannressursene på området, spesielt med tanke på Gjersjøen som
drikkevannskilde, samt planområdets verdi som kulturlandskap og for friluftslivet,
anbefaler rådmannen at planforslaget avslås. Rådmannen har forståelse for at
Follobanen er et samfunnsnyttig prosjekt. Å sikre vannressurser og
drikkevannsforsyninger er et betydelig samfunnsansvar og må veie tyngst i denne
saken.
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HTM-49/14
Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i
løpet av leietida
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.: 13/04166-26
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 49/14 05.06.2014
2 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Ås kommune godtar at kostnadsoppstillingen i brev av 16.10.2006 fra Den kristelige
menighet legges til grunn for nedskriving av investeringsbeløp i samsvar med
leieavtalens 13A.

Ås, 23.5.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kommunestyret

Vedlegg:
1. Møte 16.10.2006 - kostnader vedr. avtalens pkt 13A - Kostnadsoppstilling,
2. Utomhusplan - disposisjonsplan for Breivoll,
3. Godkjenning av utomhusplan
4. Breivoll gård - tilstandsvurdering det gule huset -brakkebygning

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Brunstad Kristelige menighet
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
I Kommunestyremøte 12. februar 2014 stilte Laila P. Nordsveen spørsmål til ordfører
vedrørende investeringer Brunstad kristelige menighet har gjort på Breivoll i samsvar
med kontrakter inngått mellom menigheten og Ås kommune. Ordfører svarte på
spørsmålene. På bakgrunn av ordførerens svar, ba leder av hovedutvalg for teknikk
og miljø om at det tas opp en sak i hovedutvalget om vedlikehold, investeringer og
påkostninger leietaker har foretatt på kommunens eiendom. Hovedutvalget behandlet
saken i sitt møte 3. april og fattet i HTM-sak 27/14 følgende vedtak:

A Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) ber om å få konkretisert hvilke
investeringer som kan knyttes til de ulike bestemmelsene i leiekontrakten.

B HTM ber rådmannen fremskaffe dokumentert grunnlag for å fastslå hvilke
beløp som skal/kan avskrives i henhold til kontrakt.

C HTM tar til etterretning at rådmannen vil vurdere tilstanden til «det gule huset».
D HTM finner det spesielt at rådmannen vil innhente en juridisk vurdering om

hvorvidt reguleringsplanens bestemmelser vil skape vanskeligheter for BKMs
virksomhet i låven. HTM ville sett det som mer naturlig med en motsatt
vurdering av hvorvidt etablerte midlertidige plasthaller og en eventuelt omsøkt
låve er i tråd med vedtatte reguleringsbestemmelser. HTM finner det for øvrig
noe uvanlig å foreta slik vurdering før en eventuell søknad foreligger.

Det er inngått to kontrakter om utleie av Breivoll med Den kristelige menighet, nå
Brunstad kristelige menighet (BKM). Den første kontrakten ble inngått 13.5.1998 og
regulerer leietid, leiearealer og leiebetingelser for øvrig. Den andre kontrakten ble
inngått 30.3.1999 og gjelder betingelser for et tilleggsareal.

Etter at Ås kommune kjøpte Breivoll i 1965 og 1967, hadde bygningsmassen og
deler av de nordre arealene vært leid ut til i alt tre leietakere. Bygningsmassen hadde
forfalt, og da DKM inngikk leiekontrakt i 1998 var de fleste bygningene i dårlig
forfatning, og det var klart at det måtte foretas en større rehabilitering for å få en
tjenlig bygningsmasse.

I kontrakten fra 1998 er det to punkt som beskriver investeringer som skal gjøres i
leieperioden og hvordan de skal nedskrives over tid.

Punkt 3 lyder:

DKM skal foreta en verdiskapning ved investeringer og påkostninger for ca. 10 mill.
kroner i løpet av leietiden. Dette innbefatter nødvendige reparasjoner og
vedlikeholdsarbeider, samt utvikling av eiendommen etter nærmere avtale med
kommunen. Beløpet inkluderer at DKM foretar opprustingav vann- og kloakksystem
til eiendommen, herunder eventuelt framføring av vann- og kloakkledninger til
eiendommen.
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Punkt 1 3A lyder

Større investeringer i form av nybygg og eventuelt framføring av vann- og
kloakkledninger til eiendommen, skal nedskrives med 25 års levetid regnet fra 1. mai
1998.

Dersom leieforholdet avsluttes før nedskrivningstiden er utløpt, skal kommunen
betale erstatning for de foretatte investeringer, regnet ut fra lineær nedskrivning av
investeringsbeløpet med 25 års nedskrivningstid.

Investeringer som faller inn under dette punkt, og som kan medføre kommunal
erstatning ved leieforholdets opphør, skal avtales på forhånd med rådmannen i Ås.

Det er ikke gjennomført større investeringer i form av nybygg av hus slik som
beskrevet i kontraktens punkt 13A. Deler av bygningsmassen var imidlertid av en så
dårlig forfatning at ordføreren og menighetens representanter anså det som
påkostninger jamgodt med nybygg. I tida etter at avtalen ble inngått ble det derfor
gjennomført flere møter mellom menigheten og ordfører og rådmann. De ble enige
om hvilke tiltak som skulle gjennomføres. Det ble ikke ført referat fra disse møtene,
det ble heller ikke inngått skriftlig avtaler. Det som imidlertid ble klart, var at det måtte
gjennomføres betydelige påkostninger i hovedhuset, drengestua og det gule huset.
Disse tiltakene ble oppfattet som å være omfattet av nedskrivningsreglene under
punkt 1 3A.

Tillatelse til tiltak ble gitt i 1 999 da arbeidene også startet.

I sitt møte 29. april 1 999, sak 24/99 godkjente det faste utvalget for plansaker
utomhusplan for Breivoll gård. I prosessen var planen sendt til berørte parter til
uttalelse. Planen setter grenser for hvordan området skal utvikles. Her blir bl. a.
plassering av ballplass, grillplass, leikeplass, stier og bryggeanlegg godkjent.

Seinere har rådmannen godkjent framføring av vann- og kloakkledninger som
beskrevet i punkt 3 og punkt 1 3A

I møte på ordførerkontoret i 2006 ble ulike investeringer som var gjennomført drøftet.
Brev av 1 6.1 0.2006 er utformet som et referat fra møtet og det går fram av dette at
Ås kommune ved rådmannen har godkjent investeringene etter leieavtalens pkt. 1 3A.
Det var i møtet enighet om at alle arbeidene var gjennomført i henhold til avtale med
kommunen v/rådmannen. De arbeidene som var gjennomført etter leieavtalens pkt.
1 3A hadde en samlet kostnad på 12,4 mill. kroner.

I det samme brevet står det at investeringene etter pkt. 1 3A opprinnelig ble avtalt og
godkjent av rådmannen, jfr. tidligere notat om dette. Dette notatet har det imidlertid
ikke vært mulig å finne i kommunens arkiver.

Det står videre i brevet at investeringene er gjennomført i tiden 1998 – 2002 og at det
ikke er tatt med kostnader til drift eller vedlikehold. Det var felles forståelse for at
større ombygginger og utskiftinger var å anse som nybygg. Dette gjelder både
bygninger og utomhusanlegg. Bygningene på Breivoll karakteriseres å være i svært
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dårlig tilstand da menigheten overtok ansvaret for stedet. Det var derfor stort behov
for omfattende ombygginger og utskiftinger. Da kommunen ikke ønsket at
bygningene skulle rives, ble de rehabilitert selv om dette ikke var det mest økonomisk
gunstige.

Deretter følger et kostnadsoppsett som viser investeringene år for år i perioden
1998 – 2002. Rådmannen har satt opp det samme oppsettet tematisk.

Tiltak Godkjent Kostnad
Hovedhus, omfattende rehabilitering , bl. a.
omlegging av tak

1999 650 000

Det gule huset 1999/2000 1 600 000
Drengestue 2000 4 000 000
Bygningsrehabilitering 6 250 000

Kloakk 1999 1 650 000

Lekeplass 1998 250 000
Ballplass 1999 1 450 000
Turstier 1999/2000 1 600 000

Utomhusanlegg 3 300 000

Båtbrygge med ramper for funksjonshemmede 2001 1 000 000
Badebrygge 2002 200 000

Bryggeanlegg 1 200 000

I alt 12 400 000

I samsvar med vedtaket i HTM-sak 27/14 er det gjennomført en tilstandsvurdering av
det gule huset, se rapport av 19.5.2014. Det heter her at bygningsmassen framstår
hovedsakelig med normal bruksslitasje innvendig. Utvendig bærer bygningen dog
preg av alder og manglende vedlikehold over tid. En del strakstiltak bør
gjennomføres, der det vesentligste er utskifting av takbelegg, ytterpaneler og vinduer.
I løpet av en femårsperiode bør også badet utbedres. Utbedring av tak med utskifting
av belegg og utskifting av panel kan være dugnadsarbeid som bør utføres de to
første somrene. Arbeidet bør, som en del av leieavtalen, utføres av den som leier
huset.

Vurdering:
Rehabiliteringstiltak som er gjennomført på bygningen på Breivoll er avtalt i møter
mellom ordfører/rådmann og representanter for Den kristelige menighet. Det er ikke
ført referat fra møtet, men brev av 16.10.2006 bekrefter en omforent forståelse av at
investeringene er å forstå som gjennomført etter leieavtalens punkt 13A og skal
avskrives etter bestemmelsene i dette punktet. Dette gjelder rehabilitering av
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bygningsmasse såvel som opparbeidelse av avtalte uteanlegg og framføring av
kloakk.

Det er ikke levert inn regnskap for de enkelte prosjekter eller år, men det er liten
grunn på å tvile at kostnadene er i riktig størrelsesorden.

Økonomiske konsekvenser:
Dersom en legger innholdet i brevet av 16.10.2006 til grunn for kostnader og
avskrivningsprinsipper vil resterende nedskrivningsbeløp ved utløpet av leietida være
2 480 000 kroner.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen mener at innholdet i brev av 16.10.2006 fra Den kristelige menighet
dokumenterer at kommunen og menigheten har vært enige om at de gjennomførte
investeringene som beskrives i brevet er utført etter prinsippene i leieavtalens punkt
13A og at investeringene skal avskrives etter bestemmelsene i dette punktet.
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HTM-50/14
Gnr 113 Bnr 2 - Breivoll gård - Nytt aktivitetshus - Søknad om
rammetillatelse
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/01796-8
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 50/14 05.06.2014

Rådmannens innstilling:
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø innvilger søknad om midlertidig dispensasjon til

oppføring av aktivitetshall på gnr. 113, bnr. 2 – Breivoll gård. Dispensasjon er
innvilget i medhold av pbl. § 19-3 og gjelder i fem år fra vedtakets ikrafttredelse.
Midlertidig dispensasjon gis på følgende vilkår:

• Tilråding i lys av vernebestemmelser fra Akershus Fylkeskommune ved
kulturavdelingen.

• Bygningen skal oppføres med tilsvarende rødfarge som opprinnelig
låvebygg.

2. Søknad om rammetillatelse for oppføring av aktivitetshall innvilges i medhold av
pbl. § 20-1 første ledd bokstav a).

Ås, 23.05.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg:
1. Søknad om midlertidig dispensasjon
2. Søknad om tillatelse til tiltak m/tegninger
3. Reguleringsbestemmelser

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Samtlige dokumenter i saksmappen

Vedtak i saken sendes til:
IPD Norway AS v/Leif Arne Bratlie
Brunstad Kristelige menighet Oslo og Akershus
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Ås kommune ved bygg- og geodataavdelingen har mottattsøknad om midlertidig
dispensasjon og rammetillatelse til oppføring av aktivitetshall på gnr. 113 bnr. 2 på
Breivoll gård (vedlegg 1 og 2). Søker er IPD NorwayAS ved Leif Arne Bratlie på
vegne av tiltakshaver Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo ved Morten
Stadven. Omsøkt aktivitetshus skal erstatte nylig revet låvebygg, og skal oppføres
med det samme fasadeuttrykket som opprinnelig bygg.

Fakta i saken:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Breivoll, plan R-233 (vedlegg 3), og er
disponert til område for offentlig formål. Området er også markert som
spesialområde, for bevaring av bygninger og anlegg.

Opprinnelig låvebygg på eiendommen er revet som følge av langvarig forfall.
Tiltakshaver ønsker å oppføre et tilnærmet identisk bygg med et annet bruksformål
enn tidligere, følgelig en aktivitetshall med låveutseende.

Rådmannens vurdering:

Offentlig arealformål – dispensasjon
Eiendommen er som nevnt disponert til offentlig arealformål. Betegnelsene offentlig
arealformål blir brukt for å karakterisere ulike sider ved allmenhetens adgang til areal
som det offentlige legger beslag på, i denne saken altså områder underlagt
kommunalt eierskap.

Dette innebærer at oppføring av nybygg skal være tilrettelagt for det offentlige, og
dermed ikke være til privat bruk eller drift.

Omsøkt bygg skal benyttes i forbindelse med menighetens drift og faller således
utenfor offentlig formål. På dette grunnlag søkes detom midlertidig dispensasjon fra
arealformålet på eiendommen.

Det følger av pbl. § 19-3 første ledd at:

«Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved
dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen
fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle
det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere
tilstand»

Søknaden er vurdert etter vilkårene i pbl § 19-2 andre ledd som sier følgende:

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig
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tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering»

I medhold av pbl. § 19-1 jf. § 21-3 gis det fritak fra nabovarsling da dispensasjonen
ikke vil røre ved naboenes interesser.

Hensynet bak offentlig arealformål er å tilrettelegge for allmennheten og forhindre
privatisering av områder og bygninger underlagt offentlig eierskap. I denne saken
innebærer dette at bygninger som oppføres på Breivoll gård skal oppføres med
offentlig formål tilrettelagt for allmennheten og kommunen, og ikke til privat bruk eller
drift. Omsøkt aktivitetshus vil være i strid med dette formål.

Rådmann finner likevel ikke at denne striden kan anses som «vesentlig», da
dispensasjonen kun er midlertidig. Det er sikker rett at dispensasjonsadgangen etter
loven er større for midlertidige dispensasjoner enn for permanente dispensasjoner. I
denne saken gjelder dispensasjonen kun i fem år fra vedtakets ikrafttredelse. Bygget
vil deretter ved leieforholdets opphør bli fjernet eller omsøkt i tråd med
reguleringsformålet. Rådmann kan derfor ikke se at det foreligger en vesentlig strid
med de nevnte hensyn.

Videre må det vektlegges at områdets utearealer vil være tilgjengelig for
allmennheten slik som før. Menigheten har allerede en eksklusiv bruksrett til de
eksisterende bygningene på eiendommen. Eksisterende bygninger er således heller
ikke i tråd med senere vedtatt offentlig formål. Omsøkt privat aktivitetshall vil således
ikke utgjøre et nytt og brytende element blant andre «offentlige» bygg.

Det vises i søknaden til at hallen skal benyttes til ulike forsamlingsaktiviteter i
forbindelse med menighetens drift, og at det er stort behov for hallen grunnet plass-
og kapasitetsmangel. Rådmann kan ikke se at det er ulemper ved tiltaket som må
veie tyngre enn denne fordelen, da tiltaket kun er midlertidig og i tråd men
reguleringsplanens øvrige bestemmelser, se neste avsnitt.

Spesialområde, for bevaring av bygninger og anlegg.
Det følger av reguleringsplanen punkt 2.0 bokstav c) at:

«dersom en skadet, bevaringsverdig bygning må erstattes med nybygg, skal
den nye bygningen ha samme plassering, tilnærmet samme gesims- og mønehøyde,
takvinkel og møneretning som den opprinnelige bygningen, for å bevare stedets
opprinnelige profil og miljøkvaliteter. En gjenoppbygd låve tillates utvidet med inntil 6
meter på østsiden (maksimal bredde på 18,5 meter). Mønehøyden tillates øket noe
for å kompensere takvinkelen. Det tillates at det bygges kjeller under låven.»

Videre følger det av planens punkt 2.0 bokstav d) at:
«(..) andre bygninger enn de bevaringsverdige skal gis en eksteriørutforming

samt materialbruk som harmonerer med de bevaringsverdige bygninger ved
eventuell gjenoppbygging/ombygging.»

Spørsmålet blir således om omsøkt aktivitetshall er i tråd med disse krav.
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Hallen skal ha samme plassering, tilnærmet lik gesimshøyde og møneretning som
den opprinnelige låven.

Hallen skal utvides noe, med ny bredde på 18,5 meter. Denne bredden kan medføre
at bygget får en svært dominerende rolle på eiendommen. Det må imidlertid
vektlegges at denne bredden også er i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser,
jf. pkt. 2.0 bokstav c).

Omsøkt låve vil videre få en mønehøyde på 11,1 meter og en gesimshøyde på 5,8
meter. Dette er høyere enn det som tillates på generell basis, da maks tillatt
mønehøyde normalt settes til 9,5 meter. Likevel finner rådmann ikke å kunne
vektlegge dette, da det i reguleringsplanen verken stilles konkrete krav til
mønehøyde, gesimshøyde eller til takvinkel. I tillegg er det uttrykkelig presisert i
reguleringsplanen at mønehøyde kan tillates øket noe for å kompensere for
bredde/takvinkel.

Videre følger det av søknaden at fasade skal kles med stående
tømmermannskledning, tak skal dekkes med takstein og dør og vinduer skal leveres i
tremateriale. Dette tilsvarer fasadekledningen på opprinnelig bygg.

Det er ikke tatt stilling til fargevalg på tiltaket. Rådmann mener derfor det bør stilles
vilkår for tillatelsen at omsøkt bygg skal ha samme farge som tidligere låvebygning,
følgelig rød. Vilkåret hjemles i pbl. § 19-2 første ledd og settes for å ivareta stedets
opprinnelige profil og miljøkvaliteter.

Et nytt bygg som det omsøkte vil naturligvis ikke få tilsvarende sjeluttrykk som
eksisterende bygninger på eiendommen. Det vil klart fremstå som nyere enn de
øvrige bygninger i området.

Rådmann mener likevel heller ikke dette kan tillegges avgjørende vekt. At omsøkt
bygning vil få et nyere preg er uunngåelig. Det må også forutsettes at søker vil
tilstrebe å ivareta det opprinnelige fasadeuttrykk og områdets tradisjonelle preg så
langt dette lar seg gjøre.

Etter en samlet vurdering av omsøkt tiltak vurdert opp mot arealformålet og
reguleringsbestemmelsene for øvrig finner rådmann at samtlige vilkår for
dispensasjon er oppfylt. De nevnte fordeler ved tiltaket anses å veie tyngre enn
ulempene og hensyn bak arealformålet er ikke vesentlig tilsidesatt.

Tiltaket er videre holdt innenfor de krav som stilles i planen. Rådmann kan således
ikke se at det det er forhold ved tiltaket som må medføre avslag på
dispensasjonssøknaden.

Samordningsplikt:

Kulturmyndigheten
I reguleringsplanen punkt 2.0 bokstav h) heter det at:

«Før det behandles byggesaker innenfor spesialområdet for bevaring av
bygninger og anlegg, skal det innhentes uttalelse fra fylkeskultursjefen.».
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Kravet er basert på de hensyn som ligger til grunn for bevaring av bygninger og
anlegg i området. Bygg- og geodataavdelingen har etterkommet dette krav i medhold
av plan- og bygningsloven § 21-5 om den kommunale bygningsmyndighetens
samordningsplikt.

Bygg- og geodataavdelingen har bedt Akershus Fylkeskommunen ved
kulturavdelingen om å foreta en vurdering av søknaden sett i lys av verneverdier og
bevaringshensyn.

Dersom bygg- og geodataavdelingen ikke har mottatt uttalelse fra fylkeskommunen
innen 02.06.2014, legges det til grunn at fylkeskommunen ikke har innvendinger mot
tiltaket, jf. pbl. § 21-5 tredje ledd.

På dette grunnlag settes det likevel forbehold i vedtaket om at Fylkeskommunen
stiller seg positiv til byggeplanene. Dersom Fylkeskommunen fraråder tiltaket vil det
ikke gis igangsettingstillatelse.

Planmyndigheten
Av tidsmessige årsaker finner rådmann å kunne unnlate oversending til
fylkesmannens arealforvaltning og avdeling for plan, næring og miljø hos
fylkeskommunen. Dette begrunnes med at det her er tale om en midlertidig
dispensasjon. Omsøkt bygg vil kun tjene private formål inntil dispensasjonen faller
bort om fem år. Bygget vil deretter rives, eller omsøkes på nytt i tråd med
arealformålet. Eventuelt vil dispensasjonssøknaden bli tatt opp til ny vurdering, eller
omregulering av området vil bli vurdert.

På dette grunnlag finner Rådmann at innhenting av uttalelser fra de nevnte instanser
er unødvendig i dette tilfellet.

Klagemuligheter:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker, jf. plan-
og bygningsloven § 1-9 jf. forvaltningsloven kapittel 6. Klagen skal være skriftlig og
begrunnet. Klagen skal sendes Ås kommune v/bygg- og geodataavdelingen,
postboks 195, 1430 Ås eller på e-post til post@as.kommune.no

Klagen vil først bli behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø. Dersom vedtaket
opprettholdes vil klagen oversendes fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig
avgjørelse.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Vedtaket trer i kraft ved klagefristens utløp.

mailto:post@as.kommune.no
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HTM-51/14
Ventilasjonsanlegg låve Kroer skole
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Marianne Hoff Saksnr.: 14/01967-3
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 51/14 05.06.2014

Rådmannens innstilling:
1. Prosjekt 0700, standardheving/rehabilitering kommunale bygg, reduseres med

kr. 2 500 000 fra kr. 4 000 000 til kr. 1 500 000
2. Nytt prosjekt 0774, ventilasjon Kroer skole, økes med kr 2 500 000.

Ås, 23.05.2014

Arnt Øybekk Roy Sypriansen
Teknisk sjef Eiendomssjef

_____

Plankomitéens behandling 15.05.2014:
Dette ble omgjort til en orienteringssak og ikke en beslutningssak.

Det ble gitt en kort orientering om de betydelige vedlikeholds-
utfordringene som gjelder Kroer skole.

Plankomiteen påpeker at det er viktig at det bevilges nok ressurser slik at
bygningsmassen til enhver tid blir i driftsforsvarlig stand.

Saken legges frem for HTM.

____

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Behandlingsrekkefølge:
Plankomiteen
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg:
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Teknisk rapport Kroer skole
Prisoverslag ventilasjonsanlegg Kroer

Vedtak i saken sendes til:
Oppvekst og kultursjef

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Eiendomsavdelingen er i løpet av året blitt oppmerksom på problemer med
ventilasjon av Låven på Kroer skole.

KBS AS (vår nye entreprenør på ventilasjon) foretok rundt juletider en periodisk
servicekontroll av anlegget og fant at to ventilasjonsanlegg er i dårlig forfatning. Vi ba
derfor KBS foretar en nærmere undersøkelse av anleggene, utarbeide en rapport
samt utarbeide et kostnadsoverslag for å utbedre forholdene etter dages krav. KBS
AS kommer til følgende konklusjon:

Anleggene er i veldig dårlig stand, både når det gjelder luftmengder,
varmegjenvinning (effektivitet) og luftkvalitet (f. eks. blåses isolerings partikler fra
ventilasjonskanalene ut i lokalene, fordi isoleringen er i oppløsning). KBS er
overbeviste om at arbeidstilsynet vil stenge Låven hvis de blir kjent med forholdene.

Begge ventilasjonsanlegg er installert i 1985 og med andre ord snart 30 år gamle.
Forventet levealder for denne type anlegg er overskredet med inntil 10 år. I denne
sammenheng er det viktig å bemerke at kravet til luftmengder i 1985 var langt lavere
enn hva kravet er i dag.

Forholdene tatt i betraktning vurderer rådmannen at det er akutt behov for tiltak og
anbefaler at prosjekt prioriteres umiddelbart. Det er ikke øremerket midler til dette
prosjekt, men det finnes eksisterer investeringsmidler (anleggsprosjekter) som ikke er
øremerket. Rådmannen foreslår at det overføres 2,5 mill. av disse midlene til nytt
prosjekt for ventilasjonsanlegg ved Kroer skole.

Økonomiske konsekvenser:
Ventilasjonseffektiviteten i lokalene som systemet betjener, er svært dårlige og
medfører dårlig innemiljø og dårlig driftsøkonomi.

To nye aggregater og tilhørende kanaler med montering er kostnadsberegnet til 1,3
mill. kroner (eks. mva.). I tillegg kommer elektriker- og snekkerarbeid og bygging av
nytt ventilasjonsrom eller uteaggregat (eksisterende er for smått). Dette er
kostnadsberegnet til ca. kr 1 mill. (eks. mva.).

De nødvendige arbeidene vil i alt koste omkring 2,5 mill. kroner (eks. mva.).
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I budsjettet for 2014 er det vedtatt å bruke 4 mill. kroner til standardheving og
rehabilitering av kommunale bygg. Det er ikke brukt noe av disse midlene så langt.
Det er heller ikke prioritert å gjennomføre spesielle tiltak finansiert av disse midlene.
Bruk av disse midlene vil derfor ikke ha konsekvenser for andre prioriterte tiltak.

Konklusjon med begrunnelse:
KBS er overbeviste om at Arbeidstilsynet vil stenge Låven hvis de blir kjent med
forholdene. Om ventilasjonsanlegget kjører, forårsaker det helsemessige tilstander
og tilfredsstiller ikke kravet til ventilasjon. Hvis ventilasjonsanlegget stenges,
medfører det for dårlig inneklima. Det må derfor uansett må gjøres tiltak.

Rådmannen ser alvorlig på de påviste manglene ved innemiljøet og vil prioritere at
det straks brukes 2,5 mill. kroner av rehabiliteringsmidlene til å bygge nytt
ventilasjonsanlegg ved Kroer skole og foreslår at 2,5 mill. kroner overføres fra
vedlikehold investeringsbudsjett (prosjekt nr. 0700) til nytt prosjekt 0774 ventilasjon
Kroer skole.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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HTM-52/14
Gnr 42 bnr 76 - Åstorget felt 3 - Beplantningsplan
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Tor Arne Johannessen Saksnr.: 13/05222-24
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 52/14 05.06.2014

Rådmannens innstilling:
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til saksutredningen og vurdering med

konklusjon og begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 28-7 med
vedtekt for Ås kommune godkjennes prinsippene i en revidert planteplan, sist
datert 24.04.14, i felt 3 i Ås sentrum nord – Åstorget.

2. Det skal innleveres en alternativ løsning for trær i stedet for sargentepler av
landskapsariktekt i samarabeid med planteleverandør for godkjennelse.

Ås, 23.05.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg: (separat trykk i farger og A3)
1. Godkjent utomhusplan, datert 18.05.13
2. Revidert planteplan, sist datert 24.04.14

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Søknaden med dokumenter.

Vedtak i saken sendes til:
1. A2 Arkitekter AS, Åsenveien 1, 1400 SKI
2. Ås Sentrum AS v/Urbanium AS, Hasleveien 15B, 0571 OSLO
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SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken:
I forbindelse med rammetillatelse av 17.09.2009 for utbygging av Åstorget felt 3, gnr
42 bnr 76 ble det bl.a. stilt følgende krav:

• Utomhusanlegget skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent
utomhusplan før brukstillatelse gis.

• Eksisterende vegetasjon av en viss størrelse skal søkes bevart. Tre- og
buskplanter skal plasseres slik at de ikke er til ulempe for den offentlige
ferdsel.

Vilkårene ble videreført i endret rammetillatelse av 14.06.2012 da det ble gitt tillatelse
for å etablere et ekstra parkeringsdekke i 3. etasje.

Det går også fram følgende av reguleringsbestemmelsene i endret reguleringsplan
for Åstorget: «Det skal utarbeides en beplantningsplan av landskapsarkitekt som
ivaretar tilbakeføring av tidligere vegetasjonsbelte mot Drøbakveien og krysset i vest.
Denne skal fungere som skjerm og dempe den visuelle effekten av bygningen».

I forbindelse med utgraving av byggetomta samt riving av deler av støyskjermen mot
Rv 152, ble alle trær og vegetasjon fjernet. Dette var i strid med vilkårene i
rammetillatelsen. Dette skapte stor oppmerksomhet blantinnbyggere og politikere i
Ås, med bl.a. presseoppslag. Administrasjonen redegjorde derfor for forholdet i
aprilmøtet 2013 i Hovedutvalg for teknikk og miljø med følgende:

«Vegetasjon av en viss størrelse skal gjenplantes som vist på utomhus/situasjons-
planen før det vil bli gitt brukstillatelse for forretningsbygget/parkeringshuset. Detaljert
utomhusplan med beskrivelse av type trær og busker skal innleveres kommunen for
godkjennelse i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse for arbeider ut over
grunn- og terrengarbeider for forretningsbygget/parkeringshuset.» Ansvarlig søker
ble gjort oppmerksom på forholdet i e-post datert 19.04.2013.

I forbindelse med at det ble gitt formell tillatelse til riving av støyskjerm mot RV 152
den 06.06.13, sak nr. D 222/13, satte kommunen bl.a. følgende krav:

1. Detaljert utomhusplan med beskrivelse av type trær og busker skal innleveres
kommunen for godkjennelse.

2. Vegetasjon av en viss størrelse skal gjenplantes som vistpå godkjent
utomhusplan før det vil bli gitt brukstillatelse for forretningsbygget/-
parkeringshuset.

Kommunen godkjente den 10.06.13 en utomhusplan, sak nr. D 218/13, med
henvisning til følgende vilkår:

Før det gis ytterligere igangsettingstillatelser skal følgende være etterkommet:
1. Det skal innsendes en detaljert beskrivelse av plantefeltet vedrørende

størrelse, arter, planeavstand, jordsdybde med mer – som oppgitt i
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foreliggende søknad. Tre og buskplanter skal plasseres og utformes slik at de
ikke er til ulempe for den offentlige ferdsel.

Før det gis brukstillatelse skal følgende være etterkommet:
2. Det skal tas kontakt med kommunen innen 01.09.13 for å avklare tidspunkt for

tilplanting i plantefeltet.

Som svar på kommunens krav bekreftet ansvarlig søker følgende:
«Vegetasjon av en viss størrelse vil bli gjenplantet i hht. nevnte vilkår. Vegetasjon
vil være variert og ha skogskarakter, og bestå av gråor, furu, bjørk, poppel, pil og
rødkornell. Vedlagt er utomhusplan for tiltaket, som viser tilpasning og videreføring av
beplantning mot Rådhusplassen, samt markering av plantefelt mot krysset og langs
Drøbakveien. Detaljert beskrivelse av størrelser, arter, planteavstand, jordsdybde
mm skal utarbeides av landskapsarkitekt.

I vilkåret står det at vegetasjon skal gjenplantes før det gis brukstillatelse for
forretningsbygget/parkeringshuset. Søknad om brukstillatelse forventes innsendt i
november 2013. Vi vil gjerne ha en dialog med kommunen om dette, da det er
vanskelig å få til vellykket tilplantning på denne årstiden. Etter råd fra
landskapsarkitekt bør tilplanting vente til våren 2014.»

Kommunen aksepterte en utsettelse av tilplantingen til våren 2014, og ga etter hvert
de omsøkte brukstillatelser etappevis gjennom vinterhalvåret.

Oppfølging av saken våren 2014:
I e-post datert 19.05.14 fra plan- og utvikling ved Greta Løkhaug går det fram
følgende: «Kommunalteknisk avdeling ved Olaug Talleraas og plan- og utvikling ved
Greta Løkhaug har hatt et møte med utbyggerne av Ås Sentrum Nord. Der ble de
forelagt en planteplan, som ble gjennomgått.

Forslag til planteplan viste at det skulle plantes 14 trær langs fylkesveien (furu, or,
bjørk og rogn), langs parkeringshusets bue/ved innkjørselen til sentrum skal det
plantes 5 prydepletrær (med kraftig rosa blomstring), busker og sommerblomster.
Mot Rådhusplassen skal det plantes rognasal (10 stk.) og noen felt med busker.

Dette var det felles forståelse og enighet om. I ettertid viser det seg at sarganteple er
en busk, men alle parter er enige om at det skal være trær.»

Søknad om godkjennelse av beplantningsplan
Kommunen har mottatt en søknad fra ansvarlig søker, A2 Arkitekter AS, om
godkjennelse av en planteplan for utomhusområdet rundt Åstorget felt 3.
Planteplanen er utarbeidet av Blå landskapsarkitekter AS. Oppdragsgiver er Ås
sentrum AS c/o Urbanium AS. Det oppgis at planteplanen avviker noe fra tidligere
godkjent utomhusplan i plantetetthet mot Drøbakveien og beplantningskarakter,
spesielt i krysset Drøbakveien/Bankveien.
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Rådmannens vurdering med konklusjon og begrunnelse
Reguleringsbestemmelsene og de gitte krav i byggesaken gir klare føringer for å
erstatte de nedhogde trær med nye trær. Dette var en av forutsetningene for å gi
tillatelse for å bygge parkeringshuset, slik at man kunne bryte opp den store fasaden.
Det er derfor ikke aktuelt å ha f.eks. bare sommerblomster og gras for å fremheve
fasaden.

I den godkjente utomhusplanen var det vist et plantefelt med skogskarakter (gråor,
furu, bjørk, poppel, pil og rødkornell) langs parkeringshusets bue/ved innkjørselen til
sentrum, mens det i foreliggende søknad er lagt opp til at man i stedet skal plante 5
prydepletrær, buskfelt og sommerblomster.

Utbyggingen av felt 3 i Åstorget har videreført den urbane karakteren i Ås sentrum
opp mot krysset i Drøbakveien. Tidligere bar den øverste delen av området preg av
skogskarakter, og det var naturlig å fokusere på dette før utbyggingen startet.

Revidert plan viser en trerekke mot Drøbakveien med rognasal, norsk furu, sibirfuru,
gråor, ornesbjørk og vanlig rogn, som kan gi en fin sammenhengende trerekke.
Når det gjelder området langs parkeringshusets bue/ved innkjørselen til sentrum,
finner rådmannen å kunne avvike fra kravet til skogskarakter under forutsetning at
det er en viss størrelse på prydepletrærne.

Imidlertid kunne trerekken langs Drøbakveien vært forlenget litt innover langs
parkeringshusets bue. Kommunegartneren gjør oppmerksom på at det ved omsøkte
forslag legges opp til en dyrere driftsform for å kunne holde vegetasjonen vedlike
med vanning og stell enn tidligere forslag.

Søknaden kom for sent inn til å kunne bli behandlet i HTM-møte i mai, og rådmannen
merker seg at tilplanting har startet. Trerekken mot Drøbakveien har en mindre
størrelse ved nyplanting enn hva som har vært forventet ved godkjennelsen av
utomhusplanen. Ved befaring på stedet har rådmannen merket seg at det er plantet
smågrupper med sargenteplebusker i stedet for prydepletrær langs parkeringshusets
bue. I samtale med utbyggingssjefen i Urbanium blir det opplyst at
planteleverandøren kan fortelle at sargentepletrær ikke er å få kjøpt i Norge.
Rådmannen mener derfor at landskapsarkitekten i samarbeid med hageleverandøren
må komme fram til en alternativ treløsning .

Rådmannen anbefaler Hovedutvalg for teknikk og miljø å godkjenner prinsippene i
søknaden, men at det innleveres en alternativ løsning for trær i stedet for
sargentepletrær.
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HTM-53/14
Gnr 42 Bnr 249 - Lyngveien 25 - Klage på vedtak om dispensasjon
for å opprettholde den tredje boenheten -ved søknad om
rammetillatelse påbygg enebolig til tomannsbolig.
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 13/00058-34
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 53/14 05.06.2014

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klage på vedtak i sak 30/14 og finner
ikke at det fremkommer nye momenter i saken. Vedtak i sak 30/14 opprettholdes,
saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

Ås, 23.05.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalget for teknikk og miljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vedlegg: (separat trykk)
1. Kartutsnitt med regulering
2. Søknad om rammetillatelse
3. Reguleringsbestemmelser - R-260
4. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene
5. Nabomerknad
6. Ansvarlig søkers svar på naboklage
7. Saksfremlegg HTM 03.04.14 - Gnr 42 Bnr 249 - Lyngveien 25 -
Dispensasjonssøknad
8. Vedtak HTM, 03042014, Sak 30/14, Gnr 42 Bnr 249 -Lyngveien 25 -
Dispensasjon
9. Klage på vedtak fra nabo
10. Støtteerklæring for naboklage fra gjenboen.

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Alle dokumenter i saken.

Vedtak i saken sendes til:
Arkitektene Fosse og Aasen AS, Drammensveien 126, 0277 Oslo
Daniel Ellingsen og Julian T. Moussawi, Lyngveien 25, 1430 Ås
Signe Skare og Kåre Årsvoll, Starrveien 2, 1430 Ås
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SAKSUTREDNING:

Historikk i kronologisk rekkefølge:
Følgende vesentlige dokumenter foreligger i saken.
05.07.2013 Søknad om rammetillatelse ble mottatt.
23.09.2013 Søknaden var komplett.
02.10.2013 Søknaden ble avslått.
22.10.2013 Klage på vedtak om avslag ble mottatt.
12.12.2013 Hovedutvalget for teknikk og miljø klagebehandler saken. Avslag

opprettholdt. Se Sak nr. 123/13
20.12.2013 Saken sendes til Fylkesmannen for klagebehandling.
10.03.2014 Søknad om dispensasjon for den tredje boenhet ble mottatt.
13.03.2014 Trekker klagen om klagebehandling hos Fylkesmannen.
03.04.2014 Hovedutvalget for teknikk og miljø behandler dispensasjonssøknaden.

Vedtak om innvilget dispensasjon. Se Sak nr. 30/14
08.04.2014 Vedtak om dispensasjon. Kopi av saksprotokoll.
30.04.2014 Klage på vedtak om dispensasjon fra nabo samt støtteerklæring fra

gjenbo.

Sammendrag:
Etter at dispensasjonssøknaden ble innvilget i HTM den 03.04.2014 er det på nytt
kommet inn klage fra naboen på gnr. 42 bnr. 81, Starrveien 2. Klagen er vedlagt en
støtteerklæring fra gjenboeren på gnr. 42 bnr.198, Starrveien 3.

Fakta i saken:
Saken er beskrevet i tidligere saksfremlegg og vedtak sak nr. 30/14 som ligger i
saken vedlegg 7 og 8.
Klagen fra naboen med støtteerklæring fra gjenboeren – se vedlegg 9 og 10 -
omhandler det store bygningsvolum, den forventede økning i trafikkmengden i
Starrveien og undergravingen av den nylig vedtatte reguleringsplan for området.
Naboen klager også over at det ikke er medsendt orientering om klageadgang i det
oversendte vedtaket i sak 30/14.

Rådmannen har vurdert klagen og finner at det ikke kommer frem nye momenter i
saken.
Alle temaer i klagen er drøftet tidligere.
Naboen har fremmet klagen innenfor tidsfristen, så den manglende oversende av
orienteringen har ikke hatt noen reell betydning for klagesaken.

Kommentar til økt trafikkmengde i Starrveien. Ut ifra det innsendte situasjonskartet vil
det ikke forekomme noen endring i antall biloppstillingsplasser/garasjer med utkjørsel
mot Starrveien, da de økte kravene ivaretas med adkomst fra Lyngveien.

Konklusjonen:
Rådmannen finner ikke at det fremkommer nye momenter i klagen og anbefaler at
Hovedutvalget for teknikk og miljø opprettholder vedtaket om dispensasjonen for den
tredje boenheten.

Kan vedtaket påklages? Nei.
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HTM-54/14
Gnr 107 Bnr 39 - Slorhøgda 43 - Søknad om dispensasjon - Klage på
vedtak
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Erik Martinsen Saksnr.: 14/01337-5
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 54/14 05.06.2014

Rådmannens innstilling:
Rådmannen opprettholder vedtaket i sak av 07.04.2014 og gir ikke dispensasjon fra
reguleringsplan for Fålesloråsen (R-106), reguleringsbestemmelsenes § 4, punkt d,
og tillater ikke at eiendommen gnr 107 bnr 39 deles.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

Ås, 23.05.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

Vedlegg:
1.Søknad
2. Vedtak 07.04.2014
3. Klage på vedtaket
4. Reguleringsbestemmelser
5. Utsnitt av reguleringsplan
6. Tidligere behandling sak D 544/11.

Vedtak i saken sendes til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Juridisk avdeling, Postboks 8111 Dep, 0032
OSLO
Arkitekthuset Knut H. Knudtsen, Postboks 117, 1431 Ås
Berit Klemmestad, Slorhøgda 43, 1407 Vinterbro
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Saksutredning:

Fakta i saken:
Arkitekthuset Knut H. Knudtsen søkte på vegne av Berit Klemmestad, som er
hjemmelshaver på gnr 107 bnr 39, om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes
§ 4, punkt d, om fradeling av tomt.

Søknaden ble begrunnet med at en eiendom innenfor samme reguleringsplan, gnr
107 bnr 98, tidligere er tillat delt. Eiendommene ligger innenfor reguleringsplan for
Fålesloråsen (R-106), godkjent 22.06.2004, og senere revidert, sist 17.11.2005.
Reguleringsbestemmelsenes § 4, punkt d, tillater ikke ytterligere oppdeling.

Eksemplet i søknaden som det vises til, er vist i den godkjente planen. Det er
tidligere innenfor reguleringsplanen ikke gitt tillatelser til oppdeling av tomter, som
ikke er vist i den godkjente reguleringsplanen. Dersom dispensasjon skulle gis og
fradeling tillates, vil dette gi uheldige konsekvenser, og sannsynligvis gi mange nye
søknader om fradeling. Det foreligger ingen andre grunner til at eiendommen skal
tillates delt.

Rådmannen vedtok den 07.04.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, gir ikke rådmannen dispensasjon
fra reguleringsplan for Fålesloråsen (R-106), reguleringsbestemmelsenes § 4,
punkt d, og tillater ikke at eiendommen gnr 107 bnr 39 deles.

Søkeren hadde også i 2011, sak D 544/11, den 19.12.201, en tilsvarende søknad til
behandling. Søknaden ble avslått med henvisning til bestemmelsene i
reguleringsplanen. Bygnings- og reguleringssjefen vedtok:

Med henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens §
26-1 avslår bygnings- og reguleringssjefen søknaden om deling av eiendom gnr
107 bnr 39, som vist på vedlagte kartskisse i målestokk 1:500 datert 08.12.2011.

Vedtaket ble ikke påklaget.

I brev datert 17.10.2011, mottatt i Ås kommune den 24.04.2014, påklager Knut H.
Knudtsen vedtaket av 07.04.2014. Knudtsen redegjør i klagen hvordan saken kan
løses. Deler av eiendommen 107/39 fradeles og tillegges 107/41, som i
reguleringsplanen er avsatt til privat fellesatkomst, i den hensikt å etablere en ny
boligtomt, uten at det opprettes nye grunneiendommer. Det hevdes med en slik
opprettelse av en ny boligtomt ikke vil skape presedens og gi uheldige konsekvenser
for senere søknadsbehandling.

Søknaden begrunnes med at eksisterende bebyggelse på eiendommen ikke passer
med den øvrige bebyggelsen i området, og at det skal oppføres ny bebyggelse
tilpasset dagens standard og tilpasset området slik det er i dag. Det hevdes at
eksisterende bebyggelse er i god befatning og vil kunne bli stående i lang tid
fremover. I søknaden i 2011, ble det hevdet at det var en gammel og liten bygning i
dårlig forfatning på den delen som søktes fradelt. Bygningen er opprinnelig oppført
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som hytte og tillates dermed ikke brukt til boligformål. Hovedbygningen på
eiendommen som er godkjent til boligformål.

Eiendommens nåværende grenser ble etablert etter avtale om grensejustering i
2006, i henhold til godkjent reguleringsplan. Dette medførte at 107/41 ble liggende
igjen som regulert privat fellesatkomst.

Vurdering:
Det vil være for omfattende å ta et resymé av reguleringsplanbehandlingen for
bakgrunnen av godkjenningen av reguleringsplanen og etablering av de nye
byggetomtene. Området ble opparbeidet og eiendommene oppmålt i henhold til den
godkjente planen. Det har i ettertid vært en mengde henvendelser og søknader om
fradeling av nye tomter, samt henvendelser og søknader om bygging av bygninger
med flere leiligheter i området. Det har fram til nå ikke blitt gitt slike tillatelser. Dersom
en ville åpne for en slik dispensasjonsordning, vil det gi rom for at flere tillatelser vil
måtte gis, noe som vil gi uheldige konsekvenser for området og fremtidig
saksbehandling av slike saker. Selv om mange tomter i området er store, og kan
være egnet for fradelinger, er det strenge bestemmelser om utnyttelse og
byggehøyder.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannens kan ikke se at det er kommet nye opplysninger eller opplysninger som
kan tillate at dispensasjon skal gis, og at fradeling av ny boligtomt skal godkjennes.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse.

Kan vedtaket påklages?
Nei
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HTM-55/14
Gnr 27 Bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om deling - Dispensasjon
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr.: 13/05673-6
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 55/14 05.06.2014

Rådmannens innstilling:
Med henvisning til uttalelse fra Statens vegvesen og i medhold av
kommuneplanbestemmelse § 14-2, første kulepunkt om krav til holdningsklasse osv.,
avslår Hovedutvalg for teknikk og miljø søknad om deling av eiendommen gnr 27 bnr
3, Drøbakveien 135, i 2 boligtomter.

Ås, 23.05.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Behandlingsrekkefølge:
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø
2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vedlegg:
1. Søknad om deling datert 12.11.2013, mottatt 14.11.2013,
2. Basiskart 1: 15 000 datert 16.01.2014,
3. Basiskart 1: 1500 datert 15.01.2014,
4. Utsnitt av kommuneplanens arealdel 1: 1500 ,
5. Uttalelse fra Statens vegvesen datert 18.03.2014,
6. Kommentarer til høringsuttalelse fra søker datert 21.03.2014,
7. Fotografier tatt langs Drøbakveien,
8. Utdrag av kommuneplanbestemmelse § 14-2,
9. Ortofoto av 27/3

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Sakens øvrige dokumenter

Vedtak i saken sendes til:
Christian Hansen, Nyveien 16, 1430 Ås
Statens vegvesen, region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Det er søkt om deling av eiendommen gnr 27 bnr 3, Vangensten, i to parseller på
henholdsvis ca. 1900 m2 og ca. 3070 m2. Eiendommen ligger med avkjøring fra
fylkesvei 152 som har meget streng holdning til avkjørsler.
Statens vegvesen motsetter seg søknaden om deling av 27/3 i uttalelse til saken.

Over:
Situasjonskart som viser gnr 27 bnr 3, Drøbakveien 135 ca. 600 m vest for E6

Bakgrunn og fakta i saken:
Christian Hansen har på fullmakt fra eier Asbjørn Hansen, søkt om deling av
boligeiendommen gnr 27 bnr 3, Vangensten, Drøbakveien 135, se vedlegg 1. Tomta
er på 4 970 m2 og er i henhold til kommuneplan for Ås 2011-2023 disponert til
landbruk-, natur og friluftsformål LNF, underformål b; areal for spredt bolig-, fritids-
eller næringsbebyggelse, se vedlegg 2 og 4. Eiendommen ligger for øvrig innenfor
hensynssone for bevaring av natur- og kulturmiljø.

Det er søkt om fradeling av tomt på ca. 1900 m2, som gir en gjenværende parsell på
ca. 3070 m2, se vedlegg 3. I følge kommunebestemmelse § 14-2, annet kulepunkt,
tillates fradeling i flere skolekretser inkludert Brønnerud med forutsetning om at disse
ligger langs veier med holdningsklasse lite eller mindre streng. Fylkesvei 152,
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Drøbakveien, er derimot kategorisert med holdningsklasse meget streng som
innebærer at veien skal være tilnærmet avkjørselsfri og at utvidet bruk av
eksisterende avkjørsler ikke godkjennes uten vedtatt reguleringsplan,
kommuneplanbestemmelse §14.1,underformål b, tredje kulepunkt. Den fradelte
parsellen er tenkt å skulle ha egen avkjørsel fra privatvei.

Det ble søkt om tilsvarende fradeling i 1999, og kommunen konkluderte i politisk
behandling i sin saksutredning at det den gang ikke forelå særlige grunner til å skulle
dispensere fra kommuneplanen som den gang ikke åpnet for fradeling på denne
eiendommen. Politikerne omgjorde administrasjonens innstilling og gikk inn for
deling. Vedtaket ble deretter påklaget av Statens vegvesen, politikerne tok ikke
klagen til følge, og saken havnet hos Fylkesmannen som ga vegvesenet medhold og
opphevet kommunens politiske vedtak i brev datert 27.06.2000.

Søknaden ble også denne gang oversendt Statens vegvesen med følgebrev datert
16.01.2014. I sin høringsuttalelse av 18.03.2014, se vedlegg 5, motsetter vegvesenet
seg deling av eiendommen og oppsummerer som følger:

• Tiltaket anses å være i strid med kommuneplanens holdningsklasse for
fylkesveier som har meget streng holdning,

• En deling av eiendommen betraktes å være i strid med rikspolitiske
retningslinjer (RPR) for samordnet areal -og transportplanlegging (ATP) og
ikke i tråd med føringene i gjeldende kommuneplan.

• Statens vegvesen bemerker dessuten at det vil være stor risiko for barn å
krysse fylkesveien for å komme til gang- og sykkelvegen (busslommen, vår
bemerkning) på motsatt side.

Generelt ber Statens vegvesen kommunen om å unngå å gi tillatelse til oppføring av
bolig på eiendom som ligger slik til at det blir behov for å krysse fylkesveg som har
fartsgrense 50 km/t eller mer av hensyn til trafikksikkerheten for barn.

Når det gjelder forholdet til RPR bør utbyggingsmønsteret planlegges slik at det
tilrettelegges for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport slik at
transportbehovet begrenses. Ettersom vegvesenet har merket seg en pågang av
søknader om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra LNF til boligformål i
dette området og anbefaler sterkt kommunen å fastholde arealdelen fremfor å legge
opp til et utbyggingsmønster som strider mot overordnete mål for samordnet areal-
og transportplanlegging. En dispensasjons vil dessuten lett kunne skape presedens
som følge av likebehandling av søknader

Søkers kommentarer til vegvesenets uttalelse
Søker har kommentert vegvesenets uttalelser i brev av 21.03.2014, se vedlegg 6.
Han mener uttalelsen til vegvesenet er feil når de hevder at barn som kan tenkes å
bo på den omsøkte parsellen, er nødt til å krysse fv. 152 for å benytte seg av gang-
og sykkelveien. Han forklarer hvordan forholdene er ideelle med umiddelbar atkomst
til både gang- og sykkelvei og bussholdeplass og har lagt ved flere fotografier, se
vedlegg 7, som viser gangfelt og avkjørsel sett både mot øst og vest, se vedlegg.
Atkomst til den fradelte tomta er tenkt sikret ved utvidet bruk av dagens avkjørsel, og
det hevdes at veirett vil bli tinglyst når det er gitt tillatelse til deling.
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Det hevdes videre at det er svært god sikt flere hundre meter i begge retninger og at
det er liten risiko for faresituasjoner knyttet til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.

Det uttales også at det i senere tid er gitt tillatelse til boligbygging og utvidet bruk av
eksisterende avkjørsel langs samme veistrekning og at denne saken derfor burde
likebehandles. * Rådmannen antar at det her siktes til fradeling på gnr 16 bnr 13,
Drøbakveien 202, der det fra Fylkesmannen ble vist til kommunens fornyete
behandling av saken i 2009 der FM oppfattet at trafikksikkerhetsargumentet i klagen
mer spesifikt knyttet seg til den trafikkfare som økt bilkjøring på gangveien kunne
generere og at denne var blitt spesielt utvidet for å tilrettelegge for plass til kjøring
med bil ettersom den aktuelle veistrekningen, atkomstveien til boligtomtene, bare
ville bli brukt av tre i stedet for opprinnelig to eiendommer.

Det angis å være gangavstand fra eiendommen gnr 27/3 til bussforbindelse langs
E6, til skoler og øvrig nærmiljø, til næring og sentrum med videre
kollektivforbindelser. Brønnerud skole ligger ca. 1 km fra eiendommen med trygg
skolevei langs gang- og sykkelveien.

Eiendommen hevdes avslutningsvis dessuten å være godt egnet for deling med godt
tilrettelagt teknisk infrastruktur. Ny vannledning er lagt forbi på sørsiden av
eiendommen, og avløpsledninger er ført fram til eksisterende bolig.

Rådmannens vurdering:
Det fremgår av dispensasjonsbestemmelsen § 19-2 at kommunen i følge plan- og
bygningsloven kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i
eller i medhold av denne loven dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.

Rådmannen har ikke anledning til å gi dispensasjon dersom ikke begge disse
vilkårene er oppfylt. Videre skal det legges særlig vekt på statlige og regionale
rammer og mål.

I dette tilfellet er området i henhold til kommuneplan for Ås 2011-2023, bestemmelse
§ 14 avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsområde, underformål b, areal for spredt
bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (plan- og bygningsloven § 11-11, andre
punkt). De generelle hensynene bak formålsbestemmelsen er å legge til rette for
fradeling av tomt inntil eksisterende boligbebyggelse inntil 9 nye boenheter i
Brønnerud krets i planperioden, med forutsetning om atdisse ligger langs veier med
holdningsklasse lite eller mindre streng, se vedlegg 8.

Videre skal tiltak plasseres og utformes slik at de passer best mulig inn i
kulturlandskapet, herunder innpassing i eksisterende bygningsmiljø, ikke hindrer
allmenn ferdsel, ikke skader viktig biologisk mangfold og ikke er i konflikt med
hensynet til bevaring av dyrket mark og kulturlandskapet.
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Det er i dette tilfellet ikke søkt spesielt om dispensasjon fra den aktuelle
kommuneplanbestemmelsen, § 14, punkt 2, kulepunkt 1. Vi velger imidlertid å
betrakte søkers brev av 31.03.2014 med kommentarer til uttalelsen fra Statens
vegvesen, som en utdyping av forhold som taler for atdet bør gis dispensasjon.
Rådmannen har dessuten orientert søker om at innsendt materiale er tilstrekkelig for
å kunne opplyse saken på en god måte og er for øvrig gjort kjent med at
vegvesenets uttalelse tillegges stor vekt.

Med henvisning til vegvesenets bemerkninger til søknaden, se over, betinger også
rådmannens vurdering av søknaden, en drøfting av dispensasjonsspørsmålet i lys
sett i forhold til begrunnelsen for bestemmelsen søknaden betinger at det
dispenseres fra. Kommuneplanbestemmelse § § 14-2, 1. kulepunkt som forutsetter at
nye avkjørsler ligger langs veier med holdningsklassen lite eller mindre streng, og at
nye avkjørsler og utvidet bruk av eksisterende, kun tillates i samsvar med vedtatt
reguleringsplan. En fradeling på eiendommen gnr 27 bnr 3 vil i dette tilfellet klart
fravike kommunens rammeplan for avkjørsler, rikspolitiske retningslinjer om
samordnet areal- og transportplanlegging og overordnete prinsipper om
trafikksikkerhet for barn og unge.

Søker har på sin side hevdet av trafikksikkerheten er ivaretatt nettopp gjennom
opparbeiding av gang- og sykkelveien på sørsiden av fylkesvei 152, og mener
kryssing er like godt ivaretatt her som lenger vest, se over *. Kommunen kan være
enig i at dette gjelder trafikksikkerheten på nordsiden av Drøbakveien, men velger
likevel å støtte vegvesenets argumenter om at hensynetbak bestemmelsen blir
vesentlig tilsidesatt gjennom en dispensasjon. I dette tilfellet er det derfor ikke
nødvendig å vurdere hvorvidt det i tillegg foreligger en overvekt av fordeler fremfor
ulemper ved en dispensasjon, og kommunen kan avslå dispensasjonssøknaden uten
å vurdere hvilke konkrete hensyn som ligger bak planen eller reguleringsformålet det
dispenseres fra.

Konklusjon med begrunnelse:
Med henvisning til kommuneplan for Ås 2011-2023, arealdelen, og til
saksutredningen, avslår Rådmannen søknad om dispensasjon fra
kommuneplanbestemmelse § 14-2, første kulepunkt i forbindelse med søknad om
fradeling av boligtomt fra gnr 27 bnr 3, Drøbakveien 135. Vedtaket kan på klages.
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HTM-56/14
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 14/00517-7
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 56/14 05.06.2014
2 Formannskapet 42/14 11.06.2014
3 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018”.
2. Kr 340 000,- innarbeides i handlingsprogrammet for2015, kr 100 000,- som

investering og kr 240 000,- på drift.

Ås, 22.05.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg: (nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
1. FORSLAG Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018
2. FORSLAG Tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Innspill i forbindelse med rullering av planen.

Vedtak i saken sendes til:
Teknisk sjef
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv
Ås idrettsråd
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal rulleres hvert år. Planen ble sist rullert
i 2013. Planen danner grunnlag for å søke om spillemidler fra Kulturdepartementet.
Planen skal også danne grunnlag for kommunens budsjett. Det ble annonsert i ØB
og på kommunens internettside at kommunen ønsket innspill til denne planen. Det
ble også sendt e-post til skoler, barnehager og til Ås idrettsråd, samt til eldrerådet og
rådet for funksjonshemmede. Frist for å komme med innspill var 15. mars.

Det kom inn seks forslag til tiltak. I tillegg hadde HTM i et arbeidsmøte sammen med
administrasjonen forslag om mindre utbedringer av private tur- og skogsveier for å
gjøre disse mer farbare med sykkel. Alle anlegg som har vært med i planen tidligere,
samt nye forslag, er vurdert. Tiltakene er vurdert ut fra status for prosjektering og
finansiering. Det er også lagt vekt på erfaring Kommunalteknisk avdeling har gjort
gjennom drift og vedlikehold, samt tips og innspill fra innbyggere og sentrale
offentlige myndigheter.

Vurdering:
Rådmannens vurdering av de ulike innkomne tiltakene finnes i tiltaksplanen.
Folkehelse er et satsningsområde for kommunen og rådmannen mener at
”Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018” som den er beskrevet i
vedlegg bør vedtas. Planen danner grunnlag for søknad om spillemidler.

Økonomiske konsekvenser:
Mange av tiltakene som står i planen er det allerede avsatt kommunale midler til i
handlingsprogrammet for 2014. Midler til nye tiltak som Ås kommune skal finansiere,
til sammen kr 340 000,-, må innarbeides i handlingsprogrammet for 2015. Ingen av
tiltakene som er planlagt for 2015 er spillemiddelberettiget og må dekkes av
kommunale midler. Av de 340 000 kr er 100 000,- investering (lys langs gangvei fra
klubbhus til idrettsanlegg, Nordby), mens kr 240 000,- til utbedring av kyststi og
andre tur-/skogsveier er drift.

Konklusjon med begrunnelse:
«Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018» vedtas, og kr 340 000,-
innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, kr 100 000,- som investering og
kr 240 000,- på drift.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart



Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 Side 55 av 76

HTM-57/14
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 14/00518-18
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 57/14 05.06.2014
2 Formannskapet 43/14 11.06.2014
3 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018» vedtas som foreslått. Tiltaksplanen

rulleres neste gang våren 2015.
2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen.
3. Kr. 1 740 000,- innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, hvorav

kr 1 490 000,- som investering og kr 250 000,- på drift. Dette skal gå til
trafikksikkerhetstiltak, og skal blant annet være egenandel for de tiltakene der
kommunen kan søke om midler gjennom «Aksjon skoleveg». Beløpet skal også
dekke utgifter til regulering av gang-/sykkelvei.

Ås, 22.05.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg: (trykkes separat/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
FORSLAG Trafikksikkerhetsplan 2015-2018.doc

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Innkomne innspill

Vedtak i saken sendes til:
Teknisk sjef
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv
Statens vegvesen v/Kåre Abrahamsen
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal rulleres årlig, og den ble sist rullert i 2013.
Planen danner grunnlag for blant annet søknader om tilskudd gjennom
tilskuddsordningen ”Aksjon skoleveg”. Tiltakene forutsettes å omhandle skolevei. Det
ble annonsert i ØB og på kommunens internettside at vi ønsker innspill til denne
planen. Det ble også sendt e-post til skoler og barnehager i Ås kommune, samt til
eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Frist for å komme med innspill var 15.
mars.

Tiltaksplanen følger samme lest som i fjor, ved at den inneholder omtale av statlige
retningslinjer, kostnadsberegninger knyttet til trafikkulykker, samt
årsakssammenhenger og virkemidler, i tillegg til selve tiltakene som prioriteres.
Rådmannens vurdering av de ulike tiltakene er gitt i selve planen, som er delt inn i
”mindre tiltak” og ”større tiltak” for kommunale veier. Det er en egen liste for tiltak på
fylkes- og europaveier. Det har også kommet inn innspill om fartshumper, og disse er
lagt inn i listen over fartshumper som er ønsket.

Vurdering:
Tiltak på kommunale veier:
Seks større tiltak er planlagt utført i 2015. Disse tiltakene er etablering av veilys på
tre veistrekninger, etablering av bussholdeplass og kantsteinstopp i Toveien ved
avkjøring til Tømmerveien, etablering av gang-/sykkelvei langs Nebbaveien (dersom
grunnerverv og prosjektering utføres i løpet av vinteren), fullførelse av gang-
/sykkelveien på Kjærnes (der den skifter side) dersom grunnerverv/avtale kommer på
plass i løpet av vinteren, samt regulering av gang-/sykkelvei langs Søråsveien.

Når det gjelder fartshumper vil kommunalteknisk avdeling fortsette å foreta
trafikkmålinger på de aktuelle stedene gjennom året, utenom i vinterhalvåret.
Resultatet av disse målingene vil danne grunnlaget for prioritering av fartsdempende
tiltak med tanke på sikkerhet og effektiv trafikkavvikling (bl.a. for busser og
utrykningskjøretøy).

Tiltak på fylkes- og europaveier:
Rådmannen har i møte med Statens vegvesen 21. mai i år gått gjennom innspillene
til tiltak som gjelder fylkes- og europaveier. Aktuelle innspill/tiltak står i egen tabell,
samt at tiltak som går ut av planen står i egen tabell med kommentarer.

Økonomiske konsekvenser:
Gjennom «Aksjon skolevei»-ordningen kan man søke om midler til tiltak som vil
bedre skoleveien for barn, blant annet fartsdempende tiltak og veilys. Den
kommunale egenandelen på kommunal vei er minimum 20 %. Ved veilysprosjekter
og revisjon av kommunal trafikksikkerhetsplan er kommunal egenandel på 50 %.

Flere av tiltakene som er planlagt utført i 2015 kan kommunen søke om midler til
gjennom «Aksjon skoleveg». Dette er vist i tabellen med oversikt over tiltakene.
«Aksjon skoleveg» gir ikke tilskudd til planlegging av prosjekter.
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Nedenstående tabell viser hvordan tiltak som er planlagt utført i 2015, skal
finansieres:

Type tiltak Kommunale midler Aksjon skoleveg-midler
Mindre tiltak Kr. 5000,- (arb.timer) Kr. 5 000,-
Større tiltak Kr. 1 430 000,- Kr. 2 540 000,-
Fartshumper (20 stk.) Kr. 60 000,- Kr. 240 000,-
Regulering g-/s-vei Kr. 250 000,-
Totalt Kr. 1 740 000,- Kr. 2 785 000,-

Konklusjon med begrunnelse:
«Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017» vedtas. Tiltak som gjelder fylkes- og
europaveier sendes til Statens vegvesen, i tillegg til at rådmannen tar initiativ til et
møte med vegvesenet med tanke på prioritering og gjennomføring av tiltak.
Kr. 1 740 000,- innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, hvorav kr. 1 490 000,-
på investering og kr. 250 000,- på drift.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HTM-58/14
Saneringsprosjekt Tårnveien, Sentralholtet og Parallellen
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 13/00026-34
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 58/14 05.06.2014

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.

Ås, 19.05.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
HTM

Behandlingsrekkefølge:
HTM

Vedlegg:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Saksbehandler
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Saneringsprosjektet Sentralholtet/Tårnveien og Parallellen vil bli satt i gang i løpet av
mai 2015. Prosjektet vil i sin helhet bli dekket av investeringsmidler.

Fakta i saken:
Saneringsprosjektet Sentralholtet/Tårnveien står øverstpå den kommunale
tiltaksplanen for avløp for perioden 2013-2018. Sak om tiltaksplan for kommunal
vannforsyning vil bli fremlagt for HTM med det første. Prosjektet
Sentralholtet/Tårnveien vil stå øverst på lista for tiltak innen vannforsyning også.

Kommunalteknisk avdeling har prosjektert arbeidet i egenregi. Vi tok også med en
del av Parallellen i dette prosjektet fordi avløpet fra nedre del av Parallellen renner til
Sentralholtet. I tiltaksplanen er Parallellen tenkt å tilhøre prosjektet
Dysterlia/Dysterskogen, men vi har altså valgt å ta nedre del av Parallellen med i
dette prosjektet.

Etter anbudsrunde i mars 2014, fikk vi inn tilbud fra seks entreprenører. Tune
Graveservice AS ble tildelt kontrakt med bakgrunn i laveste pris. Kontrakten ble
inngått 30. april 2014 og forventet oppstart for prosjektet er i slutten av mai 2014.
Arbeidet skal være ferdig i løpet av 2015.

Økonomiske konsekvenser:
Vi har gjennomført minimalt med VA-prosjekter i 2013, og har derfor overført noen
bevilgede midler til 2014.

Overført fra 2013 Bevilgning 2014 Bevilgning 2015 Totalt
Vann 2 812 000 5 000 000 6 000 000 13 812 000
Avløp 5 584 000 5 000 000 6 000 000 16 584 000

Prosjektet vil koste ca kr. 16 mill. Beløpet vil fordele seg 50/50 mellom vann og avløp.
Tabellen ovenfor viser at prosjektet vil dekkes av overførte/bevilgede
investeringsmidler.

Konklusjon med begrunnelse:
Prosjektet kan dekkes opp innenfor allerede gitte økonomiske rammer.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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HTM-59/14
Tiltaksplan for kommunal vannforsyning 2014-2018
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/02200-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 59/14 05.06.2014
2 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Forslag til tiltaksplan som vist i tabell 2 i dette saksframlegget, godkjennes for
perioden 2014-2018.

Ås, 22.05.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet: (Nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
HTM
Kommunestyret

Vedlegg:
Tiltaksplan vann

Vedtak i saken sendes til:
Saksbehandler
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Om lag halvparten at tiltakene i tiltaksplanen for 2008-2013 er gjennomført.
Prosjektene videreføres og i tillegg kommer nye prosjekter. De fleste prosjektene er
samkjørt med avløpssanering. Mattilsynets funn ved revisjoner er også hensyntatt.
Det foreslås at mesteparten av tiltakene utføres med investeringsmidler.
Økt bemanning har gitt avdelingen større gjennomføringsevne.

Fakta i saken:
I K-styresak 67/07 ble tiltaksplan for vannforsyning for perioden 2008 – 2013 vedtatt
Planen ble vedtatt med en tilleggsbemerkning om at utskifting av eternittledning fra
Nygårdskrysset til Riis gård skulle fremskyndes dersom det oppsto gjentatte brudd på
strekningen.

Tabellen nedenfor viser prioritering og status for tiltakene i planen for 2008 – 2013.

Tabell 1
Tiltak Status

Kaja I Utført
Brønnerudteigen Utført
Aschjemskogen Utført
Kaja II Utført
Søndre Moer Første byggetrinn er utført
Lurenga Utført
Beverdalen Ikke utført
Pentagon Ikke utført
Togrenda Ikke utført
Sentralholtet Ikke utført
Sneis - Egget Utført
Dysterlia/Dysterskogen Ikke utført
Korsegården/Holstadkulen Utført
Riis Utført
Eldor Ikke utført
Danskerud/Revhaug Ikke utført
Myrerveien Ikke utført
Sneissletta Ikke utført

Som det går fram av tabellen, gjenstår det fortsatt noen ganske omfattende tiltak.
Årsaken til at ikke alle tiltak er gjennomført innen planperioden, skyldes i all
hovedsak at VAR-seksjonen i store deler av perioden har vært sterkt underbemannet
og ikke hatt kapasitet til å prioritere oppfølging av anleggsarbeider. I løpet av 2012/13
har seksjonen blitt styrket, slik at vi fra 2014 har større kapasitet til gjennomføring av
forarbeidet og oppfølgingen av anleggsarbeid. Kommunen gjennomfører nå også en
del prosjektering i egen regi. Det øker kunnskapen om prosjektene og det øker
kompetansen på avdelingen.
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I perioden 2008-2013 er det gjennomført tiltak i vannsektoren for ca. kr. 19 mill.

Tiltak som ikke ble gjennomført i perioden 2008 - 2013 forutsettes videreført i
tiltaksplanen for perioden 2014 - 2018.

Det legges opp en strategi hvor tiltak på eksisterende kommunale hovedanlegg
prioriteres, dvs. at tiltaksplanen i perioden fram til og med 2018 hovedsakelig
omfatter oppgradering og rehabilitering av eksisterende ledningsanlegg. Fremdriften
samordnes med tiltaksplanen for avløp.

Sentralholtet/Tårnveien/Parallellen
Vannledningene i dette området er fra 1950-/1960-tallet. Området er belastet med
mange vannledningsbrudd. Anlegget samkjøres med vedtatt nytt avløpssystem i
området. Kontrakt med entreprenør er inngått og forventet oppstart er mai 2014.
Antatt omleggingskostnad er 7,5 mill. kr.

Åsulvs vei/Herløgs vei
I henhold til en avtale fra 1979 har Ås kommune forpliktet seg til å bygge vann- og
avløpsledninger til tre tomter i Åsulvs vei. Kommunen vil nå oppfylle denne avtalen,
samt bygge kommunalt vann og avløp frem til krysset Åsulvs vei/Herløgs vei for
fremtidig utskilling av tomter i dette området. Vannledning vil bli bygget frem til
eksisterende vannledning i Herløgs vei. Det blir da ringledning i dette området og en
regner med å bli kvitt den dårlige vannkvaliteten som er påpekt ved revisjon av
Mattilsynet. Arbeidet utføres i egenregi og antatt kostnad er 1 mill kr.

Solfallsveien
Det har vært gjentatte brudd på vannledningen i nedre del av Solfallsveien. I
forbindelse med at veien må asfalteres, vil utskifting av denne ledningen
gjennomføres sommeren 2014. Antatt kostnad er 0,6 mill kr.

Beverdalen
En ledningsstrekning på ca 300 m må skiftes på grunn av at den er betydelig ”grodd”
og av den grunn har dårlig kapasitet. Periodevis gir ledningen dårligere vannkvalitet
enn ønskelig. Prosjektet er påpekt fra Mattilsynet ved revisjon både i 2011, 2012,
2013 og 2014. Antatt kostnad 1,5 mill.kr.

Riksvei 154/Nordbyveien
Statens Vegvesen skal bygge om Nordbyveien. I den forbindelse skal deler av
kommunens ledningsnett i området bygges om. Kommunen har en eldre vannledning
liggende hovedsakelig på privat grunn langs Nordbyveien. Ledningen er dårlig og har
hatt mange brudd. Ny ledning legges i samme trasè som nytt fortau langs
Nordbyveien. Kommunen har ennå ikke sett vegvesenets endelige planer i området.
Jobben er vanskelig og total kostnad for vann antas å bli 2,5 mill. kr.

Dysterlia/Dysterskogen
Vannledningene i dette området er fra 1950-/1960-tallet. Området er belastet med
mange vannledningsbrudd. Anlegget samkjøres med vedtatt nytt avløpssystem i
omådet. Antatt omleggingskostnad er 5,0 mill. kr.
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Eldorlia
Det er vedtatt å føre fram nye hovedledninger for avløp til boligene langs Eldorlia. I
den forbindelse er det naturlig å føre frem vannledning også. Antatt kostnad er 1,0
mill. kr.

Togrenda
Vannledningene i dette området er fra 1970-tallet, men har dårlig kvalitet. Anlegget
samkjøres med vedtatt nytt avløpssystem i området. Antatt omleggingskostnad er 7,0
mill kr.

Høydebasseng Aschjem
Med planlagt befolkningsvekst og det nye veterinærinstituttet, vil det innen 2018
være behov for et høydebasseng til i Ås sør. Kommunalteknisk avdeling har påpekt
behovet for nytt høydebasseng i forbindelse med revidering av kommuneplan.
Kommunen mener det er naturlig og hensiktsmessig å plassere dette bassenget i
nærheten av eksisterende høydebasseng i Aschjemskogen. Det forutsettes at midler
til høydebassenget kommer i tillegg til vedtatt økonomiplan for perioden. Antatt
kostnad er 10 mill. kr.

Søndre Moer vest
Vannledningene i dette området er fra 1970-tallet. Anlegget samkjøres med vedtatt
nytt avløpssystem i området. Antatt omleggingskostnad er 3,0 mill. kr.

Sneissletta
Eksisterende hovedvannledning på Sneissletta en begrodd, og gir dermed stort
trykktap og periodevis dårligere vannforsyning og vannkvalitet enn ønskelig.
Forventet oppstart er i 2018, men ferdigstillelse først i neste periode. Antatt kostnad
5 mill.kr.

Pentagon
For å få full effekt av reservevannssystemet må ledningen mellom Aud Max og
Pentagon forsterkes og legges om. Eksisterende ledning er begrodd og har mindre
kapasitet enn forventet. Antatt kostnad = 2,0 mill.kr

Danskerud - Revhaug
Det har vært noen lekkasjer på eternittledningen mellom Danskerud og Revhaug.
Ledningen er i dårlig stand, og bør derfor rehabiliteres, men arbeidet kan forskyves til
neste periode. Antatt kostnad = 2,0 mill.kr.

Myrerveien
Det har vært noen lekkasjer på eternittledningen fra Holstadkulen og utover langs
Myrerveien. Ledningen er i dårlig stand, og bør derfor rehabiliteres. Arbeidet kan
forskyves til neste periode. Antatt kostnad er 4,0 mill.kr.

Vurdering:
Ovennevnte tiltak krever i alt investeringer for 43,1 mill kr. Da ikke Danskerud/
Revhaug og Myrerveien tatt med, samt gjenstående kostnader/arbeider på
Sneissletta. Nytt høydebasseng utgjør 10 mill kr. av dette, men det forutsettes at det
blir bevilget ekstra midler til dette.
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Ut fra ovennevnte legges fram følgende tiltaksplan for perioden 2014 - 2018 i
prioritert rekkefølge:

Tabell 2
Tiltak Anleggs-

kostnad
(1000 kr)

Årlige
bevilgninger
(År:1000 kr)

Gjennomførings-
periode

Sentralholtet/Tårnveien/
Parallellen

7 500 2014: 3 500
2015: 4 000

2014-2015

Åsulvs vei/Herløgs vei 1 000 2014: 1 000 2014
Solfallsveien 600 2014: 600 2014
Beverdalen 1 500 2015: 1 500 2015
Riksvei 154/Nordbyveien 2 500 2015: 500

2016: 2 000
2015-2016

Dysterlia/Dysterskogen 5 000 2015: 1 500
2016: 3 500

2015-2016

Eldorlia 1 000 2015: 1 000 2015
Togrenda 7 000 2016: 3 000

2017: 4 000
2016-2017

Høydebasseng Aschjem 10 000 2015: 1 000
2016: 4 000
2017: 5 000

2015-2017

Søndre Moer Vest 3 000 2017: 1 000
2018: 2 000

2017-2018

Sneissletta 2 000* 2018: 2 000 2018-2019
Pentagon 2 000 2018: 2 000 2018
Sum 43 100

*Totalt kr. 5 mill, men i denne oppstillingen er bare kostnadene for denne perioden
tatt med.

Økonomiske konsekvenser:
De fleste anleggene er saneringsprosjekter og kan etter regelverket bekostes av
driftsmidler. Vedtatte økonomiplan gir 5 mill. i 2014 og 6 mill. i både 2015/2016/17 i
investeringsmidler. I tillegg kommer midler som ikke ble brukt i 2013. Dette gir rom for
at kommunen hovedsakelig bruker investeringsmidler ved gjennomføringen av
prosjektene. En stor del av kostnadene er imidlertid forbundet med
rehabilitering/vedlikehold. Dette finansieres over driften, dvs. ved hjelp av tidligere
fondsavsetninger. Finansieringen vil bli vurdert i de enkelte økonomiplaner og
årsbudsjett.

Alternativer:
Erfaringsmessig vet en at det kan oppstå situasjoner/erfaringer på ledningsnettet
som gjør at det kan være nødvendig med omprioriteringer, men utover det anbefales
arbeidene hovedsakelig å utføres i den rekkefølgen som fremkommer av tabell 2.
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Konklusjon med begrunnelse:
Oppsettet i tabell 2 er hensiktsmessig for best mulig gjennomføring sett i forhold til
vedtatte tiltaksplan for kommunalt avløp i samme periode. Det er også tatt hensyn til
Mattilsynets funn ved revisjoner.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HTM-60/14
Gnr 61 bnr 229 - Myrveien 4 - Pålegg om opprydding og fjerning av
miljøfarlig avfall
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/01963-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 60/14 05.06.2014

Rådmannens innstilling:
1. Opprydding og fjerning av alt avfall på gnr 61 bnr 229 skal være utført innen

01.07.2014. Pålegget gis med hjemmel i Forurensningsloven §§ 28 og 37.
2. For fremtiden skal spillolje oppbevares forskriftsmessig slik at den ikke generer

avrenning til grunnen.

Ås, 22.05.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
HTM

Behandlingsrekkefølge:
HTM

Vedlegg:
Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6 (på iPad, sendes pr. e-post)
1. Varsel om pålegg om opprydding og fjerning av miljøfarlig avfall
2. Utdrag fra Forurensningsloven

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Saksbehandler
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Det er både visuell og miljøfarlig forurensning på denne eiendommen. Spillolje renner
ut i grunnen fordi det ikke oppbevares på forskriftsmessig måte. Eiendommen må
pålegges opprydding innen en kort frist. Rutinene for oppbevaring av spillolje må
endres for å unngå ytterligere forurensning.

Fakta i saken:
På gjeldende eiendom har det over tid blitt oppbevart avfall i form av bilvrak, bildekk,
tønner med spillolje og annet kassert løsøre. Gjenstandene er å oppfatte som avfall
etter Forurensningsloven § 27. Avfallet virker skjemmende og kan være til
ulempe/skade for miljøet. Dette anses å være i strid med Forurensningsloven § 28.

I brev av 06.05.2014 ble det gitt varsel om pålegg om opprydding og fjerning av
miljøfarlig avfall. Frist for å gi tilbakemeldinger på varslet er 28. mai 2014.
Rådmannen har ikke mottatt noen form for tilbakemeldinger, verken skriftlige eller
muntlige, på varslet per 22. mai 2014. Dersom det kommer tilbakemeldinger innen
gitte frist, vil disse bli ettersendt til HTM sine medlemmer i forkant av møtet.

Eiendommen leies ut til ulike virksomheter. Bildene er tatt 05.05.2014.

Vurdering:
Med hjemmel i Forurensningsloven §§ 28 og 37, kan kommunen som
forurensningsmyndighet gi pålegg om opprydding og fjerning av avfall.

I tillegg til den visuelle forsøplingen, kommer det tydelig frem av vedlagte bilder, at
det har rent spillolje på bakken over tid. Spilloljen generer forurensning til grunnen.
Spilloljen oppbevares ikke på forskriftsmessig måte når dette skjer. Fatene som
spilloljen oppbevares i, har ikke lokk, så ved regnvær flyter oljen og regnvannet over
og renner på bakken.

Rådmannen foreslår at kommunen med hjemmel i Forurensningsloven § 37 gir
pålegg om at alt avfallet på eiendommen fjernes innen 01.07.2014. Vi mener at
forurensningen er såpass alvorlig at det bør gis en kort frist. Eier ble varslet
06.05.2014, og har derfor hatt mulighet til å ta tak i dette allerede før vedtaket fattes i
HTM. Det bør også presiseres at spilloljen for fremtiden skal oppbevares på
forskriftsmessig måte slik at det ikke renner spillolje til grunnen.

Etter forurensningsloven § 73 kan kommunen fastsette tvangsmulkt til staten dersom
pålegg etter loven ikke gjennomføres innen en gitt frist. Vi foreslår at dette tas opp i
en egen sak dersom pålegget ikke gjennomføres innen gitt frist.

Videre kan kommunen etter §§ 74 og 76 sørge for at det iverksettes
oppryddingstiltak. Utgifter kommunen får i denne sammenhengen kan kreves dekket
av den ansvarlige for forurensningen/forsøplingen. Vi foreslår at kommunen sørger
for opprydding på eiendommen dersom dette ikke er gjennomført i regi av eier etter
en viss tid med tvangsmulkt. Dette vil bli tatt opp i en eventuell sak om tvangsmulkt.
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Økonomiske konsekvenser:
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Opprydding og fjerning av avfall på eiendommen vil ikke være en stor kostnad for
eier. Spillolje leveres gratis på godkjente mottak.

Alternativer:
Rådmannen kan ikke se at det foreligger alternativer i denne saken.

Konklusjon med begrunnelse:
Det er åpenbart at grunnen i området forurenses av spilloljen og tillegg er det visuell
forsøpling. Rådmannen mener at det må gis et pålegg med en kort frist for å utbedre
disse forholdene. Eier må sørge for at forurensningen ikke fortsetter.

Kan vedtaket påklages?
Ja

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
Pålegget skal være gjennomført innen 01.07.2014.
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HTM-61/14
Gnr 113 bnr 259 - Vedtak om tvangsmulkt
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/01952-3
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 61/14 05.06.2014

Rådmannens innstilling:
1. Eier av eiendommen gnr 113 bnr 259, ilegges tvangsmulkt på kr. 500 per dag,

dersom det installeres/tas i bruk vann i fritidsboligen uten at det foreligger
godkjent og ferdigmeldt avløpsanlegg.

2. Gebyret løper alle dager fra og med den dagen ulovligheten oppdages og til og
med den dagen dokumentasjon på frakoblet vann foreligger fra godkjent
rørlegger. Gebyret vil iverksettes på nytt dersom ulovligheten oppstår nytt.

3. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i Forurensningsloven § 41-6.

Ås, 21.05.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
HTM

Behandlingsrekkefølge:
HTM

Vedlegg:
1. Korrespondanse fra august 2012
2. Brev av 060514, Foto avløpsrør (oransje)
3. Kart

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
22.08.2012: Varsel om pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg

Vedtak i saken sendes til:
Saksbehandler
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Eier har innlagt vann uten godkjent avløpsanlegg. Urenset gråvann slippes direkte ut
i sti på fellesarealer. Gjennom korrespondanse og befaring i 2012, er eier fullstendig
klar over at dette er ulovlig. Kommunalteknisk avdeling ønsker et stående vedtak om
tvangsmulkt slik at dette kan iverksettes dersom ulovligheten gjenopptas.

Fakta i saken:
Sommeren 2011 ble det foretatt en kontroll av vann- og avløpsforholdene ved en del
hytter i Askehaugåsen. For gjeldende eiendom så det ut til at vann var ført inn i hytta
uten at det var omsøkt/gitt utslippstillatelse. I henhold til Forurensningsforskriften kap.
12 skal det foreligge utslippstillatelse dersom en har innlagt vann. Hytta har biologisk
toalett og benyttes som bolig.

I brev av 22.08.2012 ble det gitt varsel om pålegg om oppgradering av separat
avløpsanlegg. Eier svarte i e-post av 23.08.2012 at det ikke var innlagt vann i hytta,
men at hun bar vann i bøtter inn og ut.

Saksbehandler var på befaring på eiendommen 29.08.2012. Hytta hadde fullstendig
sanitæropplegg for gråvann innvendig. Det var installert dusj, vasker, vaskemaskin
og oppvaskmaskin. Hytta hadde likevel ikke innlagt vann ved befaringen. Eier
forsikret at de ville søke om utslippstillatelse og etablere godkjent avløpsanlegg før
vann ble koblet til og at sanitærinstallasjonene bare stod klare til den dagen hun
skulle få innlagt vann.

I brev av 29.08.2012 ble varsel om pålegg trukket. I brevet ble det også beskrevet
hva som skulle til dersom vann skulle legges inn i fritidsboligen.

Ved befaring 05.05.2014 oppdaget vi et stort avløpsrør ut fra huset. Røret ender ca 2
meter utenfor hytteveggen og avløpet går urenset ut i stien som går forbi hytta. Vi
snakket med eier som da bekreftet at det nå var innlagt vann i hytta.

I brev av 06.05.2014 ga vi pålegg om frakobling av innlagt vann innen 16.05.2014 og
varsel om tvangsmulkt. Vi har fått dokumentasjon på at vann ble frakoblet
16.05.2014. Vi har per 21.05.2014 ikke fått innsigelser til varsel om tvangsmulkt, men
det er en uke igjen av fristen. Dersom det kommer innsigelser fra eier, vil disse bli
ettersendt utvalget i forkant av møtet.

Vurdering:
Eier har installert innlagt vann uten å ha godkjent avløpsanlegg selv om hun er godt
kjent med at dette er ulovlig. Urenset gråvann slippes direkte ut i felles sti. Vann er
frakoblet akkurat nå, men vi mener det er stor mulighet for at dette tilkobles igjen
uten at avløpsanlegg er i orden. Vi ønsker derfor et stående vedtak om tvangsmulkt
slik at vi kan iverksette dette umiddelbart dersom vi oppdager at vannet er tilkoblet
igjen.
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Økonomiske konsekvenser:
I andre saker har vi lagt tvangsmulkten på kr. 200 per døgn. Vi synes denne saken er
svært alvorlig, og eier har hittil ikke vist vilje/evne til å etterkomme våre krav. I denne
saken mener vi derfor det vil være riktig å øke beløpet. I varsel om tvangsmulkt,
varslet vi om at tvangsmulkten vil utgjøre kr. 500 per døgn og at mulkten vil løpe
umiddelbart dersom vi oppdager at vannet tilkobles uten at godkjent og ferdigmeldt
avløpsanlegg er installert.

Inntektene av tvangsmulkten går til staten.

Alternativer:
Vi ser ikke andre alternativer for å få ordnede vann- og avløpsforhold på denne
eiendommen.

Konklusjon med begrunnelse:
Med bakgrunn i sakens forurensningsbelastning og eiers manglende vilje/evne til å
etterkomme kommunens krav, mener vi at det bør vedtas en høyere tvangsmulkt enn
normalt. Kommunalteknisk avdeling bør gis mulighet til å fakturere tvangsmulkt
umiddelbart dersom det oppdages at vann er installert i fritidsboligen.

Kan vedtaket påklages?
Ja

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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HTM-62/14
Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås kommune
for 2014-2019
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Saksbehandler: Rita Stensrud Saksnr.: 14/02229-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 62/14 05.06.2014

Rådmannens innstilling:
1. Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås kommune for 2014-2019

sendes ut på høring.

Ås, 23.05.2014

Trine Christensen Lars Martin Julseth
Rådmann Landbrukssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg:
1. Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås kommune 2014-2019
2. Avskytingsavtale for elg 2008-2012 i Ås kommune

Saksutredning:

Fakta i saken:
Formålet med dokumentet «Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås
kommune 2014-2019» er å gi et rammeverk for den lokale hjorteviltforvaltningen i
kommunen. Forslaget omfatter artene elg og rådyr.

I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012 skal kommunen
treffe vedtak:

§ 3. Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr
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Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort,
og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e).

Målene skal blant annet ta hensyn til opplysningerom beitegrunnlag,
bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og
bane

I rundskriv til hjorteviltforskriften av februar 201 2 legges det opp til at målsettingene
som vedtas skal være konkrete og etterprøvbare, være realistiske og ha en tids-
ramme slik at de kan evalueres i forhold til enkle kriterier. Indekser som kan bidra til
kartlegging av status og bestands-utvikling kan hentes ut fra Hjorteviltregisteret.
Disse bestands-indeksene er hovedsakelig basert på observasjons- og fellingsdata,
men også på data fra bestandsovervåkingen av elg.

Rådmannen er i løpende dialog med viltforvaltningen i andre follokommuner. Frogn
og Vestby kommune har vedtatt sine mål for forvaltning av hjortevilt. Det er
hensiktsmessig å se målene for Ås kommune i sammenheng med viltforvaltning i
andre follokommuner, da hjorteviltet bruker større leveområder på tvers av
kommunegrenser. Forslaget til målsettingene for Ås kommune er derfor sett i
sammenheng med disse.

Forvaltningen av elg og hjort skal i hovedsak gjøres gjennom bestandsplaner, som
skal utarbeides av jaktrettshaverne. De kommunale målene vil da være grunnlag for
utarbeidelse og godkjenning av disse planene. Forvaltningsmålene skal derfor være
et overordnet nivå uten å bli for detaljstyrende for bestandsplanene. Jaktrettshaverne
har ansvaret for organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. De har også et
betydelig ansvar i tilknytning til blant annet bestandsplanleggingen med årlig
avskytningsplan samt andre forvaltningstiltak i valdet, og ikke minst en samkjøring og
koordinering med tilgrensende vald.

Forvaltning av elg i Ås kommune har frem til 201 2 vært basert på femårige
avskytingsavtaler, mellom kommunen og jaktrettshavere/vald. Fellingstillatelser i
201 3 og 201 4 er basert på tildeling etter målrettet avskyting, jfr § 21 i
hjorteviltforskriften. Det tas sikte på en ny bestandsplan gjeldende fra 201 5.

Den årlige avskytingen av elg i kommunen har de siste ti årene ligget på mellom 1 9
og 30 felte dyr. Tildelingen er på 31 dyr, hvorav 3 dyr kan tildeles etter søknad. I
samme periode har i tillegg 2 til 8 dyr omkommet pr. år av andre årsaker, da i
hovedsak i trafikken. I 201 3 ble to elg felt som skadedyr etter konflikt med
innbyggere. Konflikter mellom elg og befolkning synes å være et økende problem.

Rådyravskytingen har i samme tiårsperiode variert fra 1 29 til 23 felte dyr. I tillegg har
mellom 51 og 1 0 dyr omkommet pr. år av andre årsaker, da i hovedsak i trafikken (26
dyr i 201 3). I tillegg har man i perioden hatt harde vintre og predasjon fra gaupe og
rødrev i området. Det ble derfor i 201 1 , 201 2 og 201 3 gjort enkeltvedtak om økning
av minsteareal med 50 % for å unngå en uheldig lav rådyrbestand. Denne synes nå
å være oppadgående, og det vil i 201 4 bli ordinær tildeling.
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De kommunale målsettingene kan også omfatte hjort. Hobøl kommune har åpnet for
jakt på arten. Vestby kommune har vedtatt i sine mål at hjort skal tillates å etablere
seg i fast bestand i kommunen, og at utviklingen overvåkes. Det er ikke åpnet for jakt
på hjort i Ås, og det er heller ikke registrerte observasjoner av hjort i kommunen.

Vurdering:
Enkelte nabokommuner har vedtatt kommunale målsettinger for hjortevilt.
Viltforvaltningen i Ås kommune har avventet behandlingen av målsettingene, da det
har vært hensiktsmessig å se på muligheten for omforente målsettinger for hjorteviltet
i Follo. Noen kommuner har nå vedtatt sine målsettinger, og Ås kommune bør gjøre
det samme. Forslag til målsettingene for Ås kommune er derfor basert på og sett i
sammenheng med de målsettingene som er vedtatt i nabokommunene.

Avskytingsavtalen som har ligget til grunn for tildeling av fellingstillatelser på elg
vurderes å ha fungert tilfredsstillende, da bestanden synes å ha holdt seg stabil og i
god kondisjon. En videreføring av dagens forvaltning vurderes derfor som
hensiktsmessig. Stabiliteten kan likevel raskt bli endret i forhold til økt press på
bestanden. Situasjonen overvåkes derfor videre gjennom slaktevekter, tvillingandel,
okse:ku forhold og sett elg i forbindelse med jakt. Rådmannen støtter seg til slik
statistikk og Utmarksavdelingens årlige analyse av tallmaterialet. I tillegg besitter
jaktrettshavere og kommunens viltvaktgruppe viktig kunnskap om bestanden, og en
god dialog med disse er derfor essensielt i forvaltningen.

Bestand av rådyr har vært noe lav de siste årene, men har trolig tatt seg noe opp
igjen to siste år, antagelig på grunn av værforhold og færre avskytinger. Det er
ønskelig å videreføre denne oppbyggingen av rådyrbestanden i kommunen igjen,
med sikte på optimal avkastning.

Follo har et forholdsvis lite utmarksareal i hjorteviltsammenheng. Samtidig forutsetter
beitegrunnlaget en langt høyere bestandstetthet enn i mange andre deler av landet.
Skadenivå i jord- og skogbruket vurderes som moderat/akseptabelt.
Hovedutfordringen for både elg og rådyr synes å være tap av leveområder og
begrensede muligheter til å benytte trekkruter mellom leveområdene. Det vil derfor
være viktig å si noe om dette i målsettingene.

Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås kommune omfatter artene elg
og rådyr, og ikke hjort, da det ikke er åpnet for jakt på denne arten i Ås kommune.
Det er heller ikke registrerte observasjoner av hjort i Ås, og det er derfor ikke
hensiktsmessig å ta denne arten inn i målsettingene. Ved en eventuell innvandring
og etablering av hjortebestand i kommunen vil kommunen ha mulighet til å revidere
sine målsettinger ved behov.

Økonomiske konsekvenser:
Beiteskader og tap av avlinger vil kunne ha konsekvenser for den enkelte grunneier.
Hvordan hjorteviltstammene forvaltes vil også ha betydning for hvor mye viltkjøtt som
kan tas ut av den enkelte jaktrettshaver. Antall viltpåkjørsler har også en viss
sammenheng med bestandstetthet. I tillegg til tap avdyreliv og kjøttverdi kan



Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 Side 75 av 76

viltpåkjørsler få store konsekvenser for kjøretøy og fører, med tilhørende økonomiske
følger.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at hovedutvalg for teknikk og miljø går inn for å sende
«Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås kommune 2014-2019» ut på
høring.

Kan vedtaket påklages
Nei
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HTM-63/14
R-274 - Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset
Gå til saksliste << Forrige sak

Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/00091-30
Behandlingsrekkefølge Møtedato
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/14 05.06.2014

Ettersendes til et evt. møte 12.06.
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