
 

 

Ås kommune  

  

 

19/03276 
 

  

MØTEINNKALLING 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Møtetid: 07.11.2019 kl. 18:00  
Sted: Lille sal i Ås kulturhus  
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, 
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på servicetorget 
og www.as.kommune.no.   
 
Fra kl. 17.30 
Opplæring i nytt program for håndtering av møtedokumenter og utdeling av nettbrett 
til utvalgsmedlemmer. 
 

Saksliste 
 

 Side 

Orientering 

Delegerte vedtak 

Saker til behandling 

1/19 16/02717-23 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl. 5 

2/19 19/00419-16 R-330  Detaljreguleringsplan for 
vanninfrastruktursenter - førstegangsbehandling 

15 

3/19 18/01468-16 Gnr 107 bnr 334 - Veidemannsvei 40 - Klage på 
tilbygg 

24 

4/19 19/01633-3 Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 
2020-2023 - Ås kommune 

30 

5/19 19/01190-4 Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023 37 

6/19 19/03374-1 Møteplan 1. halvår 2020 - Hovedutvalg for teknikk 
og plan 

42 

 
 

http://www.as.kommune.no/


Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 07.11.2019  Side 2 av 43 

 

 
Ås, 30.10.2019 

 
 

Einride Berg 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 922 49 771 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.  
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. 

 

Orientering  

1/19 Orientering fra administrasjonen om organisasjonen, kommunalområdet 
m.m. 

 
 

Delegerte vedtak  

1/19 19/03401-1 Delegerte vedtak byggesak 24.09.2019 - 29.10.2019 

 
Saksnummer Tittel Dato Ansvarlig Vedtak 

19/00465-15 Gnr 107 bnr 395 - Gråbeinstien 20 - Ny 
tomannsbolig med carporter og riving av 
eksisterende enebolig - Igangsettingstillatelse 

25.09.2019 BSH Innvilget 

19/02021-3 Gnr 54 bnr 362 - Heggveien 5 – Enebolig - 
Påbygg/Tilbygg - Dispensasjon 

25.09.2019 BSH Innvilget 

19/00889-13 Gnr 43 bnr 72 - Ekornveien 43 B - Fasadeendring 
av sørvegg - Ferdigattest 

26.09.2019 ITH Innvilget 

17/00293-
241 

Gnr 104 bnr 50 - Nytt inngangsparti - 
Igangsettingstillatelse 

27.09.2019 ITH Innvilget 

19/00107-8 Gnr 55 bnr 309 - Grusveien 24 B - Tilbygg til del av 
tomannsbolig - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

30.09.2019 BSH Innvilget 

19/02066-7 Gnr 44 bnr 11 - Brekkeveien 29 - Bruksendring - 
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

30.09.2019 HKH Innvilget 

19/01232-6 Gnr 69 bnr 36 - Kråkstadveien 62 B - Innvilget 
søknad om seksjonering 

30.09.2019 ACG Innvilget 

19/01233-5 Gnr 69 bnr 27 - Kråkstadveien 64 D - Innvilget 
søknad om seksjonering 

30.09.2019 ACG Innvilget 

19/01216-5 Gnr 69 bnr 39 - Kråkstadveien 64 A og B – Innvilget 
søknad om seksjonering 

30.09.2019 ACG Innvilget 
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13/05228-20 Gnr 107 bnr 53 - Fålesloråsen 35 - Nybygg - 
Enebolig med sekundærleilighet - Ferdigattest 

02.10.2019 ITH Innvilget 

19/01191-20 Gnr 104 bnr 1 - Nygårdskrysset - Midlertidig 
brakkerigg - Plasseringen er 
midlertidig for ca. 10 år - Ferdigattest 

02.10.2019 ITH Innvilget 

18/02729-20 Gnr 111 bnr 39 - Kjærnesstranda 15 - Riving av 
eksisterende Enebolig  - Ferdigattest 

04.10.2019 BSH Innvilget 

19/03041-2 Gnr 113 bnr 178 - Siriusveien 47 – Enebolig - 
Tilbygd takoverdekt terrasse - bruksendret fra 
tilleggsdel til hoveddel – Etteranmeldt 

04.10.2019 BSH Innvilget 

19/03011-3 Gnr 102 bnr 87 - Skovlyveien 14 - Tilbygg - 
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 
Etteranmeldelse 

04.10.2019 ITH Innvilget 

19/03021-2 Gnr 121 bnr 15 - Åsveien - Holstadkrysset - 
Opprettelse av ny grunneiendom 

04.10.2019 ITH Innvilget 

19/01735-9 Gnr 97 bnr 26 - Sneisveien 23 - Tomannsbolig og 
riving av garasje og uthus - Tillatelse til tiltak 

04.10.2019 HKH Innvilget 

19/02968-2 Gnr 42 bnr 86 - Utveien 17 - Bruksendring - 
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

04.10.2019 HKH Innvilget 

19/02957-2 Gnr 108 bnr 89 og 1 - Nordskogveien 3 - Vedtak 
om arealoverføring 

08.10.2019 SIMS Innvilget 

19/01567-10 Gnr 107 bnr 131 - Slorhøgda 53 - Veranda - 
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

09.10.2019 HKH Innvilget 

19/01567-9 Gnr 107 bnr 131 - Slorhøgda 53 - Støttemur - 
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

09.10.2019 HKH Innvilget 

18/03654-12 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 med flere - Skogveien 22A - 
Studentboligbygg - HUS C1 - Igangsettingstillatelse 
2 - Resterende arbeider 

10.10.2019 ITH Innvilget 

19/02944-2 Gnr 53 bnr 32 - Brekkeskog 14 - Tilbygg - Søknad 
om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 
Dispensasjon 

10.10.2019 ACG Innvilget 

19/02484-3 Gnr 113 bnr 21 - Nessetveien 69 - 
Hurtigladestasjon - Tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett - Dispensasjon 

10.10.2019 BSH Innvilget 

19/03122-2 Gnr 102 bnr 87 - Skovlyveien 14 - Del av 
tomannsbolig - Tilbygg -Dispensasjon/Tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett 

11.10.2019 ITH Innvilget 

18/01352-20 Gnr 107 bnr 329 - Veidemannsveien 57 - Nybygg - 
Garasje - Ferdigattest 

11.10.2019 ITH Innvilget 

18/02741-8 Gnr 50 bnr 75 - Granheimlia 57 A - Nybygg - 
garasje - Ferdigattest 

11.10.2019 ITH Innvilget 

15/03733-
374 

Gnr 107 bnr 213 - Eikelia 17, 19, 21 og 23 - 
Byggeprosjekt - vei og terrengarbeid - Ferdigattest 

14.10.2019 ACG Innvilget 

15/03733-
373 

Gnr 107 bnr 213 - Eikelia - Riving av bolig - 
Ferdigattest 

14.10.2019 ACG Innvilget 
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19/02207-6 Gnr 54 bnr 218 - Eikeveien 7 A – Fasade- og 
bruksendring på del av tomannsbolig - Tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett 

14.10.2019 ACG Innvilget 

19/02169-3 Gnr 73 bnr 388 - Solveien 9B - Forstøtningsmur - 
Tillatelse til tiltak - Dispensasjon 

14.10.2019 BSH Innvilget 

17/03136-28 Gnr 55 bnr 97 - Gamle Hogstvetvei 9 - Påbygg Bygg 
F - Midlertidig brukstillatelse 

16.10.2019 HKH Innvilget 

15/00435-
156 

Gnr 42 bnr 1 - Campus Ås SLP - Midlertidig 
brukstillatelse – Person- og vareheis nummer 6 

16.10.2019 BSH Innvilget 

19/03143-2 Gnr 43 bnr 14 - Søråsveien 27 - Rehabilitering av 
skorstein - Vedtak om tillatelse til tiltak 

16.10.2019 SIMS Innvilget 

19/02495-4 Gnr 111 bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Garasje - 
Vedtak om dispensasjon og tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett 

16.10.2019 SIMS Innvilget 

18/01990-23 Gnr 113 bnr 1 fnr 127 - Askehaugåsen 42 - Ny 
fritidsbolig - Midlertidig brukstillatelse 

18.10.2019 HKH Innvilget 

17/02671-65 Gnr 113 bnr 21 - Nessetveien 69 – Tilbygg - 
Midlertidig brukstillatelse for hele tiltaket – 
Tegninger «som bygget» 

18.10.2019 BSH Innvilget 

19/03043-3 Gnr 44 bnr 11 - Brekkeveien 29 - Tilbygg - Tillatelse 
til tiltak uten ansvarsrett 

21.10.2019 HKH Innvilget 

17/02671-83 Gnr 113 bnr 21 - Nessetveien 69 – Tilbygg - Riving - 
Ferdigattest 

22.10.2019 BSH Innvilget 

19/02021-9 Gnr 54 bnr 362 - Heggveien 5 – Enebolig - Påbygg - 
Tillatelse i ett trinn 

22.10.2019 BSH Innvilget 

19/00777-6 Gnr 61 bnr 151 - Holstadveien 76 - Nytt 
høydebasseng - Rammetillatelse 

23.10.2019 HKH Innvilget 

17/01799-9 Gnr 74 bnr 63 - Tølløseveien 13 - Påbygg - Enebolig 
- Ferdigattest 

24.10.2019 ITH Innvilget 

19/02814-12 Gnr 108 bnr 127 - Homannskollen 6 - Nybygg - 
Enebolig med sekundærleilighet - 
Dispensasjon/Tillatelse til tiltak 

25.10.2019 ITH Innvilget 

18/02802-10 Gnr 54 bnr 128 - Brekkeveien 36 C - Påbygg 
rekkehus - Ferdigattest 

28.10.2019 BSH Innvilget 

18/03108-13 Gnr 103 bnr 73 - Nygårdsveien 28 - Utendørs 
lagring - Ferdigattest 

28.10.2019 BSH Innvilget 

19/03043-12 Gnr 44 bnr 11 - Brekkeveien 29 - Tilbygg - 
Ferdigattest 

29.10.2019 HKH Innvilget 

19/00956-5 Gnr 44 bnr 20 - Landåskollen 21 B - Tilbygg bolig 
med carport - Ferdigattest 

29.10.2019 BSH Innvilget 
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Saker til behandling  

HTP-1/19 
R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl. 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  16/02717-23 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 1/19 07.11.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og plan 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-312 Solbergveien 1 m.fl., 
som vist på kart datert 18.10.2019 og bestemmelser datert 25.10.2019. 
 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse 
med følgende endringer: 

- Plankartet oppdateres slik at internveien rundt BKS1, som vist på 
illustrasjonsplan datert 21.08.2019, inngår i kartet som veiformål. 

- Utnyttelsesgrad for BKS1 reduseres til 30% BYA 
- Før det gis igangsettingstillatelse skal tilstrekkelig kapasitet på 

vannledningsnettet mellom vanntårnet på Bollerudåsen og Solbergveien være 
sikret opparbeidet. 

 
Ås, 25.10.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang,  07.11.2019 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og plan, annen gang 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 18.10.2019 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 25.10.2019 
3. Planbeskrivelse, datert 29.08.2019 
4. Tegningshefte vei, datert 30.08.2019 
5. Landskapsmessige analyser/fjernvirkning, datert 23.08.2019  
6. Støyutredning, datert 28.08.2019 
7. Illustrasjonsprosjekt 
8. Naturmiljø, datert 16.03.2018 
9. Geoteknisk Rapport, datert 16.03.2018 
10. Illustrasjonsplan, datert 28.06.19 
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11. Registreringsrapport Kulturminner, datert 17.01.2018 
 
12. ROS analyse, datert  22.08.2019 
13. VA-rammeplan, datert 30.08.19 
14. Merknader samlet 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Planforslaget tilrettelegger for bygging av opptil 75 nye boliger i form av lavblokker og 
rekkehus, med felles lekeplass og parkering i kjeller. Planområdet er ca. 16 daa stort, 
og omfatter den østre delen av gnr. 102 bnr. 1. Området er i dag et jordbruksareal, 
men har ikke vært benyttet som dyrket mark siden 2016. Den sør-vestlige delen har 
vært i bruk som midlertidig riggområde for utbygging av Nordbyveien. Planforslaget 
er i tråd med arealformålet i gjeldende kommuneplan for Ås. Hoveddelen av 
planområdet er uregulert. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS, på vegne av Follohus Eiendom AS.  
 
I kommunens boligprogram er området beregnet for om lag 65 nye boliger. 
 
Rådmannen anbefaler at internveien rundt felt BKS1 tas inn i plankartet som 
veiformål før saken sendes på offentlig ettersyn, slik at kartet i større grad gjenspeiler 
intensjonen i planforslaget. Dette vil i praksis redusere utnyttelsen i felt BKS1, fordi 
arealet som reguleres til boligbebyggelse blir mindre. Rådmannen foreslår i tillegg at 
utnyttelsesgraden for BKS1 reduseres, slik at maks 30 % av tomtearealet kan 
bebygges (30% BYA). 
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Figur 1. Utsnitt fra kommuneplan for Ås 2015-2027, med varslet planavgrensning. (Bilde fra planbeskrivelsen.) 

 
Figur 2. Flybilde av planområdet, med planavgrensning markert i gult. (Bilde fra planbeskrivelsen) 
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Beskrivelse av planområdet: 
Beliggenhet 
Planområdet ligger på Solberg, ca. 2,2 km vest for Ski stasjon. Området er avgrenset 
av fylkesvei 35 Nordbyveien i sør, boligområder i nord og øst, og et jordbruksområde 
i vest.  
 
Adkomst og trafikk 
Planområdet har bussforbindelse fra holdeplassen Granheimtunet i Nordbyveien, 
med åtte avganger i timen til Vinterbro og Tusenfryd, og åtte avganger i timen til Ski i 
rush. Bussene har 5 minutters reisetid til Ski stasjon, hvor det går tog til Oslo med 
høy frekvens. 
 
Adkomsten til planområdet med bil er fra Nordbyveien, via rundkjøring til 
Solbergveien. Nordbyveien er nylig oppgradert med tosidig fortau, sykkelfelt og 
rundkjøringer. Det er registret en ÅDT på 8260 i Nordbyveien vest for planområdet 
og 10 865 i Nordbyveien øst for planområdet. Planområdet er utsatt for støy og 
luftforurensning fra Nordbyveien. 
 
Vest for planområdet ligger Solbergveien, som er en privat vei, og i øst ligger 
Skovlyveien, som er kommunal. 
 
Nærmiljø og landskap 
Planområdet ligger på en slak rygg med terrengfall mot nord, vest og sør. 
I syd stiger terrenget fra planområdet opp mot Nordbyveien og Skovlyveien. 
Planområdet grenser til et veletablert eneboligområde med private hager i øst. 
 
Planområdet er registret som fulldyrket og overflatedyrket jord. Den sørlige delen av 
planområdet ble i 2016 tatt i bruk som midlertidig anleggsområde ved utbygging av 
Nordbyveien, og er i etterkant ikke tilbakeført til jordbruksareal på grunn av den 
planlagte boligutbyggingen. Planområdet har ikke vært benyttet som dyrket mark 
siden dette. 
 
Natur 
Det er laget en rapport som vurderer naturmiljø i planområdet, vedlegg 8. Det er ikke 
funnet viktige naturverdier innenfor planområdet. Det er ikke observert eller kjent at 
forvaltningsmessig viktige fuglearter bruker influensområdet. Det har inntil nylig vært 
en lokalt viktig trekkvei nord/sør for elg i området, men utbygginger i nærområdet 
samt tung infrastruktur med veier medfører at trekkveien i liten grad fungerer.  
 
Grunnforhold 
Geoteknisk rapport er vedlagt planforslaget, vedlegg 9. Rapporten konkluderer med 
at tiltak i planområdet kan planlegges og gjennomføres med tilfredsstillende 
områdestabilitet. Løsmassene i planområdet består av marine sedimenter (leire) med 
stedvis faste og grove lag. Det er ikke funnet kvikkleire eller materiale med 
sprøbruddegenskaper. Det er relativt grunt til berg og faste lag i undersøkte punkt. 
Det er ikke fare for skred.  
 
Kulturminner 
Det er funnet to kokegroper i området, som er frigitt i forbindelse med tidligere 
regulering, eller i forbindelse med registrering av kulturminner i 2017. Et areal 220 m 
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nordvest for planområdet er definert som kulturlandskap med lokal verdi. Rett vest for 
planområdet ligger det eldre gårdstunet på Østre Solberg gård, med fire SEFRAK-
registrerte bygninger.  
 
Sosial infrastruktur 
Solberg skole (1.-7. trinn) er nylig utbygget for to paralleller, med mulighet for 
utvidelse til fireparallell. Det er tre barnehager i nærheten av planforslaget.  
Nordbytunet ungdomsskole er nærmeste ungdomsskole og ligger ca. 3 km fra 
planområdet.  
 
Beskrivelse av planforslaget: 
Arealbruk 
Planen avgrenses av Skovlyveien i sørøst, fv. 35 Nordbyveien i sør, 
eiendomsgrenser til dagens eneboligbebyggelse i nord og øst, og Solbergveien i 
vest.  
 
Planforslaget innebærer nedbygging av 16 daa jordbruksareal som tidligere har vært 
fulldyrka. 
 
Bebyggelse og anlegg 
Området et delt opp i tre byggefelt. I de to nordligste feltene (BKS1-2) kan det 
etableres konsentrert småhusbebyggelse opp til to etasjer, herunder rekkehus, 
kjedeboliger og flerfamilieboliger. Langs Nordbyveien i syd kan det etableres 
lavblokker i fire etasjer med parkering under terreng. Planområdet skal også 
inneholde et lekeareal på ca. 1 daa, samt interne veier i form av gatetun, felles 
avkjørsel og privat adkomst innenfor byggeområder for boliger.  
 
I planforslaget foreslås det at 35 % av tomtearealet kan bebygges (35% BYA). 
Parkeringsanlegg under terreng medregnes ikke i %BYA. Maksimal høyde for tak på 
blokkene er kote 159-162, som tilsvarer 4 etg. 
 
Uterom 
Størrelse på utearealene er fastsatt i bestemmelsene. For rekkehusene skal det 
være minst 100 m2 uteareal, inkludert takterrasser. Uteareal per 
boenhet i lavblokkene skal være minst 20 m2, inkludert balkong. For at areal på 
balkong eller terrasser skal kunne medregnes må disse være på 15 m2 eller større. 
 
En felles lekeplass på ca 1 daa er vist i plankartet. 
 
Trafikk og atkomst 
Rekkehusene langs Solbergveien får atkomst direkte fra Solbergveien. Rekkehusene 
mot eksisterende bebyggelse i vest får adkomst via en felles avkjørsel fra 
Solbergveien og inn på feltet. Adkomst til eksisterende boliger langs denne veien er 
sikret i plankart og bestemmelser. 
 
Solbergveien må legges om for å unngå konflikt med bryggerhuset på Østre Solberg. 
Solbergveien er planlagt med bredde på 6 meter. Interne veier har varierende 
bredde, maksimum 6 meter, minimum 4 meter. Internvei øst på felt BKS1 ligger 
innenfor byggeområdet, og er ikke regulert i tiltakshavers forslag til plankart. 
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Planforslaget kobler seg mot fortau langs Nordbyveien, og det er vist i plankartet at 
fortauet skal forlenges både inn i Skovlyveien og inn i Solbergveien. Teknisk plan for 
de delene av planområdet som berører fv. 35 Nordbyveien skal godkjennes av 
Statens vegvesen.  
 
Internt i planområdet er det planlagt en gang- og sykkelvei som betjener 
inngangssonene i blokkbebyggelsen. Denne internveien er ikke regulert, men skal 
detaljeres i byggesaken, og skal være dimensjonert slik at den kan benyttes av 
brannbil. Det skal også være en brannadkomst på sydsiden av blokkbebyggelsen 
med innkjøring via Skovlyveien og gatetunet, som i tillegg kan benyttes av gående og 
syklende. Atkomstene er vist på side 29 i planbeskrivelsen.  
 
Parkering 
Det tillates opparbeidet 10 parkeringsplasser innenfor gatetunet (SGT) for 
småhusbebyggelsen i felt BKS2. I BKS1 vil parkering etableres i tilknytning til 
boligen. Blokkbebyggelsen i felt B har parkering i kjeller med atkomst fra 
Solbergveien.  
 
Forslag til reguleringsbestemmelser legger opp til maks 1 parkeringsplass pr boenhet 
med 1-2 rom, maks 1,75 pr. boenhet i større leiligheter, og maks 2 plasser per 
boenhet i rekkehus/kjedet enebolig. Det legges opp til sykkelparkering under tak, 
minimum 1,5 pr boenhet med 1-2 rom og minimum 2 pr boenhet i større leiligheter og 
hus. 
 
Støy 
Planområdet er utsatt for støy fra Nordbyveien. Rød og gul støysone er vist som 
hensynssoner i plankartet. I samsvar med kommuneplanen tillates ikke bygg med 
rom for varig opphold eller uteoppholdsarealer i rød støysone. Det skal etableres 
støyskjerming i fasadene på bygg langs Nordbyveien. Lavblokkene vil virke 
støydempende for felles lekeplass og ny rekkehusbebyggelsen bak. Mot 
Nordbyveien kan tilfredsstillende støynivå på private utearealer ivaretas av 
innglassede terrasser/balkonger. 
 
Overvann 
Overvannet håndteres slik at avrenning fra tette flater samles opp og fordrøyes, før 
det ledes til kommunalt overvannsnett. En del av overvannet planlegges fordrøyd i 
regnbed jfr. utkast til illustrasjonsplan. Øvrig fordrøyningsbehov må det tilrettelegges 
for ved infiltrasjonsmagasin. Området inn mot Nordbyveien skal fylles opp og 
overvannet fra dette området foreslås ivaretatt i regnbed. Overvann fra fortauet langs 
Nordbyveien ledes i dag til overvannsanlegget i veien, og oppfyllingen vil ikke endre 
dette.  
 
Tilpasning til omkringliggende områder 
Planforslaget vil gi liten fjernvirkning på grunn av terreng og omkringliggende 
bebyggelse som skjermer utbyggingsområdet. Byggene som grenser til 
kulturlandskapet og småhusbebyggelsen nord i planområdet skal bygges med 
maksimalt 2 etasjer, for å tilpasses høydene på tilgrensende bebyggelse, og 
redusere synligheten fra kulturlandskapet. Planforslaget gir nærvirkning for 
eksisterende småhusbebyggelse i nord og vest, Østre Solberg gård og 
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Granheimtunet. Småhusbebyggelsen i nord og øst vil få begrenset dagens utsikt 
over kulturlandskapet.  
 
Mot Nordbyveien vil det kunne etableres høyere bebyggelse, som kan bidra til å 
forsterke gatepreget. Terrenget mot Nordbyveien skal fylles opp og beplantes i 
området som er avsatt til annen veggrunn grønnstruktur.  
 
Vedlegg 5 Landskapsmessige analyser viser sol- og skyggeforhold for ny og 
tilgrensende bebyggelse. Analysen viser at ny utbygging vil gi relativt lite skygge på 
naboeiendommene. Ved jevndøgn vil det bli skygge på eiendommene øst for 
planområdet kl. 18 med skråstilte boliger i 2 etasjer.  
 
Sosial infrastruktur 
Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser om krav til kapasitet ved skole og barnehage 
før rammetillatelse kan gis. 
 
Varsel om oppstart: 
Varsel om planoppstart ble sendt til naboer/grunneiere, samt offentlige og private 
instanser 16.12.2016. Det ble mottatt 8 innspill, som er vedlagt saken.  
 
Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus minner begge om 
føringene fra regional plan for Oslo og Akershus, og forventer at planens hovedmål 
er et arealeffektivt utbyggingsmønster. Fylkeskommunen påpeker at det er registret 
bosetningsspor i området og at det er potensiale for ytterligere funn og krever 
arkeologiske registreringer. De mener at tunet på Østre Solberg har kulturminneverdi 
og at det bør tas hensyn til dette i det videre planarbeidet. Fylkesmannen påpeker at 
planområdet er innenfor hensynssone H310_8 i gjeldende kommuneplan, og at det 
stilles krav om utredning av risikoen for kvikkleireskred. 
 
Statens vegvesen forutsetter at adkomst legges via rundkjøring i Nordbyveien. De 
ber om at detaljplaner som berører fylkesveien utarbeides og godkjennes av Statens 
vegvesen før planen legges ut til offentlig ettersyn. Ruter AS oppfordrer til streng 
parkeringsnorm for å bygge opp om målet om nullvekst i personbiltransport. 
 
Follo brannvesen IKS påpeker at området må bygges ut slik at brannvesenet kan 
gjennomføre en rask og effektiv rednings- og slokkeinnsats, og at det må 
dimensjoneres etter brannvesenets materiell. Vannforsyning må dimensjoneres slik 
at kapasitet på slokkevann er tilpasset arealbruk og bygningsmasse. 
 
NVE anbefaler at deres sjekkliste benyttes under utarbeidelse av ROS-analyse i 
planen. 
 
En nabo har uttalt at det bør prosjekteres eneboliger/tomannsboliger/rekkehus i 
området. En annen nabo ønsker at eiendommen tilbakeføres til jordbruk. 
 
Vurdering: 
Planforslaget vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel og regionale 
føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Området har god 
tilgjengelighet til Ski sentrum via Nordbyveien, som har god kollektivdekning og nylig 
er oppgradert med tosidig sykkelfelt. Planområdets plassering om lag 2 km fra Ski 
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sentrum, og i direkte tilknytning til etablerte småhusområder, tilsier at ny bebyggelse i 
hovedsak bør ta form av konsentrert småhusbebyggelse. Rådmannen støtter 
samtidig grepet med å etablere lavblokker nærmest Nordbyveien, både for å bygge 
opp om det gatemessige preget på Nordbyveien, og for å gi støyskjerming mot 
bebyggelsen i bakkant.    
 
Bebyggelse og utnyttelsesgrad 
Rådmannen vurderer det som positivt at planforslaget legger opp til rekkehus i den 
nordlige delen, men er skeptisk til den foreslåtte utnyttelsesgraden på 35% BYA for 
felt BKS1. Grepet med å vende hagearealene inn mot hverandre for å oppnå 
samlede utearealer, som vist på illustrasjonsplanen, vurderes i seg selv som godt, 
men Rådmannen mener det her legges til rette for svært trange utearealer mellom 
husene, med til dels dårlige solforhold. Rådmannen foreslår derfor at 
utnyttelsesgraden reduseres til 30% BYA. Rådmannen mener også det er uheldig at 
internveien rundt felt BKS1 kan medregnes i tomtearealet når utnyttelsesgraden skal 
beregnes. Rådmannen foreslår derfor at veien reguleres som et eget formål. Dette vil 
i praksis redusere størrelsen på bebygd areal i BKS1, fordi arealet for boligformål blir 
mindre.  
 
Lavblokker opp mot 4. etasjer vurderes som godt egnet nærmest Nordbyveien. Maks 
høyde for blokkene er regulert med kotehøyde som stiger fra vest mot øst, i tråd med 
stigende terreng. 
 
Vei og parkering 
Alle boligene får bilatkomst via nylig opparbeidet rundkjøring mellom Nordbyveien og 
Solbergveien. Det er ikke vurdert som nødvendig å gjennomføre en egen 
trafikkanalyse som del av planarbeidet, ettersom det nylig er opparbeidet rundkjøring 
med god kapasitet på Nordbyveien. Det vurderes at planforslagets begrensede 
størrelse ikke vil bidra med trafikkmengder som kan kreve nye tiltak for å bedre 
bilfremkommeligheten.  
 
For gående og syklende er trafikksikkerheten langs Nordbyveien ivaretatt. Gang- og 
sykkelvei mellom planområdet og Solberg skole er opparbeidet, og sørger for 
trafikksikker skolevei. Trafikksikkerheten for gående til og fra planområdet forbedres 
ved at fortau fra Nordbyveien forlenges inn i Solbergveien og Skovlyveien. Nordre del 
av Solbergveien er kun atkomstvei til noen få boliger, og vil ha svært begrenset 
trafikkmengde også i fremtiden. Det vurderes at det ikke er behov for særskilt 
tilrettelegging for fotgjengere her. 
 
Atkomst til felt BKS1 er planlagt som en internvei som omkranser feltet. Rådmannen 
mener denne internveien bør kartfestet, slik at intensjonen i planforslaget er mest 
mulig lesbar i kartet.  
 
Foreslåtte parkeringsnormer for bil vurderes som romslige. Rådmannen er på 
generelt grunnlag positiv til at bilparkering reguleres med maksimumsnormer, slik at 
opparbeidelsen kan tilpasses en eventuelt lavere etterspørsel. Det vurderes som 
positivt at hovedvekten av parkeringsplassene legges under bakken, slik at mest 
mulig areal på bakkenivå frigjøres til uteoppholdsareal. Rådmannen mener det bør 
vurderes om parkering for felt BKS1 også kan legges under bakken eller på et eget 
areal som er adskilt fra boligene.  
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Foreslåtte minimumskrav til sykkelparkering vurderes å bidra positivt til at 
sykkelandelen kan bli høy, i et område som generelt vurderes å være godt tilrettelagt 
for sykling. 
 
Tilpasning til nabobebyggelsen 
Planforslaget vil gi til dels store endringer for de nærmeste naboene, som i dag har 
fritt utsyn over kulturlandskapet. Rådmannen mener likevel at det er gjort gode grep i 
planforslaget for å tilpasse ny bebyggelse til omkringliggende boligfelt. Begrensning 
av høyder til to etasjer i de nordlige byggefeltene vurderes som positivt. De høyeste 
bygningene (4 etg.) legges syd i planforslaget, og vil ha få skyggevirkninger for 
nabobebyggelsen. Gatetunet f_SGT sikrer avstand mellom ny og eksisterende 
bebyggelse, og vil gi en ny ferdselslinje gjennom området som er allment tilgjengelig. 
En ny lekeplass, f_BLK, vil også tilføre verdier til nabolaget for øvrig.   
 
Uteoppholdsareal 
Det settes et krav til minste uteoppholdsareal (MUA) på 100 m2 for boliger i 
konsentrert småhusbebyggelse og 20 m2 per boenhet i blokk. Terrasser og 
balkonger på minst 15 m2 kan medregnes i MUA. Rådmannen vurderer dette som 
rimelig. 
 
Rådmannen har i tillegg stilt krav om at det etableres en lekeplass innenfor 
planområdet, og mener dette er fulgt opp på en god måte. Lekeplassens plassering 
mot vest vil gi gode solforhold, og gir også en sentral plassering som er tilgjengelig 
for hele planområdet. 
 
Støy 
Vedlagte støykartlegging viser at planlagt blokkbebyggelse vil få fasader i gul 
støysone. Bestemmelsene sikrer at nye bygg innenfor gul støysone skal utformes slik 
at uteoppholdsareal og oppholdsrom innendørs tilfredsstiller grenseverdiene i 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen. 
Rådmannen mener at forholdet til støy med dette er tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Planlagt rekkehusbebyggelse vurderes å være lite utsatt for støy fra veitrafikk. 
Vedlagt støyutredning viser at blokkbebyggelsen vil bidra til å skjerme 
småhusområdene og felles lekeplass mot støy fra Nordbyveien.  
 
Oppgradering av avløpsnett  
For at ny utbygging på Solbergveien skal kunne koble seg til avløpsnettet, må 
ledningsnettet oppgraderes. I en utredning gjort av Sweco for Ås kommune i 2016 
kom det fram at store deler av ledningsnettet fra Grenseveien mot Nygård ikke er 
dimensjonert for framtidig utbygging. Det er også foretatt en simulering av 
ledningsnettet med pumpekapasiteter fra Nygård og fram til Ås sentrum i 2018. 
Resultatet fra rapporten viser at nettet ikke kan ta unna den økte belastingen fra 
utbyggingen i Solbergområdet.  
 
Rådmannen mener at de planlagte utbyggingsprosjektene på Grenseveien, Solberg 
øst og Solbergveien 1 må bidra til nødvendig oppgradering av avløpsnettet i 
området. Det foreslås derfor en rekkefølgebestemmelse om at før det gis 
igangsettingstillatelse skal nødvendig kapasitetsøkning på avløpsnettet mellom 
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Solbergveien 1 og Holstad være sikret opparbeidet. Rekkefølgebestemmelsen vil 
kunne anses som oppfylt ved at tiltakshaver inngår utbyggingsavtale med kommunen 
om et forholdsmessig bidrag til tiltaket.  
 
På tilsvarende måte med det dokumenteres tilstrekkelig kapasitet på 
vannforsyningen til området og eventuelle nødvendige tiltak må være sikret 
opparbeidet. 
 
Alternativer: 
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn uten rådmannens forslag til endringer.  
 
Konklusjon: 
Planforslaget vurderes som et godt utgangspunkt for videre utvikling av området. 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, men med noen 
endringer: 

- Utnyttelsesgrad for felt BKS1 foreslås redusert til 30% BYA, for å oppnå større 
utearealer mellom husene.  

- Det anbefales at plankartet oppdateres slik at internveien rundt BKS1 
reguleres som veiformål, for å gjenspeile intensjonen i planforslaget. Dette vil i 
praksis bidra til at utnyttelsen i felt BKS1 reduseres ytterligere. 

- Det må sikres/dokumenteres tilstrekkelig kapasitet på vannledningsnettet inn 
til området for tilfredsstillende vannforsyning og brannvannsdekning.  

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-2/19 
R-330  Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - 
førstegangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  19/00419-16 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 2/19 07.11.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og plan å 
legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for 
vanninfrastruktursenter, som vist på kart datert 22.10.2019 og bestemmelser datert 
24.10.2019. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse 
med følgende tillegg:   

1) Det utarbeides bedre illustrasjoner av foreslått bebyggelse.  
2) Det utarbeides et trafikknotat som redegjør for tiltakets trafikale virkninger. 

Dette inkluderer blant annet virkninger av parkering utenfor planområdet, og 

om trafikkbelastningen utløser behov for rekkefølgebestemmelser på tiltak 

utenfor planområdet. 

 
Ås, 25.10.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet, 05.06.2019 
Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang, 07.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 19.10.22 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 25.10.19 
3. Planbeskrivelse, datert 231019 
4. Innkomne merknader til varsel om oppstart, datert 27.08.2019 
5. Notat om naturmangfold, datert 03.09.2019 
6. ROS-analyse, datert 08.08.2019 
7. Fjernvirkningsanalyse, datert 22.10.2019 
8. Uttalelse NMBU, 22.10.2019 
9. Perspektivskisse, datert 28.10.2019 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Grunnundersøkelser 
Vurdering av grunnforhold 
Overvannsnotat 
VA-notat 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Norsk Vann BA koordinerer et bransjedrevet initiativ om å etablere et nasjonalt 
kompetansesenter for vann- og avløpsteknologi i tilknytning til NMBU ved krysset 
Arboretveien og Syverudveien på Campus Ås. Senteret skal være et 
undervisningsanlegg for ledningsinfrastruktur, hvor det skal trenes på fullskala VA-
anlegg samt være mulig å drive demonstrasjon, testing, forskning og utvikling på 
teknologi, metoder og løsninger.  
 
Planområdet er avsatt til LNF-A i kommuneplanens arealdel 2015-2027, og er 
regulert til LNFR i detaljreguleringsplan for Campus Ås. Planforslaget innebærer 
nedbygging av matjord.  
 
Planforslaget foreslår en utnyttelsesgrad på 17 % BYA og maks 10 meter 
gesimshøyde innenfor fastsatte byggegrenser sør i planområdet. Det skal anlegges 
vegetasjonsskjerm nord i planområdet mot Ås kirke, og det settes av et naturområde 
langs Arboretveien som tiltak for å minimere virkningen på naturmangfoldet. Adkomst 
er fra Arboretveien.  
 
Planforslaget er utarbeidet av Sweco på vegne av tiltakshaver Norsk Vann BA. 
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Figur 1 Planområdet avmerket i rødt i gjeldende kommuneplan (venstre), i gjeldende regulering (høyre) 

 
 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet er på ca. 13,5 daa og består i dag av en gressbevokst skråning som 
heller mot sørvest. Det er om lag 5 meters høydeforskjell mellom høyeste og laveste 
punkt. Området avgrenses av Arboretveien i vest, Syverudveien og Ås kirke mot 
nordøst, og dyrket mark mot sørøst. Området har tidligere vært brukt til ulik forsøks- 
/dyrkningsvirksomhet i regi av NMBU, men har den siste tiden tidvis blitt brukt til 
mellomlagring av jord. I NIBIOs Gårdskart består planområdet av fulldyrka jord 
klassifisert som svært god jordkvalitet.  
 
Området er del av NMBU Campus Ås med universitetsbygninger, forsøksarealer og 
parkområder. Området grenser mot to viktige kulturlandskaper; parklandskapet ved 
Ås kirke og parklandskapet ved NMBU. Begge er klassifisert som viktige 
kulturlandskaper i Miljødirektoratets Naturtypebase.  
 
Naturmiljø 
Det er i veikanten mot Arboretveien registrert en forekomst av Nattsmelle, klassifisert 
som Sterk truet i Norsk rødliste. Det er også registrert en forekomst av Åkerrikse 
datert 2002. Det er i tillegg registrert en rekke fremmede arter, mange med svært høy 
eller høy spredningsfare. 
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Grunnforhold 
Området er under marin grense, og det er derfor gjennomført grunnundersøkelser i 
planområdet. Undersøkelsene konkluderer med at grunnforholdene på området er 
gode.  
 
Kulturminner 
I forbindelse med regulering av Campus Ås ble det foretatt arkeologiske utgravinger 
av området. En rekke eldre kulturminner ble funnet og registrert. Etter at området var 
gravd ut ble den automatiske fredningen fjernet av Riksantikvaren.  
 
Bebyggelse 
Bebyggelse plasseres sør i planområdet innenfor fastsatte byggegrenser. 
Utnyttelsesgraden er satt til maks 17 % BYA med maks gesimshøyde på 10 meter. 
Bygget kan oppføres med flatt tak eller en variant av pulttak.  
 
Planforslaget redegjør for et bygg med grunnflate på 700 m2, samt enkelte overbygde 
felt for undervisning og demonstrasjoner. Overbygde forsøksfelt medregnes i det 
totale bebygde arealet. Planforslaget åpner opp at det kan bebygges inntil 2000 m2 , 
slik at senteret på sikt kan utvides. Et utkast til landskapsplan viser hvordan det kan 
bli seende ut. 

 
Figur 2 Utkast til landskapsplan 
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Det er i reguleringsbestemmelsene fastsatt krav til bebyggelse med materialbruk av 
høy kvalitet, tilpasset til landskap og omgivelser. Bebyggelsen skal være matt og ha 
farger som begrenser uønsket refleksjon/lysvirkning. 
 

Adkomst, trafikk og parkering 
Planområdet har adkomst fra Arboretveien, med hovedtilførsel av trafikk via 
rundkjøringen i Meierikrysset på Fv152, via Kongeveien og Syverudveien mot vest. 
Gåene og syklende har adkomst via det interne veisystemet på Campus Ås og via 
gang- og sykkelvei fra Ås kirke.  
 
Planforslaget foreslår maks 15 parkeringsplasser basert på antakelser om maks 15 
personbilreiser til og fra senteret. Senteret planlegger inntil 100 kursdager i året med 
30 deltakere per kurs, og det antas at 500 studenter deltar på kurs 1-3 dager i løpet 
av ett år.   
 
Vann, avløp og overvann 
Det er satt rekkefølgekrav om VA-rammeplan ved rammetillatelse. Overvann skal 
håndteres/fordøyes lokalt på området i tråd med kommunens overvannsnorm. 
Blågrønnfaktor er satt til 0,8.  
 
Det er satt en rekkefølgebestemmelse om tilstrekkelig kapasitet på vannforsyning, 
avløp og brannvann opparbeidet eller sikret opparbeidet før igangsettingstillatelse.  
 
ROS-analysen 
Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert seks mulige hendelser knyttet til flom 
(overvannsflom) og erosjon, grunnforhold, skader på infrastruktur og trafikkulykker. 
Det er vurdert at det er lav sannsynlighet for alle disse hendelsene, og 
sannsynligheten er ytterligere redusert gjennom foreslåtte tiltak. ROS-analysen 
konkluderer med at det er liten risiko forbundet med den aktuelle utbyggingen.  
 
Planprosess og innkomne forhåndsuttalelser  
Planinitiativet ble forelagt formannskapet til behandling 05.06.2019, sak 30/19, 
ettersom forslagets arealformål offentlig/privat tjenesteyting ikke er i tråd med 
arealformålet LNF-A i kommuneplanens arealdel. Formannskapet vurderte tre ulike 
plasseringsalternativer av senteret; Norderås, Kjerringjordet og området langs 
Arboretveien/Syverudveien. Formannskapet vedtok at de ikke motsetter seg videre 
utarbeidelse av planforslag langs Arboretveien/Syverudveien. Det ble stilt krav til 
arkitektonisk utforming, landskapsvirkning og skjerming mot Arboretveien og 
Syverudveien, samt krav om bevaring av matjord.  
 
Oppstart av planarbeidet ble varslet naboer, organisasjoner og berørte offentlige 
myndigheter i brev datert 13.06.2019. samt kunngjort i Østlandets Blad og på Ås 
kommunes hjemmesider.  
 
Det ble mottatt 7 høringsuttalelser til varsel om oppstart, fra:  

1. Hafslund nett, mottatt 14.06.2019 
2. BaneNor, mottatt 18.06.2019 
3. Follo Brannvesen, mottatt 10.07.2019 
4. Fylkesmannen i Oslo og Viken, mottatt 30.07.2019 
5. Mattilsynet, mottatt 07.08.2019 
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6. Akershus Fylkeskommune, mottatt 12.08.2019 
7. Statens Vegvesen, mottatt 08.07.2019 

 
Forslagsstiller har sammenfattet og kommentert alle merknadene i vedlegg 4. 
Rådmannen gjengir de viktigeste merknadene fra regionale myndigheter:  
 
Fylkesmannen påpeker at planområdet er regulert til LNF i kommuneplanens 
arealdel bestående av fulldyrka jord av svært god kvalitet. Fylkesmannen forutsetter 
at alternative lokaliseringer vurderes og at valg av plassering begrunnes i endelig 
planforslag. Akershus Fylkeskommune påpeker at området inngår i et viktig 
kulturlandskap, og anbefaler derfor at ny bebyggelse høydebegrenses og plasseres 
mot vest, slik at virkningen mot kirken i landskapet ikke forringes. Virkningene på 
kulturminneverdiene bør illustreres godt i planforslaget. Akershus Fylkeskommune vil 
vurdere å legge planen frem for politisk behandling med forslag om innsigelse 
dersom kulturminneverdiene ikke ivaretas tilstrekkelig i planforslaget. Statens 
Vegvesen ønsker adkomst fra Arboretveien, og at det utarbeides en enkel 
trafikkanalyse som belyser de trafikale konsekvenser av tiltaket.  
 
 
 
Uttalelse NMBU 
NMBU har skrevet en uttalelse til planprosessen for vanninfrastruktursenteret 
(vedlegg 8). NMBU fremhever at de har arbeidet for senteretablering siden 2018, og 
at satsningen er godt forankret i relevant fagmiljøet og i ledelsen ved universitetet. 
Universitetet går inn på eiersiden i senteret, og stiller tomt til disposisjon. NMBU 
skriver at lokaliseringer sentralt på Campus Ås sikrer gode koblinger mellom 
forskning, utdanning og praktisk anvendelse. Etableringen er godt forankret og koblet 
opp mot NMBUs overordnede satsning i strategien «Felles innsats for en bærekraftig 
framtid».  
 
Vurdering av planforslaget: 
Dyrket mark 
Planforslaget innebærer at om lag 13 daa dyrket mark av stor verdi bygges ned. Det 
aktuelle arealet har tidligere vært benyttet som forsøksfelt for universitetet, men ligger 
nå brakk. Planområdet inngår ikke i et sammenhengende aktivt jordbruksområde.  
 
En vedvarende bit-for-bit omdisponering av dyrket mark reduserer graden av 
selvforsyning og matvaresikkerhet i Norge, og er i strid med lokale og nasjonal 
målsettinger om ivaretakelse av dyrka mark. Nedbygging av dyrket mark må derfor 
vurderes nøye.  
 
Senterets plassering i nærhet til fagmiljøene på NMBU har vært en sentral premiss 
for prosjektet, og var avgjørende for valg av beliggenhet.  Forslått areal er avsondret 
fra større aktive jordbruksområder, og området inngår funksjonelt i Campus-området.  
Rådmannen mener tiltakets samfunnsnytte også må inngå i denne vurderingen. 
Vanninfrastruktursentere vil være med å utvikle kompetanse og teknologi på viktig 
infrastruktur, som vil bidra til bærekraftige løsninger på vann- og avløpsinfrastruktur. 
Rådmannen vurderer tiltakets samfunnsnytte som meget stor, anbefaler derfor at 
arealet tillates bebygd slik forslag til reguleringsplan foreslår.  
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Som avbøtende tiltak er det i reguleringsbestemmelsene fastsatt at matjordlaget skal 
tas av før området bygges ut. Matjorda skal benyttes til nydyrking eller jordforbedring 
av landbruksområder utenfor planområdet. Ås gård har sagt at de ønsker å ta imot 
matjordlaget fra området 
 
Bebyggelse 
Planforslaget utnyttelsesgrad 17 % BYA og maks 10 meter gesimshøyde åpner for 
en potensiell stor bygningsmasse. Ved maksimal utnyttelse kan det oppføres et bygg 
med en grunnflate på om lag 2000 m2 med maks 10 meters gesimshøyde. Dette kan 
umiddelbart fremstå som massivt, men deler av utnyttelsen er planlagt brukt til 
overbygde forsøksfelt. Utnyttelsesgraden er satt såpass romslig for å åpne opp for en 
senere utvidelse av senteret, noe rådmannen mener er et fornuftig grep. Foreslåtte 
volumer vurderes å være innenfor akseptable rammer, og byggesaken må følge opp 
arbeidet med bebyggelsens tilpasning til landskapet.  
 
Forslagets plassering av bebyggelse sørvest i planområdet gir minst virkning på 
kulturlandskapet mot Ås kirke, og er i tråd med Akershus fylkeskommunes 
anbefaling. Romslige byggegrenser sikrer fleksibilitet all den tid byggets plassering 
og overvannstiltak ikke er detaljprosjektert. 
 
Det er i bestemmelsene satt krav til bebyggelsen skal ha materialbruk av høy kvalitet 
og være tilpasset landskap og omgivelser.  
 
Naturmangfold 
Det er foretatt en kartlegging av naturmangfold og vurdering av konsekvensene ved 
utbygging i planområdet. Undersøkelsen viser at det er tre registrerte rødlistearter i 
planområdet; åkerrikse, nattsmelle og ask. Planområdet kan derfor sies å ha verdi for 
biologisk mangfold, med negative konsekvenser for disse tre artene ved utbygging. 
Undersøkelsen konkluderes likevel med at det foreligger usikkerhet om 
omdisponeringen i sum vil medføre direkte negativ konsekvens for naturmangfoldet. 
Notatet anbefaler følgende tiltak:  

 Undersøke planområdet for hekkende åkerrikse før anleggsstart.  

 Sette igjen kantvegetasjon i randsonen av planområdet langs Arboretveien. 
Dette er kartfestet med arealformålet «naturområde».  

 Bevaring av aske- og ospetrær.  

 Forhindre spredning av planteskadegjørere.  
 
Rådmannen mener planforslaget ivaretar hensynet til naturmangfoldet i området i 
tilstrekkelig grad. Det er avsatt grønnstruktur (vegetasjonsskjerm) mot Arboretveien 
som kan fungere som hekkeplass for fugler, og det er også avsatt en stripe med 
kantvegetasjon som naturområde for å ivareta habitatet til nattsmelle og annen 
vegetasjon. Det er også fastsatt bestemmelser om arter på fremmedartslista.  
 
Adkomst, trafikk og parkering 
Sentral plassering på Campus Ås tilrettelegger for at besøkende og studenter kan 
komme gående eller syklende, eller ved kollektivtransport langs Fv152. Det er gode 
forbindelser til planområdet for myke trafikanter, enten via gang- og sykkelvei langs 
Syverudveien/Kirkeveien eller gjennom Campus Ås.  
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Forslaget konkluderer med at personbilbelastningen langs Meierkrysset, Kongeveien 
eller Syverudveien blir minimal, med mindre påvirkning på Arboretveien i et kort 
samlet tidsrom ved kursstart og kursslutt.  
 
Rådmannen vurderer foreslått parkeringsdekningen på 15 plasser som akseptabel til 
forventet bruk. Området har god tilknytning til universitetet, Ås sentrum og 
kollektivbetjening, og bør derfor ha lav parkeringsdekning. Rådmannen mener likevel 
det er vanskelig å vurdere om det kan forventes en viss underdekning på 
parkeringsplasser i området. Rådmannen kjenner til eksisterende 
parkeringsproblemer i og rundt universitetet, og det er derfor usikkert om senteret vil 
bidra til ulovlig parkering. Rådmannen mener derfor det bør utarbeides et notat til 
offentlig ettersyn og høring som redegjør for blant annet denne problemstillingen, og 
hvorvidt trafikkbelastningen langs Arboretveien, Syverudveien og Kongeveien utløser 
behov for tiltak. 
 
Virkning på kulturlandskapet 
Fjernvirkningsanalysen som er vedlagt saken viser at tiltaket er lite synlig fra en rekke 
siktlinjer. Statskrafts fjernvarmesentral, 120 meter fra planområdet, er områdets mest 
dominerende bygning, godt synlig over et stort område. 
 
Rådmannen er tilfreds med at planforslaget har innarbeidet en rekke virkemidler som 
kan redusere virkningene på kulturlandskapet, spesielt mot Ås kirke. Tiltaket er 
hensiktsmessig plassert lavest i terrenget sør i planområdet, i tråd med 
anbefalingene fra Akershus Fylkeskommune sin merknad til varsel om oppstart. 
Rådmannen vurderer maks gesimshøyde på 10 meter som kurant, tilsvarende 
høyden på et treetasjes boligbygg. Det er videre krav om at det etableres en 
vegetasjonsskjerm langs Syverudveien mot Ås kirke. Vegetasjonsskjermen skal 
benytte stedegne arter, og beplantingen skal gjøres i samråd med NMBU slik at den 
tilpasses universitetsparken. Reguleringsbestemmelsen fastsetter også kvalitetskrav 
til bebyggelsen og krav til tilpasning til omgivelsene.  Samlet sett mener rådmannen 
at tiltaket ikke vil ha en betydelig negativ konsekvens for landskapsbildet.  
 
Rådmannen savner imidlertid illustrasjoner viser hvordan bebyggelsen kan bli 
seende ut. Det er riktignok utarbeidet volumillustrasjoner av bebyggelsen, men 
rådmannen mener det ikke gir et godt nok utrykk av hvordan bebyggelsen 
materialitet, formutrykk, arkitektur og volum kan påvirke omgivelsene. Rådmannen 
anbefaler derfor at det utarbeides slike illustrasjoner til offentlig ettersyn og høring. 
 
Alternativ innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 utsettes behandling av 
detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter. Planforslaget legges ikke ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Det begrunnes med at planforslaget _______ 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen ser svært positivt på at det at det ønskes etablert et senter for 
vanninfrastrukturforskning i Ås kommune. Det er et stort behov for kunnskap, 
forskning og investeringer i vann- og avløpsinfrastruktur, og det planlagte senteret vil 
derfor spille en viktig samfunnsrolle i dette arbeidet.  
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Rådmannen vurderer forslaget som godt gjennomarbeidet og et godt utgangspunkt 
for videre planlegging av vanninfrastruktursenteret. Rådmannen anbefaler derfor at 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring med tillegg slik innstilingen 
lyder.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-3/19 
Gnr 107 bnr 334 - Veidemannsvei 40 - Klage på tilbygg 
 
Saksbehandler:  Stine Irene Mikkelborg Sandholtet Saksnr.:  18/01468-16 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 3/19 07.11.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  
 
HTP finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 29.08.2019.  
 
Vedtak av 29.08.2019 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Ås, 25.10.2019 
 
Trine Christensen  Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef  
        teknikk, samfunn og kultur 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Vedlegg: 
Gnr 107 bnr 334 - Veidemannsvei 40 - Vedtak om rammetillatelse og dispensasjon 
Situasjonskart med tilbygg 
Fasader og plan - Som bygget 
Fasader og plan 
Vedrørende innsigelse til nabovarsel 
Bekreftelse angående bruk av tilbygget 
Klage på vedtak om bygging av verksted 
Kommentar til klage 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle relevante dokumenter vedlagt saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Thomas Danielsen – Tiltakshaver og selvbygger 
Fox Property AS – representant for tiltakshaver 
Bjørnar Aron Aronsen - Klager 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Bygningsmyndighetene har den 29.08.2019 innvilget rammesøknad og dispensasjon 
for et tilbygg i Veidemannsvei 40. Det er mottatt en klage på vedtaket. Rådmannen 
kan ikke se at klagen inneholder momenter som fører til at saken må vurderes 
annerledes enn i vedtak av 29.08.2019. Vedtak av 29.08.2019 opprettholdes og 
saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Fakta i saken: 
Bygningsmyndighetene mottok den 07.06.2019 rammesøknad om tilbygg til bolighus 
på gnr. 107 bnr. 334, Veidemannsvei 40. Søknaden viste et tilbygg på 82 m2 BYA, 
med bod/lager/verksted på bakkenivå, og terrasse og vinterhage på toppen av 
tilbygget. Tiltakshaver har søkt om å være selvbygger på bygget.  
 
Nabomerknad 
Nabo i gnr. 107, bnr. 336 kom med en merknad til nabovarselet. Nabomerknaden 
gikk i hovedsak ut på at tilbygget ville føre til en uheldig blanding av verksted og 
boligfelt, at dette ville skape mye støy og andre ulemper for tomtene rundt, og at 
tiltaket fører til at tillatt bebygd areal på tomten overskrides. Nabo mener det allerede 
er verksted i garasjen som står på eiendommen, og tilbygget vil føre til en ytterligere 
utvidelse av verkstedvirksomheten.  
 
Nabomerknaden svares ut i søknaden ved å forklare at det ikke drives verksted som 
næringsvirksomhet, men at det må være påregnelig at et slik bygg blir brukt til lagring 
og verksted på hobbybasis. Videre påpekes det at tilbygget ligger 13 meter fra 
nabogrense, og 32 meter fra huset til naboene med merknader. Det hevdes også at 
kommunen ikke vil tillate mer støy ved å tillate tilbygget. Til slutt påpekes det at 
naboloven beskytter naboer mot at «tålegrensen» mellom naboer blir overskredet, og 
at så lenge det ikke drives næringsvirksomhet faller dette forholdet utenfor hva plan- 
og bygningsloven regulerer.  
 
Dispensasjon 
Eiendommen omfattes av Reguleringsplan for Øvre Sjøskogen og del av Øvre 
Pollenga. Tillatt bebygd areal på tomten er i henhold til reguleringsplanen 15 %. Det 
omsøkte tilbygget fører til at utnyttelsesgraden på tomten overskrider 15 % BYA, og 
det er derfor søkt om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om tillatt 
grad av utnytting. Utbyggingen vil føre til en utnyttelsesgrad på 22,43 %.  
 
Administrasjonen innvilget dispensasjonen og rammetillatelsen den 29.08.2019. 
Under behandlingen av dispensasjonen så man hen til to prinsipputtalelser fra 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) om den generelle politiske viljen til å 
dispensere fra regulert grad av utnytting og for regulert møne- og gesimshøyde i 
området som omfattes av eldre planer med bestemmelser om lav utnyttelsesgrad.  
 
Det ble foretatt en vurdering etter pbl. § 19-2, og det ble funnet at vilkårene for å 
innvilge dispensasjonen var tilstede.  
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Vurdering av nabomerknadene og formålet med tilbygget 
I søknaden ble det flere steder referert til tilbygget som verksted og lager. Dette er 
ikke formål som går inn under «bolig». På bakgrunn av dette og nabomerknaden, har 
kommunen vært i kontakt med tiltakshaver og personer som bistår tiltakshaver med 
søknaden for å få presisert formålet med tilbygget. Det er gjennom komplettering til 
søknaden datert 07.08.2019 presisert at hverken eiendommen eller det omsøkte 
tilbygget skal benyttes som ledd i næringsvirksomhet (se vedlegg nr. 6). Deler av 
arealet i tilbygget skal benyttes som bod og deler skal benyttes som 
hobbyrom/teknisk rom, et «hobbyverksted». 
 
Administrasjonen hadde heller ingen andre holdepunkter i saken for å konkludere 
med at det drives med næringsvirksomhet på eiendommen. Ei heller er det kommet 
merknader fra andre naboer som understøtter at det drives verksted som næring på 
tomten.  
 
Administrasjonen mente derfor at nabomerknaden var tilfredsstillende svart ut, og la 
tiltakshavers forklaring rundt bruken av tilbygget til grunn for behandlingen av 
søknaden. Videre vurderte administrasjonen det slik at anførslene om støy og 
ulemper for naboer ikke er forhold som vedrører plan- og bygningsloven når det ikke 
er ledd i næringsvirksomhet. Det er hovedsakelig naboloven og politivedtekter 
angående støy, o.l som er regelverket som regulerer slike forhold. Plan- og 
bygningsloven gir ikke kommunen anledning til å gå inn og vurdere forholdene i 
vedrørende støy og andre relaterte ulemper i denne saken.  
 
Plan- og bygningsloven er en ja-lov, det vil si at hvis vilkårene i loven er oppfylt, skal 
en tillatelse innvilges. Administrasjonen fant at vilkårene for dispensasjon var oppfylt, 
og fant ikke å kunne legge vekt på nabomerknadene i saken. Det ble derfor fattet 
vedtak om dispensasjon og rammetillatelse til tilbygget. Det ble i vedtaket presisert at 
tilbygget ikke skal brukes til næringsvirksomhet.  
 
Klage 
Den 18.09.2019 mottok kommunen en klage over vedtak om dispensasjon og 
rammetillatelse (se vedlegg nr. 7). Klagen er fremsatt av nabo i gnr. 107 bnr. 336, 
den samme naboen som hadde merknad til nabovarsel.  
 
Klagen inneholder disse punktene: 

- Kommunen tilrettelegger for svart virksomhet og omsetting av svarte penger i 
et boligområde 

- Aktiviteten i dag (uten tilbygget) ligner lite på hobbybasert virksomhet 
- Tilbygget vil kunne føre til en vesentlig økning i virksomheten 
- Støyen fra eiendommen er i dag forstyrrende, og tilbygget vil antakeligvis føre 

til at støynivået øker 
- Denne type verkstedvirksomhet hører ikke hjemme i et boligområde 
- Tomtene inntil vil bli kraftig forringet i verdi på grunn av dette prosjektet 
- Kommunen har ansvar for å se helheten i prosjektet 

 
Tiltakshavers kommentar til klagen (se vedlegg nr. 8) 
Tiltakshaver fremholder at tilbygget ikke skal benyttes til næringsvirksomhet. Det er 
kun ment som et hobbyrom/lager. Videre påpekes det at forholdene som tas opp i 
klagen, ikke faller inn under plan- og bygningsloven. Det bes om at det legges til 
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grunn for videre behandling at tilbygget ikke er et verksted tilknyttet 
næringsvirksomhet, dette er feil faktum. Det påpekes også at tilbygget ikke vil føre til 
forringelse av verdien av nabotomtene, da det ikke anlegges et bilverksted.  
 
Vurdering: 
Rådmannen må vurdere klagens innhold etter forvaltningsloven § 33.  
 
Rådmannen har kun anledning til å vurdere forhold som faller innenfor plan- og 
bygningslovgivningen. Forhold som faller innenfor annen sektorlovgivning, har 
rådmannen ikke anledning til å vurdere i en byggesaksbehandling.  
 
I klagen blir det fremsatt påstander om at tilbygget vil tilrettelegge for svart 
virksomhet og omsetting av svarte penger i et boligområde. Bygningsmyndighetens 
jobb er å godkjenne bygninger, anlegg, konstruksjoner, o.l. Hvis privatpersoner 
bruker bygningene sine til svart arbeid, er dette ikke noe bygningsmyndighetene har 
myndighet til å gripe inn i. Så lenge bygningsmyndighetene ikke har noen 
holdepunkter for å anta at det drives næringsvirksomhet innenfor plan- og 
bygningslovens forstand, altså lovlig næringsvirksomhet, er dette ikke forhold som vi 
kan ta i betraktning når vi behandler byggesaker. Det må henvises til at dette er 
straffbare forhold som vedgår blant annet politiet og skattemyndighetene. 
Rådmannen har derfor i sin behandling av byggesaken ikke anledning til å ta med 
slike påstander i sin vurdering av saken.  
 
Videre fremholder klager at aktiviteten på eiendommen per i dag, uten tilbygget, 
ligner lite på hobbybasert virksomhet. Tilbygget vil kunne medføre økning i aktivitet 
og støynivå fra tomten. Denne type virksomhet hører ikke hjemme i et boligområde. 
Rådmannen har imidlertid ingen holdepunkter for å konkludere med at det drives 
næringsvirksomhet på eiendommen. Det er ikke registrert et firma på eiendommen. 
Videre er det heller ikke kommet klager/merknader fra andre naboer i nærheten med 
lignende påstander. Rådmannen legger derfor til grunn at den omtalte aktiviteten må 
regnes som hobbybasert og at bruken dermed ikke er i strid med arealformålet 
«bolig». Dette argumentet kan derfor ikke brukes til å gi avslag i behandling av en 
byggesøknad. Dette er privatrettslige forhold, og det er naboloven, politivedtekter, lov 
om helligdager og helligdagsfred o.l som regulerer eventuell støy og andre ulemper 
som naboer måtte oppleve.  
 
Klager fremholder også at eiendommene i nærheten vil få forringet sin verdi på grunn 
av dette prosjektet. Det må påregnes at eiendommer i et boligfelt blir utbygget til 
maksimal utnyttelse nå om dagen. Det er innvilget en dispensasjon fra maksimalt 
tillatt bebygd areal, i tråd med politiske føringer og praksis i kommunen. Dette på 
bakgrunn av et det er en eldre reguleringsplan som gjelder for området, og i denne 
planen er maksimalt tillatt utnyttelsesgrad kun 15 % BYA. I nyere planer i kommunen 
og i kommuneplanen ligger maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på mellom 22 og 25 % 
BYA. Kommunen har erstattet en del eldre reguleringsplaners bestemmelser om 
utnyttelsesgrad med reglene i gjeldende kommuneplan. Reguleringsplanen som 
gjelder for gnr. 107 bnr. 334 er en av få reguleringsplaner i kommunen som fortsatt 
har en bestemmelse om utnyttelsesgrad på kun 15 % BYA. Inntil kommunen har 
mulighet til å prioritere en omregulering eller lignende, ligger det derfor politiske 
føringer og praksis til grunn for at det kan innvilges dispensasjoner opptil 25 % BYA 
hvis vilkårene for dispensasjon ellers er tilstede. En utnyttelse opptil 25 % BYA må 
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anses som normal praksis i kommunen, og må dermed være påregnelig. Med det 
omsøkte tilbygget vil gnr. 107 bnr. 334 få en utnyttelsesgrad på 22,43 %. Når det 
kommer til bruken av bygget og dets innvirkning på eiendommene rundt, henvises 
det til at det er forhold av privatrettslig karakter og kan ikke være en del av 
vurderingsgrunnlaget når man behandler en byggesøknad.  
 
Til sist påpeker klager at kommunen har et ansvar for å se helheten i saken. Som det 
er vist ovenfor, faller forholdene i klagen utenfor det som bygningsmyndighetene kan 
vektlegge i sin behandling av byggesøknader. Bygningsmyndighetene har ikke 
mulighet til å håndheve andre regelverk enn sitt eget, og kan ikke ta inn forhold i 
behandlingen av byggesaker som ikke er hjemlet i plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter.  
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av vurderingene ovenfor kan ikke rådmannen se at klagen inneholder 
nye momenter som bør medføre annen vurdering av saken enn i det opprinnelige 
vedtaket av 29.08.2019. Vedtak av 29.08.2019 opprettholdes, og klagen tas ikke til 
følge.  
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Vedtaket har ingen miljømessige konsekvenser.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Dette er en forberedende klagesaksbehandling, og 
saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 

 
Alternativ innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  
HTP finner at klagens anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 29.08.2019. vedtak av 
29.08.2019 oppheves og klagen tas således til følge.  
 
Nytt vedtak: 
Søknad om rammetillatelse og dispensasjon for oppføring av tilbygg avslås.  
(Fyll inn hjemmel og begrunnelse for avslag her ……) 
 
Klageadgang: 
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningsloven 
kap VI og pbl. § 1-9. klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til den 
påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen 
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skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi 
vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner man vil 
anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, 
dersom ikke annet følger av fvl. § 19.  
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HTP-4/19 
Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 - Ås 
kommune 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  19/01633-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø   
2 Hovedutvalg for teknikk og plan 4/19 07.11.2019 
3 Formannskapet 62/19 13.11.2019 
4 Kommunestyret 2019 - 2023   
 
 

Rådmannens innstilling: 
- Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 vedtas. 
- Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomisk konsekvens 

skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 
og budsjett 2020. 

 
Ås, 21.10.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø  
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Forvaltningsplan statlig sikrede friluftsområder Ås 2020-2023 
Breivoll - Tabell ønskede tiltak i regi av DNT Oslo og omegn 
Plankart m tiltak DNT 
Stiplan Breivoll 160919 
Eikekart Breivoll 
BioFokus-rapport-2019-12 
Signert avtale om leie av del av Breivoll - Bygninger og eiendom 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
DNT 
 
 
 
 
  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 07.11.2019  Side 31 av 43 

 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har fire statlig sikrede friluftsområder. Av disse er Breivoll mest benyttet 
og har størst behov for tiltak. Det er mulig å søke om statlig tilskudd for å tilrettelegge 
for friluftsliv i disse områdene. En forutsetning for å kunne søke om 
tilretteleggingsmidler er at det er utarbeidet en forvaltningsplan for utvikling av 
området som er godkjent av fylkesmannen. Det er søknadsfrist for tildeling av midler i 
januar hvert år.  
 
Både Ås kommune og DNT har planer for utvikling av Breivoll. DNT har utarbeidet en 
tabell med ønskede tiltak (kartfestet og nummererte), som følger som vedlegg til 
forvaltningsplanen. BioFokus har på oppdrag for Ås kommune utarbeidet en rapport 
for Breivoll friområde som et naturfaglig grunnlag for skjøtselsplan og vurdering av de 
foreslåtte tiltakene DNT har spilt inn. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av 
dokumentasjon i Naturbase, Artskart, feltbefaringer, eikekartlegging utført av Asplan 
Viak og kulturminneskartlegging utført av Akershus fylkeskommune. De fleste av 
tiltakene som er foreslått av DNT Oslo og omegn er vurdert å ha små eller ingen 
konsekvenser. Noen tiltak foreslås fjernet eller omplassert. 
 
Utkast til forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder ble sendt på høring til 
Naturvernforbundet i Ås, Norsk ornitologisk forening avd. Oslo og Akershus, 
Oslofjordens friluftsråd, Breivolls venner, Ås historielag, Ås turlag og 
folkehelsekoordinatoren i Ås kommune. Det kom ikke inn høringsinnspill til planen. 
 
Fakta i saken: 
Det har vært benyttet begrepene forvaltningsplan og skjøtselsplan om denne planen 
for Breivoll spesielt. Rådmannen presiserer at det er et krav om en forvaltningsplan 
for statlig sikrede friluftsområder. Fylkesmannen har en mal for slike 
forvaltningsplaner og Ås kommune benytter denne malen. En skjøtselsplan er en del 
av en forvaltningsplan for et område og går mer i dybden på hvordan man faktisk 
skal drifte og vedlikeholde et område med tanke på klipping og beskjæring mm. En 
forvaltningsplan er mer overordnet med tanke på beskrivelse og utvikling av 
områdene. 
 
Forvaltningsnivåer statlig sikrede friluftslivsområder:  
I friluftsområder som er sikret ved statlig økonomisk medvirkning vil det offentlige 
normalt ha eiendomsrett eller bruksrett. Områder som er sikret gjennom 
bruksrett/servituttavtale vil ofte være i privat eie (Ås kommune eier Breivoll og 
Stuene, staten v/miljødirektoratet eier Tangen og Berg), men området vil være 
påheftet tinglyst servituttavtale. Staten blir gjerne grunneier i de områdene der staten 
finansierer 100% av sikringskostnadene. Når staten bidrar til å dekke 100% av 
kostnadene til servituttavtale på privat grunn, vil miljødirektoratet kreve å være part i 
servituttavtalen på vegne av staten. Når kommune eller interkommunalt friluftsråd 
skal ha eiendomsretten, vil miljødirektoratet kreve at det tinglyses en erklæring på 
eiendommen (negativ servitutt) om at området ikke kan nyttes til annet enn 
friluftsformål uten samtykke fra miljødirektoratet, på vegne av staten. Staten sikrer 
seg på denne måten en styrings- eller medbestemmelsesrett ved forvaltningen av 
områdene.  
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I statlig sikrede friluftsområder som eies av kommunen har kommunen i 
utgangspunktet myndigheten og ansvaret for alle disposisjoner innenfor bruken av 
områdene – dog med de begrensninger som følger av tinglyst erklæring om at 
området ikke kan brukes til annet enn friluftsformål uten samtykke fra staten 
v/miljødirektoratet. 
 
Arbeidsoppgaver som kommunen har forpliktet seg til å utføre i tråd med vilkår for 
statlig økonomisk medvirkning:  
 

 Drifts- og tilsynsansvar 

 Foreslå og/eller utarbeide atferdsregler  

 Oppfølging av vedtak som er fattet av fylkesmannen eller miljødirektoratet  

 Organisere økonomiske forhold  
 
Det kan søkes fylkeskommunen om statlig økonomisk medvirkning til f.eks. 
tilrettelegging og informasjon i statlig sikrede friluftsområder. Det gis imidlertid ikke 
støtte til drift av disse områdene. Dette er grunnen til at det ikke er satt opp noen årlig 
kostnad for drift for disse områdene i tabellene i planen. I tillegg er det i kommunens 
budsjett ikke satt opp delbudsjett for disse områdene, det ligger i sin helhet under 
funksjon friluftsliv.  
 
Fylkesmannen opptrer som grunneier og rettighetshaver på vegne av staten innen 
sitt fylke. Det innebærer et ansvar for oppfølging av saker som vedrører forvaltingen 
av de statlig sikrede friluftsområdene. Dette vil gjelde alle typer saker, med enkelte 
definerte unntak som skal behandles av miljødirektoratet. 
Arbeidsoppgaver som skal utføres av fylkesmannen som forvaltningsmyndighet: 
 

 Gi uttalelser i saker som skal avgjøres av miljødirektoratet  

 Ivareta statens interesser som grunneier og rettighetshaver  

 Godkjenne forvaltningsplaner med tiltaksplan for tilrettelegging  

 Stadfeste atferdsregler etter friluftsloven  

 Overføre eventuelle oppgaver til kommune/interkommunalt friluftsråd  
 
Fylkeskommunen forvalter den statlige investeringsposten for tilrettelegging av de 
statlig sikrede friluftsområdene. Det er derfor naturlig at følgende oppgaver tilknyttet 
arbeidet med å forvalte de statlig sikrede friluftsområdene utføres av 
fylkeskommunen:  
 

 Kreve og/eller koordinere arbeidet med forvaltningsplaner inklusive tiltaksplaner for 
tilrettelegging  

 Revidere og supplere opplysninger om områdene i naturbasen  
 
Områdene i Ås kommune:  
 
Breivoll  
Grunneier: Ås kommune  
 
Breivoll befinner seg ved Nesset innerst i Bunnefjorden og er et populært område for 
friluftsaktiviteter og aktiviteter knyttet til sjøen. Området veksler mellom åpne 
gressletter, svaberg og skog. Fylkesmannen har vurdert Breivoll til ikke bare å være 
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et lokalt viktig friluftsområde, men også viktig i regional sammenheng. Dette vil 
forsterkes ytterligere med DNTs planer for området.  
 
Breivoll huser flere viktige naturtyper og er registrert med en stor forekomst av utvalgt 
naturtype hule eiker, A verdi. Området er derfor et viktig område for biologisk 
mangfold og det er registrert flere rødliste-arter på området. Innenfor området finner 
man også mange automatisk fredete kulturminner, hoveddelen av dem fra steinalder.  
 
Nylige tiltak på området er etablering av sandvolleyballbane, veivedlikehold og en 
delvis reparering av parkeringsplassene. Kommunen har også oppgradert stien fra 
Breivoll over Skorva til Kjærnes til en høy standard, og i samarbeid med Ås turlag 
merket denne helt frem til Oppegård kommune.  Ås kommune har oppgradert 
toaletter og etablert 2 fastmonterte griller. Ukentlige rutiner på området er klipping av 
gress, plukking av søppel, tilsyn med toaletter og oppsyn av området for øvrig. 
 
Både Ås kommune og DNT har planer for utvikling av området og tiltak er foreslått i 
forvaltningsplanen. 
 
Berg  
Grunneier: Miljødirektoratet  
 
Friområdet Berg ligger på østsiden av Årungen og preges av gressplener med noe 
skog i ytterkanter. Dette er et viktig turområde, i alle fall lokalt, og innehar noen 
viktige naturverdier. På området er det to bygninger, en leies ut til Follo 
brukshundklubb og en til Ås jeger og fisk. Det er Ås kommune ved enhet for eiendom 
som forvalter disse. Enhet kommunalteknikk har ansvaret for skjøtsel av gress og 
skog, samt noen bruer/treganger som krever vedlikehold. Enheten skjøtter også 
Årungenstien som går gjennom området, og har ansvaret for tømming og plukking av 
søppel.  
 
Ingen aktuelle tiltak i planperioden. 
 
Stuene  
Grunneier: Ås kommune  
 
Stuene er en gammel husmannsplass i Nøstvedtmarka mot grensa til Oppegård. 
Nordby speidergruppe leier «speiderhytta» og en annen bygning leies ut til ulike 
arrangementer. Stuene ligger i et populært turområde som grenser til Oppegård og 
Ski og er hyppig brukt både i sommer- og vinterhalvåret. Enhet for eiendom forestår 
tilsyn av bygningene og kommunalteknikk forvalter skogteigen som hører med.  
 
Ingen aktuelle tiltak i planperioden. 
 
Tangen  
Grunneier: Miljødirektoratet  
 
Tangen er en nordvendt liten odde i sørenden av Gjersjøen. Den består av en liten 
gressplen med noen trær og annen vegetasjon, samt en benk og et bord med utsikt 
over vannet. Plassen er mest brukt som rasteplass for syklister eller andre på vei 
forbi. Gjersjøen er drikkevannskilde og har et rikt dyreliv. Det er behov for 
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rehabilitering av parkeringsplass og innkjøringen, reparering av sittegruppe og gjerde 
rundt parkeringsplassen. Dette ble tatt ut av forvaltningsplanen ved forrige 
behandling med tilbakemelding om at dette kunne utføres av frivillige organisasjoner. 
På bakgrunn av dette er det ikke fremmet forslag om tiltak på Tangen ved denne 
rulleringen. 
Ukentlige rutiner her er tømming av søppel og klipping av gress.  
 
Vurdering: 
 
Det er kun på Breivoll det er behov for flere tiltak i planperioden. Det er tiltak både i 
regi av Ås kommune og i regi av DNT Oslo og omegn.  
 
Området ble lite prioritert i flere år, men har i de siste årene blitt noe forbedret. Det er 
likevel fremdeles betydelige behov for opprusting og forvaltning av området. I tillegg 
er det også behov for en del tiltak i regi av DNT med tanke på deres målsetning for 
utvikling av området. Tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt 
tiltak i regi av DNT får høy prioritet.  
 
Ås kommune sine innspill til forvaltningsplanen: 
Det er behov for oppgradering av HC-parkeringsplasser, samt etablering av flere HC-
plasser på parkeringsplassen ovenfor HC-stranda. I tillegg er det behov for å 
asfaltere veien fra parkeringsplassen og ned til HC- stranda for å bedre 
tilgjengeligheten med tanke på universell utforming. De andre parkeringsområdene 
har også noe behov for vedlikehold. Tiltak planlagt utført i 2020. 
 
Utbedring av baderampa på HC-stranda har vært i planen, men ved planlegging av 
dette har det kommet ønske om etablering av en badebinge i stedet (ref. uttalelse fra 
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med behandling av 
tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv, K-sak 23/19). Det er også behov for et nytt 
stupebrett, samt trapp opp fra vannet. Tiltak planlagt utført i 2020. 
 
Med tanke på universell utforming er det også et behov for å gjøre 
skilt/informasjonstavler mer tilgjengelige ved å bedre lesbarheten, samt gjøre 
bommen ned til HC-stranda mer synlig. Tiltak planlagt utført i 2020. 
 
Første gang forvaltningsplanen for statlig sikrede friluftsområder var til politisk 
behandling, K-sak 78/16, ble tiltaket med nedgravde avfallscontainere tatt ut av 
tiltakslista, men det ble vedtatt at det skulle tas en ny vurdering i perioden. DNT 
ønsker et samarbeid med Ås kommune om nye rutiner for bedre avfallshåndtering og 
ønsker nedgravde avfallscontainere. Nye og mer effektive oppsamlingsløsninger vil 
spare mange arbeidstimer i sommersesongen da det benyttes mange timer til å 
rydde opp søppel som flyter i området. Dagens avfallsbeholdere blir fort fulle og folk 
setter fra seg søpla ved siden av og dyr sprer søpla utover. Forholdet er 
selvforsterkende da terskelen for å kaste fra seg søppel i naturen er lav der det er 
mye søppel fra før. Nedgravde løsninger vil forhindre at søppel flyter på området, gi 
et betydelig penere visuelt inntrykk, samt forhindre at uvedkommende reiser til med 
båt eller bil for å kvitte seg med avfall. Tiltak planlagt utført i 2020. 
 
Det er behov for et toalettanlegg ved den nordre stranda, og dette har Ås kommune 
hatt i forvaltningsplanen, men det har ikke blitt oppført enda. DNT har spilt inn at de i 
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forbindelse med et toalettanlegg ved den nordre stranda også kunne tenke seg å 
etablere et servicehus med både toalett, utedusj, kjønnsdelte skifterom, 
garderobeskap og tørkerom for kajakkutstyr. Disse to tiltakene må derfor ses i 
sammenheng og bli et samarbeidsprosjekt. Tiltaket er planlagt utført i 2021. 
 
DNT sine innspill til forvaltningsplanen: 
DNT har utarbeidet en tabell med ønskede tiltak (kartfestet og nummererte), som 
følger som vedlegg til forvaltningsplanen. BioFokus har på oppdrag for Ås kommune 
utarbeidet en rapport for Breivoll friområde som et naturfaglig grunnlag for 
forvaltningsplanen og vurdering av de foreslåtte tiltakene DNT har spilt inn. 
Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av dokumentasjon i Naturbase, Artskart, 
feltbefaringer, eikekartlegging utført av Asplan Viak og kulturminneskartlegging utført 
av Akershus fylkeskommune. De fleste av tiltakene som er foreslått av DNT Oslo og 
omegn er vurdert å ha små eller ingen konsekvenser. Noen tiltak foreslås fjernet eller 
omplassert. Dette gjelder for eksempel foreslått tilrettelegging på kollen rett nord for 
gårdstunet og foreslått p-plass sør for ridebanen. Tiltak på brygger og på stranden er 
ikke vurdert som spesielt negative og kan gjennomføres. Det er imidlertid viktig at det 
vises stort hensyn til fuglelivet på Flatskjær og Tuskjær ved kajakkpadling, bading og 
annen aktivitet i strandsonen. Tiltakene som foreslås fjernet er del av et større tiltak.  
 
Kapittel 5 i rapporten fra BioFokus omhandler vurdering av DNTs foreslåtte tiltak. De 
tiltakene som ikke anbefales har fått merknad om dette i tiltakslista i 
forvaltningsplanen. Dette er gjerne del av et større tiltak slik at tiltaket har blitt 
opprettholdt i planen, da med kommentar. Der det ikke er uthevet kommentar fra 
BioFokus er tiltaket ok. Utdypende informasjon om tiltakene DNT ønsker å gjøre på 
området finnes i forvaltningsplanens vedlegg «Breivoll – Tabell ønskede tiltak i regi 
av DNT Oslo og omegn» med «Plankart m tiltak DNT», og utdypende informasjon om 
BioFokus sin vurdering finnes i deres rapport. 
 
Rådmannen presiserer at det er fylkesmannen som skal godkjenne 
forvaltningsplanen og tiltakene som ønskes utført. 
 
Prioritering av tiltak er gjort i samarbeid med DNT. 
 
Rådmannen vil utarbeide en mer detaljert skjøtselsplan. Det har man ikke fått gjort 
enda da man kun nylig har fått de siste nødvendige data/registreringer. En 
skjøtselsplan skal utarbeides i løpet av våren 2020. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er mulig å søke om statlig tilskudd for å tilrettelegge for friluftsliv i statlig sikrede 
friluftsområdene. Følgende er hentet fra informasjon vedrørende tilskuddsordningen:  
 
Hvilke type tiltak kan få tilskudd  
Midlene skal nyttes til opparbeiding av området, tilrettelegging og skjøtsel i statlig 
sikrede friluftsområder. Tilrettelegginga har følgende hovedmål:  
 
- Minske de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftsaktivitet for 
alle.  
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 07.11.2019  Side 36 av 43 

 

- Ivareta kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode 
naturopplevelser.  
 
- Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrring på plante- og 
dyrelivet og ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljø.  
 
Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, opparbeidelse av atkomstveg, 
parkeringsplass og turveger eller turstier, fiskeplasser, tiltak for å øke tilgjengelighet 
for personer med nedsatt funksjonsevne, badeplasser, brygger, toalett og 
søppelstativ, tilplanting og skjøtsel, samt formidling av kulturminner. Midlene skal ikke 
nyttes til drift av friluftslivsområdet.  
 
Størrelse på tilskuddet kommer an på type tiltak. Det er ikke krav om kommunal 
finansiering, men det er større sjanse for å få tilskudd dersom kommunen kan bidra 
noe selv også. Det er imidlertid en pekepinn at man kan få ca. 50 % tilskudd. 
 
Ved årlig rullering av denne forvaltningsplanen vil man få innspill til tiltak som man 
kan ta videre med i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv, som igjen danner 
grunnlag for kommunal egenandel gjennom vedtak som tas videre i forbindelse med 
handlingsprogrammet. 
 
Det er i investeringsbudsjettet avsatt kr. 1 289 000 til tiltak på Breivoll, og disse 
midlene foreslås videreført til 2020. Tiltakene som det foreslås at Ås kommune skal 
gjennomføre i denne forvaltningsplanen beløper seg til kr. 2 350 000. Det er i 
forbindelse med tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv lagt inn i budsjett for 2020 
kr. 1 200 000 til badebinge. Det vil søkes om tilskudd som en del av finansieringen.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
 
BioFokus har på oppdrag for Ås kommune utarbeidet rapporten «Breivoll friområde – 
naturfaglig grunnlag for skjøtselsplan og vurdering av foreslåtte tiltak». Der det i 
denne rapporten refereres til skjøtselsplan menes denne forvaltningsplanen. Det er i 
rapporten gitt en kortfattet konsekvensvurdering av foreslåtte tiltak på området. Dette 
er gjengitt i tiltakslista i forvaltningsplanen der BioFokus har hatt en merknad. 
 
Det er fylkesmannen som til slutt gjør sin vurdering og godkjenner planen med tiltak. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Forvaltningsplanene for statlige sikrede friluftsområder er et viktig verktøy for å sikre 
en helhetlig oppfølging og skjøtsel. Det anbefales at forvaltningsplanene legges til 
grunn ved prioritering av tiltak i tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv. 
Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomisk konsekvens skal 
vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og budsjett 
2020. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
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HTP-5/19 
Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01190-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 7/19 04.11.2019 
10 Formannskapet 65/19 13.11.2019 
11 Formannskapet   
12 Kommunestyret 2019 - 2023   
2 Eldrerådet 12/19 05.11.2019 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12/19 05.11.2019 
4 Hovedutvalg for næring og miljø   
5 Hovedutvalg for helse og sosial 16/19 06.11.2019 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 41/19 06.11.2019 
7 Hovedutvalg for teknikk og plan 5/19 07.11.2019 
8 Arbeidsmiljøutvalget 2019 14/19 05.11.2019 
9 Administrasjonsutvalget 12/19 13.11.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Handlingsprogram 2020-2023 
Forslag til Handlingsprogram 2020-2023 vedtas, med de føringer og premisser for 
kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet. 
 
2. Økonomiske handlingsregler 
Følgende finansielle handlingsregler for Ås kommune vedtas:  
 

a. Netto driftsresultat årlig skal være minst 1 % av driftsinntektene. 
b. Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene. 
c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 106 %. 

 
3. Driftsrammer 
 

a. Driftsbudsjett 2020 - Forslag til driftsbudsjett for 2020 vedtas i samsvar med 
rådmannens forslag i «1A Bevilgningsoversikt – drift». 

b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til tjenesteområdene 
vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «1B Bevilgninger – drift». 

 
4. Investeringsrammer 
 
Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «2A 
Økonomisk oversikt – investering» og «2B Bevilgningsoversikt – 
investering». Oversikt over de enkelte investeringsprosjektene fremgår av kapitlene 
for tjenesteområdene. 
 
5. Lån 
For 2020 gis fullmakt til følgende låneopptak: 
 

a. Lån til finansiering av egne investeringer, inntil 163,557 mill. kr i 2020. ( 
Samlet bruk av lån til investeringer i 2020 er 276,557 mill. kr, men 104 mill. kr 
av dette er bruk av lån fra tidligere års låneopptak i henhold til reguleringssak i 
2. tertial 2019 K-sak 77/19) 

b. Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 40 mill. kr. 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.350480.MD1I606151o8d9a.pts.html
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c. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet 
på inntil 15 mill. kr. 

 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer. 
 
6. Avkastning av e-verksmidler 
Det budsjetteres med 7,21 mill. kr i avkastning på kommunens e-verksmidler i 2020. 
Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. 
 
7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling 
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer.  
 

a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter 
og gebyrer for 2020. 

b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. 
 
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2020 
dersom ikke annet er fastsatt. 
 
8. Skatt 
 

1. Skatt på inntekt og formue for 2020 utskrives etter den maksimalsats 
Stortinget fastsetter. 

 
2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 

utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020: 
 

a. Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav d. 

b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

c. Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter. 
d. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: Ås kommune 18/03043-1 Side 2 av 5 - 
Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne 
kommunen, fylket eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. - Bygninger som 
har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b. 

e. Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 
fritak påfølgende år. Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f. Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jf. eiendomsskatteloven § 25. 
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g. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
9. Saldering av budsjettet - alternativer for bedre økonomi 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er ikke i tråd med de finansielle 
handlingsreglene jf. innstillingens  pkt 2. Budsjettforslaget innebærer et underskudd 
finansiert med disposisjonsfond. Det må innarbeides endringer i budsjettet som 
bidrar til at foreslåtte handlingsregler ivaretas på sikt. Rådmannens alternativer til 
innsparinger framgår av  kapittelet "Alternativer for bedre økonomi". Udekket årlig 
innsparingsbehov er 33-35 mill. kr. 
 
Det nedsette et adhoc-utvalg bestående av politikere og administrasjonen med 
formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene fra 2021. Følgende 4 
politiske deltagere velges:..................... 
 
 
Ås 29.10.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Arbeidsmiljøutvalget  
Administrasjonsutvalget  
Formannskapet 1. gang  
Formannskapet 2. gang – innstilling kommunestyret  
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjefen  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har utarbeidet et forslag til handlingsprogram for 2020- 
2023. Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i kommunens overordnede mål og 
strategier, jf. Kommuneplanen 2015 - 2027. Hovedmålene i Kommunestyrets vedtatte 
kommuneplan setter retningen for rådmannens budsjettforslag. Budsjettet er fremlagt 
digitalt og finnes på kommunens nettside.   
 
https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp2020-2023/#/home 

 
Vurdering: 
Store investeringer innen skole, barnehage, idrett, helse og omsorg gir et løft i 
kommunens bygningsmessige kapasitet. Samtidig medfører det en økning i 
kommunens renter og avdrag.  For å finansiere dette må kommunen endre og 
redusere innholdet i tjenestetilbudet. 
 
Budsjettet for 2020 viser et underskudd på 18 mill. kr. Det tilsvarer et negativt netto 
driftsresultat på 1,2 %. Budsjettforslaget har negative driftsresultater alle årene i 
planperioden.  Det budsjetteres derfor med å bruke av kommunens oppsparte 
reserver. Det er ikke en varig løsning. Budsjettet forutsetter krav til store omstillinger 
og reduksjoner.  
 

Det forventes en stor befolkningsvekst i Ås kommune fremover. For tiden er den 
mindre enn planlagt. Nødvendige investeringer i barnehager, skoler, helse- og 
omsorgsboliger er innarbeidet for å legge til rette for et godt tjenestetilbud til en 
økende befolkning.  Det investeres for 1,63 mrd. i planperioden.  Nye investeringer 
øker kommunens lånegjeld.  
 
Det er utarbeidet finansielle måltall som skal sette rammer for investeringene 
fremover. Det er en grense for hvor stor lånegjeld kommunen kan bære. 
 
Utvikling av nye boligområder og sentrumsutvikling er en forutsetning for 
befolkningsvekst. Kommunens plan- og utviklingsarbeid er derfor prioritert.  
 
Nordby barnehage ferdigstilles i 2020 og utvidelse av Moer sykehjem i 2021. Det skal 
bygges flere omsorgsboliger. Det er lagt inn midler til utvidelse av Sjøskogen skole 
og ny Åsgård skole, samt ny flerbrukshall ved Ås videregående. Alle investeringene 
innebærer et løft i de bygningsmessige rammene for tjenestetilbudet til kommunens 
innbyggere. Rådmannen mener summen av investeringer ikke er bærekraftig, den 
går på bekostning av tjenestenes innhold og fremdrift og investeringsnivå bør 
tilpasses bedre til kommunens økonomi.  
 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Budsjettet for 2020 viser et underskudd på 18 mill. kr. Det tilsvarer et negativt netto 
driftsresultat på 1,2 %. 

https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp2020-2023/#/generic/summary/budprp
https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp2020-2023/%23/home
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Alternativer: 
For å nå et forsvarlig økonomisk driftsresultat i 2023 må arbeidet med 
omstillingsprosjektet fortsatt prioriteres høyt. I tillegg må det vedtas nye besparelser.  
Rådmannen har derfor fremmet alternativer for å bedre økonomien.  Dette kan være 
strukturelle endringer, kutt i tjenester, eiendomsskatt på bolig eller reduksjon i 
planlagte investeringer.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at forslag til Handlingsprogram 2020 – 2023 vedtas med 
nødvendige alternative tiltak for å få budsjettet i balanse uten å saldere med bruk av 
fond.  
 
Det foreslås å nedsette et adhoc-utvalg bestående av politikere og administrasjonen 
med formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene fra 2021. 
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HTP-6/19 
Møteplan 1. halvår 2020 - Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Saksbehandler:  Kim Madsen Pham Saksnr.:  19/03374-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 6/19 07.11.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Møteplan 1. halvår 2020 for hovedutvalg for teknikk og plan vedtas iht. 
kommunestyrets møtestruktur. 
 
Møtested:  Ås kulturhus, Lille sal 
Møtetid:  kl. 18.00 
 
Uke  Dag/dato 

4 torsdag 23. januar 
10 torsdag 5. mars 
17 torsdag 23. april 
22 torsdag 28. mai 
25 torsdag 18. juni 
 
 
Ås, 30.10.2019 
 
Nils Erik Pedersen  
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Vedlegg: 
1. Møteplan 1. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rådmannsgruppen 
Politisk sekretariat 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Møteplan 1. halvår 2020 for formannskap og kommunestyre ble vedtatt i K-sak 
75/19, 23.10.20191. Denne møteplanen er retningsgivende for råd og utvalg, som 
selv vedtar sine møter innenfor vedtatt møtestruktur. 
 
Vurdering: 
Rådmannen foreslår at møterytmen fra 2019 og tidligere år videreføres i 1. halvår 
2020, dvs. at møtene i råd og utvalg holdes uken før formannskapsmøtet. Møtene i 
hovedutvalg for teknikk og plan foreslås lagt til torsdager med møtestart kl.18.00 for 
at rådmannen skal være tilstrekkelig representert på tvers av utvalg. 
 
Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det settes opp 
ekstraordinære møter når 1/3 av medlemmene krever det eller når møteleder finner 
det nødvendig, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.2. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Møtegodtgjørelse per møte utgjør kr. 988,- per medlem. I tillegg får leder kr. 4 117,- 
månedlig i fast godtgjørelse, dvs. 5% av ordførers godtgjørelse. I tillegg kommer 
serveringsutgifter og arbeidstid for administrasjonen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 

                                            
1 I vedlagt møteplan er hovedutvalget omtalt som «hovedutvalg for teknikk og miljø», da dette var før 

navneendringen ble vedtatt 23.10.2019. 
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