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Martin Løken, 
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Delegerte vedtak  

6/22 19/03401-28 Delegerte vedtak 13.08.2022 - 16.09.2022 

 

Sak Tittel Dato Ansvar Vedtak 

22/02846-5 Gnr 73 bnr 361 - Von Øtkens vei 22 - Tilbygg - Tillatelse til 
tiltak i ett-trinn 

15.09.2022 HSD Innvilget 

22/00291-17 Gnr 107 bnr 362 - Kjonåsveien 3 - Enebolig – Endring av 
innvilget rammetillatelse 

15.09.2022 HSJ Innvilget 

22/02732-4 Gnr 55 Bnr 255 - Parallellen 23 - Garasje - Tillatelse i ett 
trinn 

15.09.2022 HSJ Innvilget 

20/03144-15 Gnr 110 bnr 1 - Kjærnesveien 67 A - Driftsbygning/ 
Garasje -  
 Ferdigattest 

05.09.2022 BSH Innvilget 

21/00694-13 Gnr 44 bnr 17 -  Søråsveien 8 A - Tomannsbolig - Tilbygg 
og ombygging - Midlertidig brukstillatelse for deler av 
tiltaket - 1. etasje 

02.09.2022 BSH Innvilget 

22/02085-2 Gnr 113 bnr 2 - Breivoll Gård – Trelavvoer og liten 
trehytte for overnatting - Tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett 

05.09.2022 BSH Innvilget 

20/00785-19 Gnr 102 bnr 422 - Solberg Øst - BT2 - Boligblokk Bygg C - 
Skifabrikksvingen 19 og 21 - Midlertidig brukstillatelse 

01.09.2022 BSH Innvilget 

22/02774-4 Gnr 42 bnr 125 - Ekornveien 18 - Carport - Tillatelse i ett 
trinn uten ansvarsrett 

01.09.2022 HSJ Innvilget 

21/00051-7 Gnr 109 Bnr 139 - Kjærnesveien 40 - Garasje - 
Ferdigattest 

30.08.2022 ACG Innvilget 

22/01744-2 Gnr 113 bnr 2 - Breivoll gård - Tilbygg og fasadeendring 
Drengestua - Rammetillatelse 

24.08.2022 BSH Innvilget 

22/01636-2 Gnr 113 bnr 2 - Breivoll gård - Driftsgarasje - 
Rammetillatelse - Dispensasjon 

24.08.2022 BSH Innvilget 

22/01050-10 Gnr 102 bnr 276 - Amunds vei 11 - Bruksendring - 
Ferdigattest 

22.08.2022 HSJ Innvilget 

19/04025-10 Gnr 107 bnr 339 - Veidemannsveien 34 - Riving av 
garasjer og anneks - Ferdigattest 

18.08.2022 BSH Innvilget 

22/02212-7 Gnr 55 bnr 255 - Parallellen 23 - Enebolig – Bruksendring 
tilleggsdel til hoveddel og påbygg - Rammetillatelse 

15.09.2022 HSJ Innvilget 

22/02337-2 Gnr 119 bnr 10 - Bekkevold bussholdeplass - Nytt anlegg 
ladeinfrastruktur - Rammetillatelse 

22.08.2022 HSJ Innvilget 

22/02104-

2 

Gnr 42 bnr 174 - Kirkeveien 15 - Ny enebolig 

- Søknad om rammetillatelse - Hus C - Avslag 

07.09.2022 BSH Avslått 
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Saker til behandling  

HTP-39/22 
R-339 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 12-18 
(BS9) - Førstegangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  20/03574-19 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 28/22 27.09.2022 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 39/22 28.09.2022 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-339 for 
Brekkeveien 12-18 (BS9), som vist på kart datert 05.09.2022, bestemmelser 

datert 05.09.2022 og planbeskrivelse datert 05.09.2022. 
 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 

uttalelse. 
 

 
Ås, 09.09.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 
Kommunedirektør Virksomhetsleder 

  
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø, første gang  27.09.2022 
Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang 28.09.2022 

Offentlig ettersyn  
Hovedutvalg for teknikk og plan, andre gang  
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 05.09.2022 
2. Bestemmelser, datert 05.09.2022 
3. Planbeskrivelse, datert 05.09.2022 

4.  Illustrasjonsprosjekt, datert 05.09.2022 
5. Landskapsplan, datert 02.09.2022 

6. Sol- skyggestudie, datert 02.09.2022 
7. Støyutredning, datert 15.08.2022 
8. Trafikk- og mobilitetsanalyse, datert 06.07.2022 

09.  Perspektiver og fjernvirkning, datert 05.09.2022 
10. Masseforvaltningsplan, datert 09.08.2022 

11.  ROS-analyse, datert 13.05.2022 
12.  Kartlegging av naturmangfold, datert 27.04.2022 
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13.  Miljøoppfølgingsplan, datert 11.08.2022 
14.  Klimagassregnskap, datert 04.08.2022 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Uttalelser til varsel om oppstart 

Miljøteknisk grunnundersøkelse 
Geoteknisk vurdering og datarapport 

VAO rammeplan 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste 
 

 
 

 
 

Saksutredning: 

 
Sammendrag: 

Planforslaget omfatter delområde BS9 i områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde. Planområdet utgjør et areal på ca 5,1 daa og er lokalisert om lag 
300 meter fra Ås stasjon.  

 
Forslaget legger til rette for at dagens bebyggelse kan erstattes med ny 

boligbebyggelse i kvartalsstruktur, med publikumsrettet næring i første etasje 
langs Brekkeveien. 
 

Forslagsstiller er Attivo Bolig Brekkeveien AS. Fagkyndig plankonsulent er 
Arkitektene Fosse og Aasen AS. 

 
Kommunedirektøren ønsker at HNM tar særskilt stilling til næringsandelen i 
planforslaget. Kommunedirektøren ønsker at HTP tar særskilt stilling til 

byggehøyder og forholdet til Brekkeveien. 
 

Fakta i saken: 
Dagens bruk 
Eksisterende bebyggelse består av 4 trebygninger i én etasje, som leies ut til 

ulike små virksomheter innen næring og tjenesteyting. Samlet bruksareal for 
eksisterende bebyggelse er ca. 800 m2 BRA.  

 
Føringer i områdeplan for Ås sentralområde 
Planområdet omfatter felt BS9 i områdeplanen, samt tilgrensende del av 

grøntområdene G13 i øst og G16 i syd. Deler av felt BS8 tas med for å legge til 
rette for adkomst.  

 
Felt BS9 er regulert med en utnyttelsesgrad på maks 250 % BRA, og høyder 
mellom 5-6 etasjer. Feltet er regulert til sentrumsbebyggelse med krav om 

publikumsrettede funksjoner i første etasje. 
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Figur 1. Utklipp fra områdeplan for Ås sentralområde 

I områdeplanen er det regulert ny sykkelveg med fortau langs Brekkeveiens 

østre side, på strekningen forbi planområdet. Sykkelvegen skal være tre meter 
bred, og fortauet to meter bredt. På vestsiden av Brekkeveien er det regulert et 

fortau (SF7) med 7 meters bredde i nord og 2,5 meters bredde lenger syd.  
 
Hovedgrep 

Planforslaget legger til rette for oppføring av ny bolig- og næringsbebyggelse i  
kvartalsstruktur. Det reguleres uteoppholdsareal på bakkeplan mellom 

bebyggelsen, i tillegg til på tak og balkonger. Et nytt torg i det sør-vestre hjørnet 
markerer inngangen til gårdsrommet. Det skal etableres publikumsrettet næring 
i første etasje mot torget og Brekkeveien, innenfor bestemmelsesområdene #2 

og #3 i plankartet.  
 

Bebyggelse, utnyttelse og høyder  
Planområdet foreslås regulert til kombinert bebyggelse (BKB). Innenfor dette 
området kan det etableres boliger, kontor, forretninger, tjenesteyting og 

bevertning. Illustrasjonene viser et rent boligprosjekt med publikumsrettet 
næring i første etasje langs Brekkeveien og torget (f_ST).  

 
Bebyggelsen skal oppføres som en sammenhengende bygård, med maksimalt 5 
etasjer mot Brekkeveien i vest og maksimalt 6 etasjer mot jernbanen i øst. 

Gesimshøyden skal være lik for den delen av bygget som er 6 etasjer og den 
som er 5 etasjer. Denne effekten oppnås ved at det bygges en høy 1. etasje for 

næring langs Brekkeveien, som tilsvarer to boligetasjer i den østre delen av 
bebyggelsen. Østre del legges også noe lavere i terrenget.  
 

I øverste etasje skal fasaden skrås innover, slik at gesimsen fra gateplan visuelt 
framstår som en etasje lavere. Illustrasjoner av foreslåtte byggehøyder er vist på 
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side 9-18 i vedlegg 4. Det tillates også trappehus på takene, tekniske 
installasjoner og møblering av takterrasser 

 
Samlet utnyttelse for planområdet er 9.700 m² BRA. Dette tilsvarer ca 250 % 
BRA.  

Boligstørrelser og boligantall  
Planforslaget er illustrert med ca. 120 boenheter. Maksimum 40% av leilighetene 

innenfor kvartalet kan være under 45 m² BRA. Minimum 20% av leilighetene 
skal være større enn 70 m² BRA. Minstestørrelsen er 36 m² BRA. Fordelingen 
innebærer at det vil være flest toromsleiligheter i prosjektet.  

 
Uteoppholdsareal og balkonger 

Uteoppholdsarealet for boliger skal utgjøre minimum 20 % av bebyggelsens 
bruksareal. Planforslaget legger opp til uteoppholdsareal på bakkeplan, 

takterrasser og private balkonger. Vedlegg 5 viser utomhusplan for utearealene 
på tak og bakkeplan. Langs jernbanen skal det opparbeides et grøntareal som 
skal være en del av overvannshåndteringen i sentrum. Grøntarealet langs 

jernbanen kan utformes slik at det kan brukes av beboerne, men kan ikke regnes 
med i kravet om utearealer. Det skal etableres en nærlekeplass på minimum 200 

m2 innenfor planområdet.  
 
Sol- og skyggeforhold 

Sol- og skyggeforhold på utearealer er vist med illustrasjoner i vedlegg 6. 
Halvparten av uteoppholdsarealet skal ha sol ved vår- og høstjevndøgn. 

Ny bebyggelse vil kaste skygge mot nord store deler av dagen ved jevndøgn.  
Nabobebyggelsen vest for Brekkeveien vil få noe skygge på sine eiendommer om 
formiddagen som følge av ny bebyggelse.  

 
Vedlegget redegjør også for solforholdene i leiligheter som vender mot nord. 

Disse leilighetene skal utformes med karnapper i fasaden for å fange opp sollys 
på ettermiddag og kveldstid. 
 

Trafikk, adkomst og parkering 
Planområdet har adkomst fra Brekkeveien. Brekkeveien har fartsgrense 30 km/t, 

og en kombinert gang- og sykkelvei langs veiens vestside. Det er regulert ny 
sykkelveg med fortau langs Brekkeveiens østre side. 
 

Det reguleres to gatetun i planforslaget. Gatetunet i nord (f_SGT2) reguleres til 6 
meters bredde og gir adkomst til parkeringskjeller, i tillegg til det fremtidige 

byggeområdet BS8 (Hangartomta) og friområdet langs jernbanen. Gatetunet i 
syd (f_SGT1) reguleres til 4 meters bredde, og gir tilgang for fotgjengere til 
friluftsområdet langs jernbanen. Gatetunet kan også utvides inn på 

naboeiendommen i syd ved regulering av Moerjordet.   
 

Parkering for bil skal anlegges i kjelleretasjen. Parkeringsbestemmelsene følger 
makskravene i områdeplanen for bolig og næring. Til sammen utgjør dette 
maksimalt 78 parkeringsplasser. Illustrasjonsprosjektet i planbeskrivelsen viser 

57 plasser.  
 

Støy  
Planområdet er utsatt for støy fra Brekkeveien og jernbanen. Planbestemmelsene 

sikrer at alle boenheter skal ha en stille side eller dempet fasade. Det tillates ikke 
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ettromsleiligheter som kun har dempet fasade. Det tillates ikke leiligheter som 
vender ensidig mot jernbanelinjen i øst. 

 
Bevaringsverdier 
Dagens bebyggelse består av enkle trebygninger i én etasje med saltak, såkalte 

«tyskerbrakker» oppført i tidsrommet 1940-45. I kulturhistorisk stedsanalyse for 
Ås sentralområde ble det vurdert at området har stort potensiale for utvikling og 

transformasjon. Ingen av byggene ble vurdert som bevaringsverdige. 
Planforslaget forutsetter at dagens bebyggelse rives. 
 

Grunnforhold 
Innledende geotekniske undersøkelser viser at områdestabiliteten er 

tilfredsstillende. Det er behov for geoteknisk prosjektering og supplerende 
grunnundersøkelser ved byggesak.  

 
Miljøteknisk grunnundersøkelse (Sweco) har påvist lett forurensede masser ved 
ett av 13 prøvepunkter. Det skal utarbeides tiltaksplan for fjerning av masser i 

byggesak. 
 

Overvann 
Planbeskrivelsen s. 40-42 viser prinsipper for hvordan overvann skal infiltreres, 
fordrøyes og ledes til trygge flomveier. Blågrønn faktor er 0,8. 

 
Oppfølging av kvalitetsprogram for Ås sentralområde 

Oppfølging av kvalitetsprogram for Ås sentralområde er redegjort for i 
planbeskrivelsen fra side 42. Grep som følger opp kvalitetsprogrammet er blant 
annet åpne fasader og publikumsrettede funksjoner langs Brekkeveien, og brede 

siktlinjer mellom Brekkeveien og Dysterjordet nord og sør for bebyggelsen. 
 

Uttalelser til varsel om oppstart:  
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort 10.12.2021. Det ble mottatt 5 
uttalelser til varsel om oppstart. Forslagsstillers oppsummering og kommentarer 

til mottatte uttalelser kan leses i planbeskrivelsen, fra s. 59.  
 

Statsforvalteren i Oslo og Viken påpeker at parkeringsdekningen bør være 
restriktiv, og at det er behov for å konkretisere avbøtende tiltak knyttet til støy. 
Grunnforholdene må vurderes i ROS-analysen. De har også kommentarer om 

overvannshåndtering og universell utforming.  
 

Bane NOR uttaler seg om sikring av jernbaneinfrastruktur og buffersone mot 
jernbanen, samt behov for at støyretningslinjen følges ved utforming av 
bebyggelsen. Follo Ren har kommentarer til plassering og utforming av 

avfallshåndteringen. Follo Brannvesen har kommentarer om tilgjengelighet for 
rednings- og slukkemannskap. Bendik Thorsen har uttalt seg om ønskede 

estetiske kvaliteter i prosjektet.  
  
Kommunedirektøren mener at uttalelsene er fulgt opp i planforslaget, og viser til 

utfyllende vurdering under. 
 

Kommunedirektørens vurdering: 
Plangrep og utforming 
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Kommunedirektøren mener det foreslåtte plangrepet gir en god utnyttelse av 
tomta. Det vurderes som positivt å etablere en mer lukket struktur mot 

jernbanen, som vil skjerme gårdsrommet mot støy. Åpningen i bebyggelsen mot 
sørvest gir godt med sollys inn i gårdsrommet, og gir rom for et torg som kan bli 
et samlingssted for nabolaget. Planforslaget bidrar positivt til aktivitet i sentrum 

ved å etablere publikumsfunksjoner mot Brekkeveien og torget. 
 

Kommunedirektøren mener at det er mange gode estetiske kvaliteter som vises i 
illustrasjonsprosjektet, og at disse er sikret i bestemmelsene så langt som mulig. 
Det er blant annet lagt inn bestemmelser om takform, materialbruk, åpne 

førsteetasjer, og variasjon i fasadeutformingen. 
 

Byggehøyder 
Angitte maksimale kotehøyder gir rom for en høy næringsetasje på ca 5,8 meter 

langs Brekkeveien, i tillegg til fem boligetasjer. Langs jernbanen i øst er det 
tilrettelagt for seks boligetasjer innenfor de samme høydene. De foreslåtte 
byggehøydene er i tråd med høydene som er regulert i områdeplanen, på 5-6 

etasjer.  
 

Kommunedirektøren er opptatt av at byggehøydene langs Brekkeveien tilpasses 
eksisterende bebyggelse i 4-5 etasjer på vestsiden av veien. Kommunedirektøren 
er i utgangspunktet skeptisk til den foreslåtte høyden på næringsetasjen langs 

Brekkeveien, som bidrar til at bygget blir høyere enn det som er vanlig for et 5 
etasjers bygg. Den skrå takformen i femte etasje bidrar til gjengjeld til at 

høydene oppleves som lavere. Å begrense høydene i næringsetasjen vil ha 
ringvirkninger for hele prosjektet, ettersom det vil kreve at én av boligetasjene i 
øst kuttes. Kommunedirektøren vil derfor ikke anbefale dette. Forholdet til 

eksisterende bebyggelse vest for Brekkeveien er vist på snitt i vedlegg 4, side 
10. Punktet der femte etasje i ny bebyggelse skrår innover ligger ca 2 meter 

høyere enn gesimsen på motsatt side av Brekkeveien. Forholdet er også vist på 
med perspektiver i vedlegg 9.  
 

Terrengfallet innenfor planområdet tilsvarer nesten en hel boligetasje fra 
Brekkeveien til jernbanen. Kommunedirektøren er derfor opptatt av at 

bebyggelsen må tilpasses godt til terrenget langs jernbanen, slik at det ikke 
fremstår som høyere enn 6 etasjer sett fra øst. Kommunedirektøren mener dette 
er godt løst i illustrasjonsprosjektet ved bruk av beplantning og 

terrengbearbeiding, i tillegg til at kjelleretasjen får samme fasadebekledning som 
første etasje. Inngangspartiene i øst er også senket 20 cm lenger ned i terrenget 

enn inngangspartiene i vest.  
 
Næringsandel 

Kommunedirektøren mener planområdet ligger godt plassert for å ha en større 
næringsandel enn det som nå ligger inne i reguleringsplanen. Planområdet ligger 

i utkanten av den etablerte sentrumskjernen, og har kort avstand til 
togstasjonen. Planområdet er støyutsatt, noe som gjør boligbygging mer 
krevende. Planområdet er også ett av få områder som er avsatt til 

sentrumsformål i områdeplanen. Kommunedirektøren mener derfor at 
planområdet kan egne seg godt for kontorbygg eller større handelskonsepter 

som Ås sentrum har lite av i dag. 
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Tiltakshaver har vurdert hvor store arealer i første etasje som kan settes av til 
publikumsrettet næring, inkludert potensialet for en sokkeletasje (se 

planbeskrivelsen, s. 20). Tiltakshaver mener det vil være krevende å fylle større 
deler av første etasje med næring, fordi planområdet kun har én side som 
vender mot det etablerte gatenettet (Brekkeveien). De mener også at etablering 

av en sokkeletasje vil gå på bekostning av kvaliteten på utearealene, som da må 
heves opp en etasje. Utearealet i bakgården er tenkt som adkomst til boliger og 

skal være åpent for gjennomgang mellom Brekkeveien og grøntarealet langs 
jernbanen. Etablering av kontorbygg er ikke vurdert.  
 

Kommunedirektøren ber HNM og HTP ta stilling til om næringsandelen i 
prosjektet er tilstrekkelig. Kommunedirektøren ser for seg to muligheter dersom 

næringsandelen i prosjektet skal økes. En mulighet er å sette av bebyggelsen 
nærmest jernbanen til kontorformål. En annen mulighet er å sette av hele første 

etasje til publikumsrettet detaljhandel i en sokkeletasje. Begge alternativene 
krever at planforslaget sendes tilbake og omarbeides. Det medfølger en risiko for 
at planarbeidet og gjennomføringen blir utsatt, frem til det er aktører som ønsker 

å etablere næringsbebyggelse på tomta. Kommenedirektøren har formulert 
alternative innstillinger på dette. 

 
Støy 
Planområdet er utsatt for støy fra både vei og jernbane, og krever at det gjøres 

avbøtende tiltak for leilighetene som blir liggende med fasade i gul støysone. 
Kommunedirektøren mener at tiltakene som er lagt inn i planforslaget gir 

tilstrekkelig støydemping til at alle leilighetene vil få tilfredsstillende bokvalitet. 
Etablering av kvartalsbebyggelse gjør at det kan opparbeides et skjermet uterom 
i midten av bebyggelsen, og de fleste leilighetene kan få en stille side, som vist i 

illustrasjonsmaterialet. Det tillates ikke ensidige leiligheter vendt mot 
jernbanelinjen i øst. Kommunedirektøren forutsetter at hjørneleilighetene blir 

store nok til at de får en stille side, som vist i illustrasjonsmaterialet.    
 
Leilighetsfordeling 

Planbestemmelsene sikrer variasjon i leilighetsstørrelser, samtidig som det åpnes 
for en ganske stor andel leiligheter under 45 m2. Kommunedirektøren mener det 

kan aksepteres et høyt antall små leiligheter i prosjektet, ettersom planområdet 
ligger svært sentralt og vil være godt egnet for førstegangsetablerere og små 
husholdninger. På side 4-5 i sol- og skyggestudien er det redegjort for 

solforholdene i leiligheter som vender mot nord. Kommunedirektøren mener det 
er sikret tilstrekkelige solforhold i disse leilighetene ved etablering av karnapper, 

som vist på illustrasjonsmaterialet. 
 
Trafikk og parkering 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse som er vedlagt planforslaget. Analysen 
konkluderer med at biltrafikken vil kunne øke med om lag 348 biler i døgnet som 

følge av utbyggingen i planforslaget. Kommunedirektøren mener det reelle tallet 
trolig vil være langt lavere, med tanke på at analysen ikke tar hensyn til antall 
parkeringsplasser i prosjektet, størrelsen på boligene eller planområdets sentrale 

beliggenhet. 
 

Planområdet ligger svært godt til rette for at daglige reiser kan gjennomføres 
uten bruk av bil. Med parkeringsdekningen som er illustrert i skisseprosjektet vil 

omtrent halvparten av leilighetene få tilgang til egen parkeringsplass. 
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Kommunedirektøren er positiv til at det foreslås lavere parkeringsdekning enn 
makskravene i områdeplanen tillater. Dette bidrar også til å holde biltrafikken 

nede. 
 
Forholdet til Brekkeveien 

Planforslaget legger opp til at ny bebyggelse får fasader som ligger helt inntil 
fortauet langs Brekkeveien (se illustrasjonsmaterialet). Dette gir en bymessig 

fasade som er i tråd med føringene i områdeplanen. Lenger syd, langs 
Moerjordet, regulerer områdeplanen en grønnstruktur mellom fortauet og 
bebyggelsen. Kommunedirektøren har vurdert om det er mulig å anlegge en 

grønnstruktur foran bebyggelsen også i dette planforslaget, men har vurdert at 
dette ikke er ønskelig. Planområdet er smalt i den nordlige enden, og en 

grønnstruktur her vil gi mindre plass til boliger og utearealer for beboerne. Det 
er også mulig å sikre at Brekkeveien får et grønt preg, ved å opparbeide 

gatetrær og beplantning på torget (f_ST) og langs veiens vestside, der det er 
avsatt 7 meter bredde til fortau (se figur 1. Feltet inkluderer dagens 
grønnstruktur). 

 
Uterom  

Kommunedirektøren mener den foreslåtte kvartalsstrukturen gir gode utearealer 
i gårdsrommet, som er skjermet for støy fra jernbanen. Gårdsrommet skal 
beplantes med støydempende vegetasjon for å minimere støy fra lek og opphold 

inn i leilighetene. Det skal også benyttes støydempende fasadematerialer inn 
mot gårdsrommet. Åpningen av bebyggelsen mot sydvest gjør at utearealene får 

gode solforhold.  
 
I sydvest trekkes bebyggelsen tilbake fra Brekkeveien, slik at det gis plass til 

etablering av et torg. Kommunedirektøren mener dette er et svært fint grep, 
som tilrettelegger for aktivitet og opphold langs Brekkeveien i tilknytning til 

næringsarealene i prosjektet. 
 
Tilpasning til nabobebyggelsen  

Nord og syd for planområdet er det avsatt områder til ny utbygging i 
områdeplanen, BS8 (Hangartomta) og BKB2 (Moerjordet). Bebyggelsen på disse 

tomtene er foreløpig uavklart. Planforslaget legger til rette for areal til gatetun i 
nord og syd som kan brukes som felles adkomst for disse områdene. 
Byggegrensene er også trukket 5 meter tilbake fra formålsgrensen i nord og syd, 

for å gi god avstand til ny bebyggelse, og gi rom for brede siktlinjer mellom 
Brekkeveien og Dysterjordet øst for jernbanen. 

 
Langs Brekkeveien vil ny bebyggelse oppleves som tilnærmet lik i byggehøyder 
til eksisterende bebyggelse på motsatt side av veien. Ny bebyggelse vil også 

kunne tilføre liv og aktivitet til gaterommet, gjennom nytt torg og nye 
næringslokaler.  

 
Bevaring av dagens bebyggelse 
Dagens bebyggelse vurderes ikke som bevaringsverdig og har lav utnyttelse. Det 

legges derfor ikke opp til at noe av bebyggelsen reguleres til bevaring.  
 

Oppfølging av kvalitetsprogrammet  
Planforslaget vurderes å følge opp kvalitetsprogrammet på en god måte. 

Kvaliteter som er særlig viktige for delområdet er sikret i planbestemmelsene, 
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bl.a. høye førsteetasjer og publikumsrettet næring mot Brekkeveien, 
overvannshåndtering, og variert og pollinatorvennlig vegetasjon. Bestemmelsene 

sikrer at materialbruken hovedsakelig skal bestå av tegl med innslag av tre. 
Oppføring av en felles områdelekeplass syd for planområdet er sikret med en 
rekkefølgebestemmelse som gir grunnlag for utbyggingsavtale. 

 
Alternativer: 

Dersom det skal etableres en større næringsandel i prosjektet bør planforslaget 
sendes tilbake for videre bearbeiding. Følgende innstilling kan benyttes, med 
tilleggspunkt 1. eller 2.  

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å ikke fremme forslag til reguleringsplan R-339 Brekkeveien 12-18 (BS9), 
som vist på kart datert 05.09.2022, bestemmelser datert 05.09.2022 og 

planbeskrivelse datert 05.09.2022. Planforslaget sendes tilbake for videre 
bearbeiding.  
 

1. Det skal avsettes areal til et kontorbygg langs jernbanen. 
 

2. Hele førsteetasje skal avsettes til publikumsrettet næring. 
 

 

Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget sendes på høring og offentlig 

ettersyn. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-40/22 
Gnr 44 bnr 35 - Hestehagen - Klage på avvisningsvedtak 
 
Saksbehandler:  Hedda Sørheim Dybvik Saksnr.:  20/02539-13 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 40/22 28.09.2022 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  

 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) finner at klagerens anførsler ikke utgjør 

nye momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som 
fremgår av vedtak av 24.02.2022.  
 

Vedtak av 24.02.2022 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 

Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 09.09.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss                                           Ellen Grepperud 

Kommunedirektør                                           Virksomhetsleder                     
                                                                     Samfunnsutvikling  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan  
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

Vedlegg: 
1. Klage på avvisningsvedtak 

2. Vedtak om avvisning av klage 
3. Klage på beslutning om å ikke følge opp sakene videre 
4. Bygningsmyndighetens beslutning om å ikke følge opp sakene videre 

5. Henvendelse fra klager om turvei og støttemur 
6. Kart - Turvei i Hestehagen 

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

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Klager - Nina Nordbø  
Klager - Harald Nordbø 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Saken gjelder klage på bygningsmyndighetens vedtak om avvisning.  
Kommunen fattet vedtak om avvisning på klage på beslutning om å avslutte 

videre oppfølgning av plassering av turvei og beslutning om å ikke videre forfølge 
ulovlighet vedrørende støttemur. Avvisningen av klagen var begrunnet med at en 

avgjørelse om å ikke videre følge opp plassering av turvei og unnlate å forfølge 
en ulovlighet ikke er enkeltvedtak og kan således ikke påklages.  
 

Bygningsmyndighetens avvisningsvedtak er påklaget.  
 

Kommunedirektøren har vurdert klagen og mener at den ikke inneholder nye 
momenter som bør føre til en annen vurdering enn i vedtak av 24.02.2022, og 

anbefaler at klagen ikke tas til følge. 
 
Fakta i saken: 

Den 02.09.2020 mottok kommunen en henvendelse fra klagere om at turvei 
71000 er plassert inntil deres eiendom, gnr. 44 bnr. 42 – Hestehagen 29 

(vedlegg 5). De anførte at det ikke er opparbeidet grøft mellom deres eiendom 
og turveien og at de derfor har fått en skråning på sin eiendom. Videre påpekte 
de at veien er prosjektert høyere enn opprinnelig terreng, noe som gjør at det 

utløses krav om kantsikring med mur og gjerde langs deres eiendom dersom de 
vil grave ut eiendommen sin. De opplyste også at mur på oversiden av turveien 

er plassert utenfor eiendomsgrensene. 
 
Bygningsmyndigheten besvarte henvendelsen med at forholdet rundt turveien 

anses avsluttet fra kommunens side fordi sammenligning mellom bygget turvei 
og prosjekterte tegninger viser et avvik på mellom 1-12 cm i vertikalplan 

(vedlegg 4). Kommunen vurderte at dette er et så lite avvik at det ikke kan 
anses som en feil i forhold til prosjektering og utførelse. Kommunen finner 
dermed at turveien er bygget i henhold til tillatelsen.  

Kommunen skriver videre at muren er plassert utenfor eiendomsgrensen til gnr. 
44 bnr. 48 snr. 1 og at dette således er en ulovlighet (vedlegg 4). 

Bygningsmyndigheten skriver imidlertid at de anser ulovligheten som så liten at 
den ikke vil følges opp videre. Bygningsmyndigheten orienterte om at 
beslutningen om å ikke forfølge ulovligheten ikke er et enkeltvedtak, jf. pbl. § 

32-1 annet punktum, noe som medfører at avgjørelsen ikke kan påklages, jf. 
forvaltningsloven (fvl.) § 28. Kommunen meddelte at saken dermed anses 

avsluttet.  
 
Nabo klaget på at kommunen anser sak angående turvei som avsluttet og 

beslutning om å ikke forfølge ulovlighet vedrørende støttemur videre (vedlegg 
3).  

 
Kommunen avviste klagen da kommunens beslutning om å ikke følge opp 
turveiens plassering og ikke følge opp ulovlighet ikke er et enkeltvedtak og 

således ikke kan påklages, jf. pbl. § 31-2 andre ledd andre punktum jf. fvl. § 28 
(vedlegg 2). Klagen ble dermed avvist og det ble fattet vedtak om avvisning av 

klagen. 
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Avvisningsvedtaket er påklaget (vedlegg 1). Det fremgår av klagen at det klages 
på at kommunen har avsluttet oppfølging av turveien og dens plassering, «da 

turveiens skråning/fyllmasse er plassert/prosjektert inn på vår eiendom uten 
samtykke» og at veien er prosjektert høyere enn opprinnelig terreng og 
medfører en betydelig kostnad for klager da de må etablere støttemur inntil 

turveien dersom de ønsker å grave ut sin eiendom.  
Videre klages det på beslutning om å unnlate videre ulovlighetsoppføring av 

støttemur. Det anføres at da muren er satt opp utenfor eiendomsgrensen vil det 
ikke være mulig å flytte turveien ut av klagers eiendom.  
 

Klagere ønsker i hovedsak at «utbygger bekoster utgraving og støttemur, 
plassert utenfor vår eiendom langs hele turveien som grenser til vår eiendom». 

Eventuelt ber klager om at støttemur på oversiden av turvei plasseres innenfor 
eiendomsgrensen, slik at turveiens skråning/fyllmasse kan flyttes ut av klagers 

eiendom og dermed at klagere kan utnytte sin eiendom uten merkostnadene en 
støttemur vil medføre. Klager anfører at det ikke er rimelig at de skal bekoste 
ekstra kostnaden med støttemur inntil turvei. 

 
Vurdering: 

Ved behandling av klagen på avvisningsvedtak skal klageinstansen kun ta stilling 
til om det var riktig å avvise klagen. 
 

Det fremgår av fvl. § 28 at kun enkeltvedtak kan påklages. Det følger av pbl. § 
32-1 andre ledd første punktum at kommunen kan «avstå fra å forfølge 

ulovligheten» dersom «overtredelsen er av mindre betydning». I pbl. § 32-1 
andre ledd andre punktum fremgår det at «beslutning om dette er ikke [et] 
enkeltvedtak». 

 
Støttemur plassert utenfor eiendomsgrensen  

Kommunen har vurdert at plasseringen av muren er utenfor eiendomsgrensen til 
eiendom gnr. 44 bnr. 48 snr. 1. Det er imidlertid vurdert å være en mindre 
ulovlighet da murens plassering ikke anses å være plassert vesentlig utenfor 

eiendomsgrensen. Bygningsmyndigheten har dermed besluttet å ikke forfølge 
ulovligheten videre. Dette er en beslutning underlagt forvaltningens skjønn, og er 

ikke et enkeltvedtak, jf. pbl. § 32-1 andre ledd. Da det er en beslutning og ikke 
et enkeltvedtak kan dette ikke påklages, jf. pbl. § 32-1 andre ledd andre 
punktum jf. fvl. § 28. Klagen må dermed avvises.  

 
Turvei  

Det er også klaget på plassering av turvei. I klage datert 27.11.2021 henvises 
det til og klages på brev fra kommunen, saksdokument 20/02539-5. I dette 
brevet fremgår det at kommunen mener at turveien er bygget i henhold til 

prosjekterte tegninger og i henhold til tillatelsen. Brevet fra kommunen er ikke et 
enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages., jf. fvl. § 28. Klagen må dermed 

avvises.  
 
Konklusjon: 

Kommunedirektøren finner at klagerens anførsler ikke utgjør nye momenter som 
må medføre en annen vurdering av saken enn det som framgår av vedtak 

24.02.2022, og klagen tas således ikke til følge.  
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Økonomiske konsekvenser: 
Ingen  

 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen  

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart  
_________________________________________________________ 

 
Alternativ innstilling:  

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  
 

HTP finner at klagernes anførsler utgjør nye momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 24.02.2022.  

 
Vedtak av 24.02.2022 oppheves og saken tas til ny behandling. 
Klagen tas således til følge.  

 
Hovedutvalget vektlegger følgende:  

(fyll inn begrunnelse her)  
 
Økonomiske konsekvenser:  

I henhold til Forvaltningsloven § 36 har parter krav på å få dekket vesentlige 
kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, dersom klagen tas 

til følge.  
 
Miljømessige konsekvenser:  

Ingen  
 

Klageadgang:  
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til Statsforvalteren, 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 skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. 

Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, og 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.  
 

Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
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HTP-41/22 
Ås kommunes VA-norm 
 
Saksbehandler:  Karoline Dahl Myrstad Saksnr.:  22/01634-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 41/22 28.09.2022 

2 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar VA-norm for Ås kommune slik den foreligger. 

 
2. Revisjon av prinsipiell og generell karakter vedtas av kommunestyret. 

Oppdateringer og mindre vesentlige endringer av ikke-juridiske forhold 

kan gjøres administrativt. 
 

 
Ås, 02.09.2022 
 

 
 

Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 
Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Kommunestyret  

 
 

Vedlegg: 
VA-norm for Ås kommune 02.09.2022 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 
VA-norm er et dokument som beskriver hvilke krav som stilles til utførelse av 

kommunale vann- og avløpsanlegg. Normen er en standard utviklet av Norsk 
Vann hvor hver kommune i tillegg kan legge inn lokale bestemmelser. 

 
Normen gjelder vann- og avløpsanlegg som bygges av kommunen eller private 
utbyggere og skal overtas til drift og vedlikehold av Ås kommune. Private 

stikkledninger bygges etter Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.  
 

Fakta i saken: 
 

Målet med vann- og avløpsnormen er en standardisering av utførelse, utstyr og 
dokumentasjon som skal sikre god kvalitet i utførelse og sluttprodukt på 
kommunens ledningsnett og anlegg knyttet til dette. Bakgrunnen for å kunne 

stille disse kravene til kommunaltekniske anlegg ligger i kommunens rolle som 
anleggseier. Kravene gjelder både kommunale anlegg hvor kommunen er 

byggherre og anlegg som blir bygd ut av private aktører for deretter å bli 
overtatt av Ås kommune.  
 

Ås kommune benytter standard VA-norm fra Norsk Vann som grunnlag. Denne er 
av generell art der kommunene skal kunne legge inn lokale bestemmelser i 

tillegg til de overordnede. Norsk Vann sørger for oppdatering av lovhjemler og 
henvisninger til VA/miljø-blad. VA/Miljøblad er en beskrivelse av beste praksis 
innen fagområdet.  

 
I ny kommuneplanen § 7.1 er det lagt inn en bestemmelse om krav til tekniske 

løsninger for vann og avløp for å sikre at kvaliteten på infrastrukturen er i 
samsvar med kommunens standard, jf. VA-normen. I henhold til § 7.1 skal 
forslag til reguleringsplan inneholde rammeplan for vann og avløp. Rammeplanen 

skal vise prinsippløsninger for vann, avløp og overvann i det aktuelle området. 
VA-normen gir prosjekterende, utførende og utbyggere de tekniske kravene som 

skal legges til grunn for VAO-rammeplan.  
 
VA-normen bør være et levende dokument. Endrede tekniske løsninger, 

utførelser, nye materialer med mer tilsier at normen må kunne redigeres med 
ujevne mellomrom. Kommunestyret vedtar VA-normen formelt, men 

administrasjonen vil foreslå at mindre endringer som ikke medfører juridiske 
forhold delegeres til Kommunedirektøren. 
 

VA-normen ligger ute på fellesportalen www.va-norm.no der man kan søke opp 
Ås kommune. Dette er en portal utbyggere og entreprenører er godt kjent med 

ettersom den har eksistert siden 2003 og blir brukt av de fleste norske 
kommuner.  
 

Ås kommune har nå gått grundig gjennom sine lokale bestemmelser for 
oppdatering og kvalitetssikring. For å få en hensiktsmessig forankring for 

kommunens krav til utførelse på kommunale vann- og avløpsanlegg blir VA-
normen nå lagt frem for vedtak i kommunestyret. 

 

http://prod360ak.kommune.local/personallibraries/as-admin/ak57636/checked%20out%20files/www.va-norm.no
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Revisjon av prinsipiell og generell karakter vedtas av kommunestyret. 
Oppdateringer og mindre vesentlige endringer av ikke-juridiske forhold kan 

gjøres administrativt. 
 
VA-normen har vært på høring til andre enheter i kommunen.  

 
 

Vurdering: 
VA-normen for Ås kommune sikrer god utførelse av kommunaltekniske vann- og 
avløpsanlegg som skal overtas av Ås kommune. 

 
VA-normen gjør det enkelt for entreprenører, rørleggere, konsulenter og andre å 

finne ut hva som er kommunens krav til VA-tekniske anlegg. Den sikrer god 
kvalitet i utførelse og sluttprodukt på kommunens ledningsnett.  

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

 
VA-normen skal sørge for at nødvendig standard og kvalitetskrav blir satt til nye 

kommunaltekniske anlegg slik at det blir driftssikkert og lang levetid sikres. 
Standardiseringen forenkler planlegging, detaljutforming og saksbehandling for 
private og offentlige utbyggere samt forenkler driftsoppgavene hos enhet for 

kommunalteknikk når anlegget er ferdig. Dette vil være kostnadsbesparende for 
våre abonnenter. 

 
Miljømessige konsekvenser: 
 

VA-normen sikrer kvaliteten på vann-, avløp- og overvannsanlegg i Ås 
kommune. Bedre kvalitet på ledningsnettet og bedre avløpspumpestasjoner er 

en av de viktigste bidragene til redusert utslipp fra kommunes avløpssystemer.  
 
Bedre kvalitet på vann-, avløp- og overvannsanleggene gir også lenger levetid på 

anleggene. Lang levetid på anleggene resulterer i mindre anleggsarbeid, og dette 
gir en miljømessig gevinst.   

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

 
Kommunestyret vedtar VA-norm for Ås kommune slik den foreligger. Normen gir 

en standard for prosjektering, utførelse og dokumentasjon av kommunaltekniske 
anlegg som forenkler prosessen både for prosjekterende, utførende og 
kommunens behandling av sakene.  

 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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HTP-42/22 
2. tertial rapport 2022 Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Live Christine Bjønness Saksnr.:  22/02941-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 22/22 27.09.2022 

10 Kommunestyret   

2 Eldrerådet 17/22 27.09.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 19/22 27.09.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 29/22 27.09.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 42/22 28.09.2022 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26/22 28.09.2022 

7 Hovedutvalg for helse og sosial 25/22 28.09.2022 

8 Administrasjonsutvalget 12/22 12.10.2022 

9 Formannskapet 87/22 12.10.2022 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
2. tertialrapport 2022 tas til orientering 

 
Ås, 20.09.2022  

 
Tom-Arne Tørfoss  Emil Schmidt  
Kommunedirektør  Økonomisjef  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
 
Vedlegg:  

Lenke 2. tertial rapport 2022 Ås kommune 
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsledere, stabsledere og kommunalsjefer 

  

https://www.as.kommune.no/aarsmelding-og-tertialrapporter.548077.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Tertialrapporten er produsert i elektronisk versjon i FRAMSIKT. Lenke til 
kommunens hjemmeside der tertialrapporten publiseres både i Framsikt og PDF-

versjon følger vedlagt.  
 

Fakta i saken: 
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2022 
- 2025. Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet. Det er en 

rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med 
økonomiplan. Rapporten beskriver status etter de fire første månedene. 

Tertialrapporten er produsert i elektronisk versjon i FRAMSIKT. Lenke følger 
vedlagt. I tillegg publiseres en PDF-versjon på kommunens hjemmesider. 

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2022. 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Kommunedirektøren 

anbefaler at 2. tertialrapport 2022 tas til orientering. 
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HTP-43/22 
2. tertial 2022 Ås kommune budsjettreguleringer 
 
Saksbehandler:  Live Christine Bjønness Saksnr.:  22/02943-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 23/22 27.09.2022 

10 Kommunestyret   

2 Eldrerådet 18/22 27.09.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 20/22 27.09.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 30/22 27.09.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 43/22 28.09.2022 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27/22 28.09.2022 

7 Hovedutvalg for helse og sosial 26/22 28.09.2022 

8 Administrasjonsutvalget 13/22 12.10.2022 

9 Formannskapet 88/22 12.10.2022 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 

 
Ås, 20.09.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss  Emil Schmidt  
Kommunedirektør  Økonomisjef  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 

Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 

Kommunestyret  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Kommunalsjefer, stabsledere og virksomhetsledere  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 28.09.2022  Side 22 av 29 

 

Saksutredning: 
 

 
 
Fakta i saken: 

Kommunedirektøren foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2022. 
Budsjettendringer per 2. tertial gjelder kun for 2022. Tiltak vil vurderes på nytt i 

prosessen med Handlingsprogram 2023-26. 
 
Netto driftsresultat for 2022 per 2. tertial, gitt at de foreslåtte reguleringene 

vedtas, er ca 1,9 mill. kr svakere enn resultat etter vedtatte reguleringer i 1. 
tertial. Kommunedirektøren har ikke kompensert alle de varslede merutgiftene 

med forslag til budsjettreguleringer. De varslede prognosene utgjør til sammen 
ca 6 mill. kr mer enn det som er foreslått i budsjettreguleringssaken. Det 

forventes derfor at kommunalområdene arbeider med å finne inndekning for 
dette gjennom å foreta interne omdisponeringer. 
 

Tiltagende og vedvarende høye strømpriser og rentekostnader, samt redusert 
utbytte på budsjetterte finansinntekter siden 1. tertial preger kommunens 

økonomiske situasjon. Kommunens egen prognose for skatteinngang viser på 
den annen side en forventet økt skatteinngang tilsvarende ca 10 mill. kr i forhold 
til revidert budsjett per 1. tertial.  

 
Fra tjenesteområdene meldes det om merutgifter knyttet til økte priser på varer 

og tjenester, ressurskrevende brukere, mottak av nyankomne fra Ukraina og 

tilbud om rett til undervisning til barn og voksne, pandemi og økte barnetall. 

 

Økt ressursbehov ute i tjenestene til å håndtere bosetting av 120 flykninger 

forutsettes dekt gjennom økt integreringstilskudd. Regjeringen har i revidert 
nasjonalbudsjett 2022 varslet at de vil dekke merutgiftene som pandemien har 
påført kommunene, men hvor mye vil først være avklart mot slutten av året. 

Drift av Koronasenteret i 2022 forutsettes kompensert gjennom 

rammetilskuddet. 

Som det fremkommer av de foreslåtte budsjettreguleringene er det en betydelig 
økning i ressurskrevende tjenester til hjemmeboende, men effekt av innsparing 

og omstilling ved Moer/Moertunet bedrer nettoeffekten. Dette er en ventet 
dreiing av kostnadsbildet, og er i tråd med det igangsatte arbeidet med å dreie 

helsetjenestene. 

 

Foreslåtte netto budsjettreguleringer ute i tjenestene er på 21,2 mill. kr. 

 9,68 mill. kr hvorav 8,5 mill. kr er økte strømkostnader  

 3,7 mill. merutgifter drift av koronasenter, forutsettes dekt av staten 

 7,8 mill. kr Ukraina, forutsettes dekt av staten 

I tillegg er det foreslått tekniske justeringer for å rette opp i funksjonsbruk, samt 
budsjettering av økte avskrivinger som dekkes av tilsvarende regulert motpost 

avskrivinger.  

 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 28.09.2022  Side 23 av 29 

 

Under følger kommunedirektørens forslag til budsjettreguleringer med 
kommentarer for drift, nye investeringsbehov og investeringsprosjekter som kan 

avsluttes i hhv tabell 1,2 og 3. 
 
Tabell 1: Forslag budsjettreguleringer drift 

Samlet forslag til budsjettendringer (Beløp i 1000) 

Tjenesteområde/ tiltak Beskrivelse 2022 
Sentrale budsjettendringer   -         18 700  

Motpost avskrivinger I forslaget til avskrivinger 2022 øker disse med ca 10 mill. kr i 
forhold til vedtatt budsjett. Det ser fortsatt ut til at 
budsjetterte avdrag er innenfor minimumsavdraget.  

-10 000 

Økt integreringstilskudd  Foreløpig prognose basert på ankomster hittil i år og 
forventede ankomster resten av året er at 
integreringstilskuddet vil øke med 10 mill. kr i forhold til 
opprinnelig budsjett.  

-10 000 

Økt rammetilskudd - korona 
Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2022 varslet at 
de vil dekke merutgiftene som pandemien har påført 
kommunene, men hvor mye vil først være avklart mot 
slutten av året. Det foreslås å regulere 3,7 mill. kr som 
tilsvarer ventet merforbruk ved koronasenteret.  

-3 700 

Økt skatteinngang 
Kommunens egen prognose for skatteinngang viser nå en 
forventet skatteinngang på 734 mill. kr for 2022. Dette er ca 
10 mill. kr høyere enn revidert budsjett per 1. tertial på 724 
mill. kr.  

-10 000 

Økte renteutgifter Det er i revidert budsjett etter 1. tertial budsjettert med 
rentekostnader på 38 mill. kr for 2022. Ny prognose viser 
rentekostnader på 44 mill. kr for 2022 på ordinære lån.  

6 000 

Overføring til 
investeringsregnskapet Kommunen har gått ut av fastrentelån i Husbanken og 

omgjort disse til flytende lån og fått en rentegevinst på 16 
mill. kr i 2022. Rentegevinsten vil ikke bli utbetalt av 
Husbanken, men vil gå til automatisk nedbetaling av lån. 
Rentegevinsten på 16 mill. kr må derfor overføres til 
investering og finansiere ekstraordinær nedbetaling av lån.  

16 000 

Redusert avkastning 
finansforvaltning 

Ny prognose for avkastning på finansforvalting er redusert 
med 5 mill. kr 

5 000 

Reduserte inntekter 
eiendomsskatt boliger 

Det er budsjettert med 36 mill. kr i eiendomsskatt på bolig 
og fritidseiendommer. Ny prognose viser at denne må 
reduseres til ca 32 mill. kr. 

4 000 

Reduserte renteutgifter til 
lån for videre utlån Kommunen har gått ut av fastrentelån i Husbanken og 

omgjort disse til flytende lån og fått en rentegevinst på 16 
mill. kr i 2022. Rentegevinsten vil ikke bli utbetalt av 
Husbanken, men vil gå til automatisk nedbetaling av lån. 
Rentegevinsten på 16 mill. kr må derfor overføres til 
investering og finansiere ekstraordinær nedbetaling av lån.  

-16 000 

Økt premieavvik pensjon  KLP har varslet økt pensjonspremie for 2022.  Premien øker 
blant annet som følge av økt lønns- og prisvekst. Samtidig 
øker premieavviket (Differansen mellom beregnet 

-14 605  
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Premieavvik 
arbeidsgiveravgift 

pensjonskostnad og pensjonspremie) fra 20,5 mill. kr til 
46,47 mill. kr. Premieavviket inntektsføres i 2022 og 
utgiftsføres påfølgende år. For å begrense premieavviket i år 
og dermed kostnaden i 2023, foreslår kommunedirektøren å 
øke bruk av premiefond i 2022 fra 15 mill. kr til 25 mill. kr.  
Dette reduserer årets premieavvik med 10 mill. kr.  
Nettoeffekten av økt premie, bruk av premiefond og økt 
premieavvik er omtrent null slik at dette ikke endrer netto 
driftsresultat i 2022.  

- 2 049  

Økt bru av premiefond 
-10 000  

Pensjon fellesordnignen 

           26 655  

01-Barnehage    -1 200  

Teknisk - regulere 
lærlingbudsjett mellom skole 
og barnehage Tekniske flytte læringbudsjett mellom skole og barnehage.  

-1 200 

02-Grunnskoleopplæring                   3 500  

Flyktninger Ukraina-Økte 
kostnader 

0,9 mill. kr til økt ressursbehov velkomstklasser i 
grunnskolen. 1,4 mill. kr til økt ressursbehov Læringssenteret 

2 300 

Teknisk - regulere 
lærlingbudsjett mellom skole 
og barnehage Teknisk regulere læringbudsjett mellom barnehage og skole 

1 200 

03-Kultur-,idrett- og 
fritidstjenester 

                    1 205  

Økte strømkostnader kirken 
Kirken får et merforbruk i 2022 på grunn av økte 
strømpriser.  Regjeringen forventer at kommunene bidrar 
med å dekke kirkens merutgifter på strøm. Samtidig 
forventer kommunedirektøren at kirken også iverksetter 
tiltak for å redusere strømforbruket.  

250 

Tilskudd og forskuttering av 
mva til Vinterbro Brett og 
Rulleklubb 

Formannskapet har i sak R 27/22 Rullepark med hangout-
område, Nordby. Kommunalt tilskudd og eierforhold 
i  vedtak av 27.4.2022 vedtatt at kommunen skal gi tilskudd 
på 450 000 kr til anlegget og forskuttere mva til 
anlegget.  Anleggsarbeidet er igangsatt og tilskudd på 450 
000 kr og forskuttering av mva på 505 000 kr er utbetalt 
sommeren 2022. Vinterbro Brett og Rullekubb har i tråd med 
forutsetningen for forskuttering av mva tilsluttet seg 
idrettsforbundet og vil søke om få refundert mva på 505 000 
kr.  

955 

04-Kommunehelse                     4 200  

Koronasenteret - økte 
kostnader Det ble i 1. tertial tilført netto 4,9 mill. kr til driftsutgifter til 

Koronasenteret, samt 1,1 mill kr til økte utgifter til renhold 
og FDV knyttet til håndtering av pandemien. Det er behov 
for tilføre ytterlig 3,5 mill. kr til drift av Koronasenteret og 
0,2 mill. kr til renhold for 2022.  
Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2022 varslet at 
de vil dekke merutgiftene som pandemien har påført 
kommunene, men hvor mye vil først være avklart mot 
slutten av året. Det forutsettes at merutgiftene dekkes 
gjennom økt rammetilskudd.  

3 700 
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Økte kostnader 
fastlegeordningen 

Økte kostnader for å ivareta/utvikling fastlegeordningen i Ås. 
Inntil 2022 har det vært god kontinuitet i de private 
fastlegehjemlene i kommunen. Naturlig avgang og avvikling 
av praksis medfører behov for rekruttering. Sammen med 
omkringliggende kommuner ser vi store utfordringer med å 
rekruttere fastlege til kommunene. Langsiktig plan er 
beskrevet i planen for den framtidige fastlegeordningen i 
Ås.  

500 

06-Sosiale og arbeidsrettede 
tjenester 

                    2 700  

Flyktninger Ukraina-Økte 
kostnader 3,5 mill. kr til økte bidrag ved NAV 

3 500 

Reversere flyttekostnader 
NAV 

NAV skulle flytte inn i nye lokaler i 2022. Kommunens andel 
av flyttekostnader til ombygging, inventar og flytting var 
estimert til 0,8 mill. kr som en engangskostnad i 2022. 
Flytting i 2022 utgår siden nåværende leieavtale er 
forlenget.  

-800 

07-Tjenester til 
hjemmeboende 

                  11 900  

Avlastning - kjøp av tjenester 
fra private 

Økte kostnader til kjøp fra privat leverandør av 
helsetjenester til ressurskrevende brukere som kommunen 
selv ikke har kompetanse til å håndtere. Økningen henger 
også sammen med økning av brukere.  

5 000 

Økte kostnader BPA  
Kostnadene på posten “kjøp fra andre” øker grunnet 
prisstigning og høyere utnyttelsesgrad av vedtak. Det har 
også kommet flyttende fra andre kommuner med BPA-
tilbud, derunder barn med omfattende behov for tjenester.  

6 600 

Oppfølging 
internkontroll/kvalitet bolig 
voksen 

Behov for støtte knyttet mot forvaltningsrevisjon og 
oppfølging bolig voksne, 0,5 stilling fag/kvalitetsstøtte til 
enhetsleder/avdelingsledere. Behov for noe ekstern 
fasilitering/støtte rundt å etablere gode 
samarbeidsstrukturer med pårørende. 

300 

08-Pleie og 
omsorgstjenester i 
institusjon 

  -5 300  

Besparelse på 
Moer/Moertunet 

Summen av total besparelse er sammensatt. Noen av 
hoveddriverne er oppstart av innsparingsprosjekt samt 
meget restriktiv bemanningspolitikk ved fravær.  

-6 000 

Kjøp av institusjonsplass Kjøp av kostnadskrevende institusjonsplass.  2 700 

Økte vederlagsinntekter Prognosen tilsier økte vederlagsinntekter i 2022 med 2 mill. 
kr.  

-2 000 

09-Fysisk planlegging, natur 
og nærmiljø 

                        
290  

Korrigere bruk av funksjon - 
viltvakten 

Viltvakt Ås kommune -  flytte ramme fra funksjon 120 
Administrasjon til funksjon 360 Naturforvaltning og saldere 
ramme med kr 5000,- ift faktiske kostnader.  

290 

10-Administrasjon og styring   -                    337  
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Korrigere bruk av funksjon - 
viltvakten 

Viltvakt Ås kommune -  flytte ramme fra funksjon 120 
Administrasjon til funksjon 360 Naturforvaltning og saldere 
ramme med kr 5000,- ift faktiske kostnader.  

-337 

11-Eiendomsforvaltning og 
utleie 

                  16 600  

Økte avskrivinger I forslaget til avskrivninger 2022 øker disse mad ca 10. mill i 
forhold til vedtatt budsjett - fortsatt ser det ut til at 
budsjetterte avdrag er innenfor minimumsavdraget. 

10 000 

Økte strømkostnader 
Eiendom 

Antatt merforbruk i forhold til budsjett på energi er 7,3 mill 
kr.  Foreslåtte eff. tiltak kan redusere med 0,7 mill. 
Strømprisen 2022 var budsjettert med 70 øre/kwt. Den 
faktiske prisen 2022 er anslått til å bli 1,45 kr/kwt.   

6 600 

12-Samferdsel                     1 200  

Samferdsel - Økte 
strømkostnader  Prognose for merforbruk knyttet til strøm.  

1 200 

14-Vann, avløp og 
renovasjonstjenester 

  -5 600  

Driftskontroll vannforsyning  Nødvendig oppgradering driftskontroll for vannforsyning. 
Finanseres gjennom selvkost 0,6 mill. kr.  

600 

Økte tilknytningsgebyrer og 
kommunale gebyrer Økte inntekter - tilknytninggebyrer og kommunale gebyrer  

-7 300 

Sikre videre drift av 
pumpestasjon 

Uforutsett og akutt behov for ressurser til å sikre videre drift 
av pumpestasjonen. Alternativet er at den vil slutte å 
fungere. Vil finansieres gjennom selvkost med 0,6 mill. kr.  

600 

VA - økte strømkostnader Prognose for merforbruk knyttet til strøm VAR 500 

15-Felles inntekter og 
utgifter 

                    2 000  

Flyktninger Ukraina-Økte 
kostnader 

2 mill. kr av økt integreringstilskudd knyttet til flyktninger fra 
Ukraina avsettes sentralt og vil fordeles ut til aktuelle 
tjenester i løpet av høsten for å dekke inn kommende 
ekstraordinære ressursbehov.  

2 000 

Sum Budsjettendring    31 158  

Sum totale 
budsjettendringer 

   12 458  

 
 
 

Tabell 2: Investeringsprosjekter som kan avsluttes og andre 
reguleringsbehov 

 

Nr Prosjekt 2022 Kommentar 

Budsjettreguleringer 
  

    

0114 E.kap tilskudd KLP -922 

Mindreforbruk 
egenkapitaltilskuddtilskudd, avsettes 
på bundet investeringsfond 

0518 Solberg bru -534 KPI 2021 
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0601 
Sjøskogen skole - 
uteområde 875 

Som følge av økte priser i markedet har 
tilbudet etter anbudskonkurranse blitt 
noe høyere enn budsjettert. Det er 
behov for en økning i rammen for å 
fullfinansiere prosjektet fra 7,3 mill. kr 
eks mva til 8 mill. kr eks mva, det vil si 
700 000 kr eks mva. Kommunestyret 
har tidligere avsatt en pott for 
fullfinansiering av prosjekter  etter 
anbudskonkurranse,  konto 25350141. 
Behovet for økt bevilgning dekkes av 
denne kontoen.   

0662 
Biler/maskiner. Vei, 
idrett, natur -155 Salg av maskin som ikke var budsjettert 

082610 
Solberg VA 
infrastruktur -966 Utbyggerbidrag 

0994 
Startlån/ 
formidlingslån 16 000 

Kommunen har gått ut av fastrentelån i 
Husbanken og omgjort disse til flytende 
lån og fått en rentegevinst på 16 mill. kr 
i 2022. Rentegevinsten vil ikke bli 
utbetalt av Husbanken, men vil gå til 
automatisk nedbetaling av lån. 
Rentegevinsten på 16 mill. kr overføres 
til investering og finansiere 
ekstraordinær nedbetaling av lån. 

Investeringsprosjekter som kan avsluttes 
  

  

0255 Digitalisering barn 
og unge 

                                           
-251 

Overført IKT-Follo 

0256 

Ombygging 
Langbakken 27 til 
ungdomshus 

250 

 Ferdigstilt og i drift  

0618 

Ljungbyveien, nye 
institusjons- 
omsorgsbygg 

                                            
-358 Avsluttes med et mindreforbruk da 

tilskudd utbetalt oversteg budsjett. 

Finansiering av reguleringene 
 
 

  

0995 
Finansiering 
investeringer 774 

Avsettes til generelt ubundet 
investeringsfond (Beløpet kan justeres 
noe etter avregning av 
momskompensasjon i prosjektene) 

0995 

Finansiering 
investeringer 
(055010) 922 Avsettes på bundet inv fond 

0995 
Finansiering 
investeringer 365 Bruk av ubundet inv fond (25350141) 
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0994 
Startlån/ 
formidlingslån 

                                       
-16 000 

Kommunen har gått ut av fastrentelån i 
Husbanken og omgjort disse til flytende 
lån og fått en rentegevinst på 16 mill. kr 
i 2022. Rentegevinsten vil ikke bli 
utbetalt av Husbanken, men vil gå til 
automatisk nedbetaling av lån. 
Rentegevinsten på 16 mill. kr overføres 
til investering og finansiere 
ekstraordinær nedbetaling av lån. 

Totalsum reguleringer og finansiering 
  -   

 

 
Tabell 3: Teknisk justering – effekt av detaljbudsjettering.  
Null-effekt. Teknisk - reversering av tiltak Midlertidig reversere effekten av 

detaljbudsjetteringen vs KST-HP vedtak 

Tjenesteområde 2022 
1 Barnehage 1 230 128 

2 Grunnskole 2 116 566 

3 Kultur, idrett- og fritidstjenester -3 658 828 

3 Kultur, idrett- og fritidstjenester 2 463 366 

4 Kommunehelse -1 011 556 

4 Kommunehelse 73 043 

5 Barnevern 104 000 

5 Barnevern 389 169 

6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester 984 318 

7 Tjenester hjemmeboende -167 655 

7 Tjenester hjemmeboende 2 048 058 

8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 452 105 

9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø -813 000 

9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 715 754 

10 Administrasjon og styring 1 970 542 

11 Eiendomsforvaltning 1 231 217 

12 Samferdsel 4 907 

14 Vann avløp og renovasjonstjenester 1 108 

15 Felles inntekter og utgifter -9 379 984 

15 Felles inntekter og utgifter 1 247 238 

 
 

Etter kommunestyrets vedtak detaljbudsjetter enhetene. Under 

detaljbudsjettering foretas blant annet tekniske rettelser av funksjoner og 
foreløpig saldering av prosjektfinansiert aktivitet, derunder bruk- og avsetning av 

tilskuddsmidler til bundne driftsfond. Budsjettrammen for enhetene endres ikke 
av disse tekniske justeringene, men differanser på tjenesteområde kan oppstå 
dersom rettelse av en funksjon på en enhet krysser tjenesteområde. Det legges 

derfor inn et teknisk tiltak for å utligne effekten av de tekniske rettelsene under 
detaljbudsjetteringen. Dette vil ikke lenger være en problemstilling når 

kommunen har gått over til linjebasert budsjett fra og med budsjettåret 2023.   
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Økonomiske konsekvenser: 
Netto driftsresultat for 2022 per 2. tertial, gitt at de foreslåtte reguleringene 
vedtas, er ca 1,9 mill. kr svakere enn resultat etter vedtatte reguleringer i 1. 

tertial.   

 

Kommunedirektøren har ikke kompensert alle de varslede merutgiftene med 

forslag til budsjettreguleringer. De varslede prognosene utgjør til sammen ca 6 
mill. kr mer enn det som er foreslått i budsjettreguleringssaken. Det forventes 
derfor at kommunalområdene arbeider med å finne inndekning for dette 

gjennom å foreta interne omdisponeringer. 

 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler at foreslåtte budsjettreguleringer vedtas i henhold 
til tabell 1, 2 og 3. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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