
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03749 
 

  

MØTEINNKALLING 
 

Klima- og miljøutvalg 
 
Dato: 21.05.2019 kl. 17:30  
Sted: Store salong 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.   
 

Saksliste 
 

 Side 

Saker til behandling 

6/19 14/02222-157 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 2 

7/19 19/00535-45 Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 3 

8/19 19/00198-18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-
2023 

10 

9/19 19/00420-16 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 13 

10/19 19/01402-1 Parkeringsforbud i boligfelt 16 

11/19 19/01391-1 Tilknytningsplikt for fjernvarme 19 

12/19 19/01438-1 1. tertialrapport 2019 23 

13/19 19/01437-1 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 25 

    

 
 
 
Ås, 14.05.2019 

 
 

Erik Wegge Bergvik 
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. 

 

http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no


Ås kommune 

Klima- og miljøutvalg 21.05.2019  Side 2 av 34 

 

Saker til behandling  

KMU-6/19 
R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  14/02222-157 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 6/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 31/19 22.05.2019 

 
 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet. 
  



Ås kommune 

Klima- og miljøutvalg 21.05.2019  Side 3 av 34 

 

KMU-7/19 
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Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 7/19 21.05.2019 
2 Formannskapet 35/19 05.06.2019 
3 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 vedtas. 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, 

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

Ås, 10.05.2019 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Leder samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Tiltaksplan for sykling og gange, Ås kommune 2020-2023.  
Oppsummering høringsuttalelser og rådmannens vurdering 
Tiltak tatt ut av tiltaksplan for sykling og gange ved rullering 2019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumenter på sak nr. 19/00535 
Gjeldende sykkel – og gåstrategi og tiltaksplan for 2019-2021 samt kart ligger på 
kommunens nettside: https://www.as.kommune.no/cppage.6131027-439512.html  
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statens vegvesen Region Øst  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Tiltaksplan for sykling og gange er den konkrete oppfølgingen av Sykkel- og 
gåstrategi for Ås kommune. Planen beskriver tiltak innenfor de åtte 
hovedinnsatsområdene i Sykkel- og gåstrategien. Tiltakene i tiltaksplanen og den 
jevne innsatsen i kommunen og hos andre aktører er nødvendig for å oppnå de 
vedtatte målene i strategien. Dersom det settes av midler i kommunens drifts- og 
investeringsbudsjett, vil dette fungere som egenandel ved søknad om tilskudd fra 
Akershus fylkeskommune og Staten, der kommunen kan få opptil 50% tilskudd til 
tiltak.   
 
Fakta i saken: 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 ble vedtatt våren 2018, og 
tilhørende tiltaksplan for sykling og gange i påfølgende møte. Dette er den første 
rulleringen av tiltaksplanen.  
 
Det er i fastsatt følgende effektmål for gang- og sykkeltrafikk i strategien: 25% andel 
gående og 17% andel syklende av alle reiser innen 2030. For å oppnå målsettingen 
skal kommunen satse innen åtte hovedinnsatsområder:  
 

1. Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett 

2. God sykkelparkering 

3. Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange 

4. Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere 

5. Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg 

6. Kampanjer for å øke andel gående og syklende 

7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv 

8. Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – 

samarbeid med skolene/FAU 

For hvert innsatsområde i strategien er ønsket situasjon i 2030 beskrevet, og 
hvordan kommunen og andre aktører må arbeide for å nå målene innenfor hvert av 
innsatsområdene. Tiltaksplan for sykling og gange er strukturert ut fra disse åtte 
innsatsområdene. 
 
Deltakelse i sykkelbyordningen 
Som resultat av vedtatt sykkel- og gåstrategi og tiltaksplan, fikk Ås kommune i 2018 
innvilget søknad om å delta i Akershus fylkeskommune (AFK) og Statens vegvesens 
(SVV) sykkelbyordning. Gjennom ordningen får de utvalgte kommunene ekstra faglig 
støtte og oppfølging fra AFK og SVV, og kan søke om 50% tilskudd til sykkeltiltak fra 
en egen pott.  
 
Kommunen må på sin side avsette personell og budsjett til satsing på sykling for å 
delta i ordningen. Deltakelsen i sykkelbyordningen har, i tillegg til direkte tilskudd, så 
langt ført til at SVV nylig har etablert en sykkelteller i Ås sentrum, og er i gang med 
planlegging av ny skilting av hovedsykkelveinettet i kommunen. SVV har også 
etablert overbygd sykkelparkering ved tre busstopp langs fylkesvei.  
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Vedtatt budsjett og tildelte midler 2019-2022 
Det ble avsatt 2.000 000 kr på kommunens investeringsbudsjett og 175 000 kroner 
på driftsbudsjettet for 2019 til oppfølging av tiltaksplanen. Det er i 
handlingsprogrammet for 2019-2022 avsatt ytterligere 2 millioner kr hvert år fra 2020 
til 2022 på investeringsbudsjettet. Kommunen har i tillegg fått tilsagn om 885.000 kr 
fra AFK gjennom sykkelbyordningen for 2019. Kommunen har også fått innvilget 
søknad om 130.000 kr fra SVV for å kjøpe inn en mobil ferdighetsløype for sykkel.  
 
Tiltak som er gjennomført i 2018-2019:  

 Tellinger av fotgjengere og syklister i Ås sentrum og på Vinterbro som viser en 
økning i syklende og gående. 

 Etablert sykkelparkering og sykkelservicestasjon i Ås sentrum 

 Sykkel- og gådager og kampanjer (Sykle til jobben, Beintøft og Bli sett-kampanje). 

 Utarbeidet kostnadsestimat for infrastrukturprosjekter på kommunal vei 

 Kostnadsestimat og detaljprosjektering av fortau Grimsrudveien 
 
Tiltak som er planlagt ferdigstilt i løpet av 2019 med bevilget budsjett og tilskudd:  

 Sykkelparkering ved idrettsanlegg og svømmehaller i hele kommunen 

 Utredning av stenging for biltrafikk øverst i Langbakken (når barna går t/f skole) 

 Belysning et stykke av G/S-veien på Nygårdsveien ved avkjørsel fra E-18 

 Merking i veibanen med sykkel-symboler for å gi økt oppmerksomhet rundt 
syklister, på utvalgte boligveier uten gang- og sykkelvei.  

 Utarbeide plan med kostnadsestima enda; Fra Ravnfaret til Tømmerveien 
 Vintersykkelkampanje i samarbeid med NMBU: Sponsing av piggdekk mm. 

 Mobil ferdighetsløype for sykkel med tilhenger til bruk i skolenes sykkelopplæring. 

 t for opptrapping av standard for bedre drift og vedlikehold for syklister og 
fotgjengere. 

 Etablere veilys langs snarveier i Togrenda 
 

Prioriterte tiltak i tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 
Foreliggende tiltaksplan for sykling og gange er den konkrete oppfølgingen av 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune. For hvert hovedinnsatsområde i strategien er 
det laget en tabell med beskrivelse av tiltak og ansvar, kostnad, finansiering og 
gjennomføring av disse. Se vedlagte tiltaksplan for detaljer om tiltakene.  
 
Tiltakene innen hovedinnsatsområde 1 for å oppnå mest mulig sammenhengende 
gang- og sykkelveinett er mer omfattende enn de øvrige. Det inneholder oversikt 
over prioriterte infrastrukturtiltak for syklister og fotgjengere, både på kommunal og 
fylkeskommunal vei.  
 
Det er utarbeidet et kostnadsestimat for infrastrukturtiltakene på kommunal vei. 
Rådmannen har lagt kostnadsestimatet og andre kriterier til grunn for prioritering av 
kommunale infrastrukturtiltak i tiltaksplanens tabell 1.1. Det er også utarbeidet 
detaljprosjektering og kostnadsestimat for fortau med belysning langs Grimsrudveien, 
som er prioritert infrastrukturprosjekt i inneværende plan. Rådmannen foreslår at 
dette prosjektet gjennomføres i 2020.  
 
Utover infrastrukturtiltak langs vei ligger det inne en rekke tiltak i tiltaksplanen innen 
de syv andre tiltaksområdene, for eksempel bedre sykkelparkering, veiledere i 
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arealplanlegging, bedre kartløsninger, ulike kampanjer og tiltak for å få flere i alle 
aldersgrupper til å gå og sykle i hverdagen.  
 
Kommunens tiltaksplaner sett opp mot hverandre:  
Det er noe overlapp mellom tema i Tiltaksplan for sykling og gange, Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet og Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Konkrete tiltak 
beskrevet i Sykkel- og gåstrategien som naturlig faller inn under Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet er overført dit, f.eks. vedlikehold og reasfaltering av kommunens G/S-
veier, fartshumper, utbedringer i kryss og enkeltvis punktbelysning. Krysninger, 
fartsreduksjon og fartsreduserende tiltak på fylkesvei er også lagt i tiltaksplan for 
trafikksikkerhet.  
 
Midler til infrastrukturtiltak i Ås kommune under fylkeskommunens ansvarsområde 
blir fastsatt i Akershus fylkeskommunens (AFK) handlingsprogram for samferdsel og 
påfølgende budsjettprosesser. 
 
Tilskuddsordninger fra Staten og AFK er en viktig kilde til finansiering av både 
infrastruktur-tiltak og kampanjer. De fleste tilskuddsordningene krever 50% 
egenfinansiering fra kommunen.  
 
Høringsprosess 
Det er gjennomført høring av gjeldende tiltaksplan, der publikum ble bedt om å 
komme med innspill til nye tiltak og prioritering av eksisterende. Det kom til sammen 
12 innspill fra FAU, organisasjoner, privatpersoner, skoleelever og fylkeskommunen. 
I tillegg har rådene i kommunen fått forelagt planen. De fleste innspillene dreier seg 
om prioritering av infrastrukturtiltak og drift, og innspill med forslag til kampanjer og 
annet. Rådmannen har vurdert innspillene og gjort noen endringer i prioriteringer og 
lagt til enkelte tiltak som følge av dette. Se vedlagte oppsummering av 
høringsuttalelser og rådmannens vurdering av disse for detaljer. 
 
Vurdering: 
Prioritering av infrastrukturprosjekter 
I revisjonen av listene over infrastrukturtiltak har kommunen brukt følgende kriterier 
for å prioritere tiltak: Trafikksikker skolevei, sammenhengende hovednett for 
sykkel/gange, om det har kommet mange innspill, stor andel fotgjengere og syklister, 
kostnader og tidsperspektiv for gjennomføring, og om det er flere funksjoner på 
samme strekning (f.eks. både skole – og turvei). Tiltak som kan gjennomføres raskt 
og er forholdsvis rimelig å gjennomføre har også blitt prioritert. 
 
Tabell 1.3 i tiltaksplanen viser rådmannens prioritering av gang- og sykkelanlegg 
langs fylkesvei. De høyest prioriterte prosjektene er langs Fv 152 i Ås sentrum. 
Grunnen til dette er at AFK har vært tydelige på at de vil prioritere 
samferdselsprosjekter som er i tråd med regional plan for areal og transport, med 
fokus på de regionale byene. En annen grunn til at disse prosjektene har kommet 
høyt opp, er at det er viktige skoleveier, og at SVV er i gang med regulering av gang- 
og sykkelvei med fortau på to av de viktige strekningene. Det er i tillegg lagt inn en 
rekke andre tiltak i kommunen. Selv om det ikke er realistisk at fylket kan finansiere 
tiltakene i tab. 1.3 i fireårsperioden, er dette en viktig synliggjøring av hvor 
kommunen mener det er behov for tiltak, og vil bruke dette som grunnlag for dialog 
med fylket. 
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For gang- og sykkelveiprosjekter langs kommunal vei, tabell 1.1 og 1.2 i 
tiltaksplanen, har rådmannen brukt samme kriterier som nevnt over for å prioritere. I 
prioriteringslisten er det flere tiltak nord i kommunen som er prioritert, da disse har 
vært etterspurt og er regulerte. Rådmannen har valgt å ta gang- og sykkelanlegg 
som er omfattet av områdereguleringen for Ås sentralområde ut av prioriteringslisten 
i påvente av vedtak av reguleringsplan og finansieringsløsninger, men understreker 
at tiltakene har høy prioritet. 
 
I tillegg til infrastrukturprosjekter mener rådmannen at det er viktig at kommunen 
gjennomfører kampanjer og holdningsskapende arbeid rettet mot ulike grupper. 
Undersøkelser og medvirkningsarbeid i kommunen viser også at det er behov for mer 
og bedre sykkelparkering for at flere skal sykle i hverdagen. Rådmannen anbefaler 
derfor at det settes av midler til dette. Erfaringer fra andre steder viser at en slik 
helhetlig innsats på flere områder er viktig for å få flere til å sykle og gå.  
 
Rådmannen mener også at det er viktig å øke fokus på sykling og gange i 
kommunens virksomheter for å nå målene i sykkel- og gåstrategien. Eksempel på 
tiltak i planen som kan gjøres innenfor rammen av eksisterende ressurser er at 
kommunen stiller tydeligere krav om gang- og sykkelanlegg og sykkelparkering i 
arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunen som arbeidsgiver kan også 
gjøre mye for å motivere de ansatte til å sykle og gå mer.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Tiltaksplan for sykling og gange vil være et viktig grunnlag for søknader om tilskudd 
fra Staten og AFK. Rådmannen anbefaler at det settes av midler i kommunens drifts- 
og investeringsbudsjett, da det vil fungere som egenandel ved søknad om tilskudd 
fra SVV/AFK i sykkelby-ordningen samt andre tilskuddsordninger. Ved tilsagn på 
søknader, kan kommunen få opptil 50% i tilskudd.  
 
I påvente av områdereguleringsplan for Ås sentralområde, er det ikke lagt inn forslag 
om finansiering av tiltak innen planområdet. Rådmannen anbefaler at dette tas som 
del av forhandlingene ved gjennomføringen av områdereguleringen.  
 
Oversikt kostnader foreslåtte tiltak 2020 (Det søkes også støtte til alle tiltak). 

 Tiltak Tiltak 
nr.  

Bevilget  
2019-2022  
kroner 

Foreslått  
for 2020  
kroner 

Sum  
kroner 

Finan- 
siering 
 

Fortau og belysning 
Grimsrudveien 

1.7  2 000 000 3 000 000 5 000 000 Inve- 
stering 

Sykkelparkering ved 
kommunale funksjonsbygg 
og arbeidsplasser 

2.5  500 000 500 000 Inve- 
stering 

Gjennomføre mindre tiltak, 
f.eks. grusing av snarveier, 
belysning, veimerking etc. i 
forbindelse med andre 
infrastrukturtiltak 

1.6  250 000 250 000  Inve- 
stering 

Kampanjer og 
informasjonsarbeid 

6.1  150 000 150 000 Drift 

Innkjøp av elsykler til bruk i 
tjenesten i Ås kommune 

5.1   50 000 50 000 Drift 
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Tiltak videre i perioden (2021-2023):  
Driftsbudsjett: For å oppfylle tiltak i tiltaksplanen, er det er behov for å sette av 
150.000 kr hvert år til kampanje- og informasjonsarbeid. For 2021 bør det tilføres 
100.000 kr til å utvikle kart- og informasjonsmateriell og el-sykkelstøtte til ansatte i 
kommunen (tiltak 6.7 og 7.7).  
 
Investeringsbudsjett: For hele fireårsperioden er kostnader for infrastrukturtiltak langs 
kommunal vei estimert til 18,5 mill. kr. (jf. tab. 1.1 i tiltaksplanen). Dersom bygging av 
fortau langs Grimsrudveien, med kostnad 5 mill. kr gjennomføres i 2020, vil 
resterende kostnad for prosjekter i perioden 2021-2023 være 13,5 mill. kr. For å 
dekke øvrige tiltak er det derfor behov for gjennomsnittlig 4,5 mill. kr. til 
infrastrukturtiltak på kommunal vei hvert år i perioden 2021-2023. Dvs. 2,5 mill. kr. 
utover de 2 mill. kr. avsatt til investering i handlingsprogrammet 2019-2022 og 4,5 
mill i 2023.  
 
I tillegg er det behov for å avsette 250.000 kr. hvert år til etablering av 
sykkelparkering ved kommunens funksjonsbygg for å øke sykkelandelen. 
 
Kommunen vil årlig søke sykkelbymidler fra AFK til gjennomføring av kampanjer og 
infrastrukturprosjekter i perioden. Det er der krav om 50% egenfinansiering fra 
kommunen, og det er derfor nødvendig å avsette budsjett som egenandel. Rammen 
for økonomisk støtte til kommunene fra AFK til sykkelbyordningen fastsettes i 
fylkeskommunens budsjett. Statens vegvesen har også de siste årene administrert 
en statlig støtteordning for infrastrukturtiltak for mer sykling på kommunal vei (50% 
finansiering), men det er usikkert om ordningen videreføres i 2020. Hvor stor andel 
kommunen kan få støtte til vil derfor ikke være klart før kommunens 
budsjettbehandling. For å utløse tilskudd, er det imidlertid nødvendig å ha 
budsjettmessig dekning for kommunens egenandel.  
 
Det mest kostnadskrevende prosjektet i perioden er G/S-vei langs Årungenveien, der 
mesteparten av strekningen ligger i Frogn kommune, men er mest nødvendig for 
innbyggere i Ås. Kommunen vil gå i dialog med Frogn kommune om et spleiselag, og 
vil i tillegg søke støtte fra fylkeskommunen. 
 
Rådmannen vil komme tilbake til endelig forslag til investeringsrammer i forbindelse 
med fremleggelsen av HP 2020-23. 
 
Justering av rammer og ambisjoner vil kunne gjøres i forbindelse med den årlige 
rulleringen av tiltaksplanen.  
 
Dersom fremdriften i planen skal oppnås i tråd med det som er beskrevet vil dette få 
budsjettmessige konsekvens som beskrevet i punktene under. Dersom kommunen 
får 50% støtte fra stat og/eller fylke, vil disse summene reduseres tilsvarende.  
 

1. Kr. 200.000,- må tilføres driftsbudsjettet og kr. 3 750.000,- tilføres 
investeringsbudsjettet for 2020. Dette kommer i tillegg til de 2 mill. kr. Som 
allerede er avsatt i gjeldende handlingsprogram.  

2. For gjennomføring av infrastrukturtiltak må det avsettes 2,75 mill. kr i 2021 og 
2022 i tillegg til de 2 mill. kr avsatt i gjeldende HP, samt 4,75 mill. kr i 2023. 
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Det må avsettes 250.000 kr på driftsbudsjettet i 2021 samt 150.000 kr i 2022 
og 2023 for gjennomføring av kampanjer og andre tiltak. 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Satsing på sykling og gange har meget positiv miljøeffekt. Dersom mer av 
persontransporten flyttes fra privatbil til sykkel og gange, betyr det mindre lokal 
luftforurensning og klimagassutslipp. I tillegg vil det medføre mindre press på arealer 
da det på sikt medfører mindre behov til bilparkering og utbygging av veianlegg for 
bil. Dette kan bidra positivt for å spare dyrka/dyrkbar mark og naturområder.  
 
Alternativer: 
 
1. Som rådmannens innstilling, men med følgende tillegg/justeringer:  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tiltaksplan for sykling og gange beskriver nødvendige tiltak for å oppnå vedtatte mål i 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune. For å få en effektiv gjennomføring av 
Tiltaksplan for sykling og gange bør kommunen samarbeide med regionale 
myndigheter og andre aktører, blant annet gjennom sykkelbyordningen.  
  
En økt satsing for å tilrettelegge for økt sykling og gange krever ressurser, men er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt, og viktig for Ås kommune som arbeidsgiver, 
tjenesteyter og samfunnsaktør. Satsingen er også nødvendig for å bidra til å nå 
nasjonale mål for økt fysisk aktivitet samt klima- og miljømål. 
 
Siste års erfaring viser at gjennomføring av tiltak i tiltaksplan gir resultater. 
Kommunens tellinger viser at det har vært en økning av syklister og fotgjengere over 
tellepunktene. At kommunen har avsatt midler i eget budsjett har vært utløsende for 
å få midler fra stat og fylke, og gitt merverdi i satsingen.  
 
Rådmannen anbefaler at tiltaksplan for sykling og gange vedtas og at det avsettes 
midler på kommunens budsjett til gjennomføring av tiltaksplanen i 2020 og videre 
framover i fireårsperioden. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 

 
  



Ås kommune 

Klima- og miljøutvalg 21.05.2019  Side 10 av 34 

 

KMU-8/19 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  19/00198-18 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 8/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 37/19 22.05.2019 
3 Formannskapet 33/19 05.06.2019 
4 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende 
forbehold: 
Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, skal 
vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og budsjett 
2020. 
 
Ås, 10.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima og miljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet  
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Tiltaksplan for idrett nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Innspill til planen. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til:  
Idrettsrådet 
  



Ås kommune 

Klima- og miljøutvalg 21.05.2019  Side 11 av 34 

 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal rulleres hvert år. Planen utgjør et  
nødvendig grunnlag for i ettertid å kunne søke om spillemidler fra 
Kulturdepartementet. De økonomiske konsekvensene av planen må innarbeides i  
kommunens budsjett. Mulighet for å gi innspill til planen ble annonsert i flere medier. 
Det ble også sendt e-post til skoler, barnehager, Ås idrettsråd, turlaget, de politiske 
gruppelederne med flere. Det ble lagt frem saker for å få innspill fra  
eldrerådet, rådet for folk med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet.  
 
Det kom inn en lang rekke forslag til tiltak fra private, organisasjoner, råd og 
foreninger, samt internt i kommunen. Blant årets innspill var det mange fra DNT i 
forbindelse med utvikling av Breivoll. Alle tiltak som var inkludert i gjeldende plan, 
samt nye innspill er vurdert. I tillegg ble innspill og tiltak samkjørt med tiltaksplan for 
sykling og gange i Ås kommune. 
 
Tiltakene er vurdert ut fra status for prosjektering og finansiering.  
 
Vurdering: 
Rådmannens vurdering av de ulike innspillene finnes i oversikten over innspill i  
vedlegg 3, samt under merknader i selve tiltaksplanen. Folkehelse er et 
satsningsområde for kommunen og rådmannen mener at «Tiltaksplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv 2020-2023» utgjør et godt verktøy for å nå målene. 
 
Ordinære anlegg  
De fleste tiltakene opprettholdes i planen med tanke på  
spillemiddelsøknader. Nye tiltak er rehabilitering av lysløypeanleggene på 
Bollerudåsen og i Aschjemskogen, dersom dette vedtas gjennom egen sak vedr. 
lysløyper, samt oppgradering av lysanlegget på Ås stadion. Dette er i svært dårlig 
forfatning og det er stor risiko for at fotballgruppa ikke får tillatelse til å arrangere 
kamper der pga for dårlige lysforhold. I tillegg er tiltak med å rive hobbakkene i Kroer 
og på Brønnerud skole inne som tiltak. Disse benyttes ikke lenger og det er 
bekymring vedr. sikkerheten rundt disse da de benyttes som klatrestativ, særlig på 
Brønnerud skole. Hoppbakken på Brønnerud skole eies av Ås kommune, mens det 
er skigruppa som eier hoppbakken i Kroer. 
  
Nærmiljøanlegg  
Det er mange tiltak også her som opprettholdes i planen fra tidligere rulleringer for å  
kunne søke spillemidler. I tillegg har det kommet mange nye innspill der flere av 
DNTs planer for Breivoll og nærmiljøtiltak i sentrum har fått høy prioritet. 
Badebinge/oppgradering av HC-baderampe på Breivoll ligger inne i 
forvaltningsplanen for Breivoll. I arbeidet med oppgradering av HC-baderampe har 
man også vurdert badebinge. Denne er mer kostnadskrevende, men kan til gjengjeld 
romme flere behov. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil gi sin 
anbefaling til HTM i forkant av HTM-møtet. 
 
I tillegg vil tiltak som går på utbedring av turstier/turveier for gange og sykkel 
prioriteres, samt fortsatt merking og oppgradering av turstier og oppdatering av 
turkart for Ås kommune.  
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Utkast til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 ble oversendt Ås  
idrettsråd for uttalelse. Det var også et møte med Ås IL fotballklubb vedrørende 
deres innspill. Begge ønsker at tiltak på kunstgressbanen i Block Watne hallen 
prioriteres høyt, samt kunstgress ved stadion. I tråd med føringer etter møte i 
rådmannens planforum anbefaler rådmannen at nærmiljøanlegg i sentrum, samt 
deler av tiltakene på Breivoll prioriteres høyere. Begge kunstgressbanene er nylig 
rehabilitert og rådmannen anbefaler derfor at andre områder prioriteres ved denne 
rulleringen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
For de fleste av tiltakene er det allerede avsatt kommunale midler gjennom vedtatte 
investeringsprosjekter, men to prosjekter krever ny finansiering gjennom 
investeringsmidler. Det gis ikke spillemidler til prosjektering/planlegging av tiltak. 
 
I forbindelse med neste periodes handlingsprogram anbefales følgende tiltak, som 
krever ny kommunal finansiering prioritert: 
 

Tiltak Kostnadsramme 
(kr) 

Kategori 

Oppgradering lysanlegg Ås stadion 750 000 Investering 

Oppgradering lysløyper (Bollerudåsen og 
Aschjem) 

2 100 000 Investering 

Badebinge Breivoll (alt. Oppgradering HC-rampe, 
kr. 250 000) 

1 200 000 Investering 

Nedleggelse lysløype Kroer 120 000 Drift 

Utredning av utvikling og utvidelse av 
lysløypenettet 

50 000 Drift 

Riving hoppbakker (Brønnerud skole og Kroer) 400 000 Drift 

Bidrag til nytt kunstgress i Block Watne-hallen 200 000 Drift 

Midler til prosjektering/utredning sykkelsti/tursti 400 000 Drift 

Oppgradering og merking turveier 100 000 Drift 

Totalt 5 320 000  

 
Det er i driftsbudsjett for 2019 avsatt kr. 603 000 til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv. For gjennomføring av de aktuelle tiltakene i 2020, er det behov for tilføring 
av kr. 667 000 til driftsbudsjettet. 
 
For investeringstiltakene er det totalt behov for kr. 4 050 000. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
For å imøtekomme kommunens satsning på folkehelse og muliggjøre søknader om  
spillemidler, bør «Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023» vedtas med 
de budsjettmessige forbehold som er tatt i innstillingen. 
  
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
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KMU-9/19 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  19/00420-16 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 9/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 38/19 22.05.2019 
3 Formannskapet 34/19 05.06.2019 
4 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen 
 
Ås, 10.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen   
Rådmann Kommunalsjef  
 teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima og miljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-20203 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statens vegvesen 
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Saksutredning: 
 
 
Fakta i saken: 
 
Tiltaksplanen for trafikksikkerhet rulleres årlig. Planen danner blant annet grunnlag  
for søknader om tilskudd gjennom tilskuddsordningen «Aksjon skoleveg». Tiltakene 
forutsettes å omhandle skolevei. Kommunen har bedt om innspill via kommunens 
hjemmeside, Facebook og instagram. Det ble også sendt e-post til skoler og 
barnehager i Ås kommune, samt til politiske gruppeledere. Det ble også fremmet 
saker for å få innspill fra eldrerådet, rådet for folk med nedsatt funksjonsevne og 
ungdomsrådet. 
 
Det kom en rekke innspill til tiltaksplanen. I tillegg ble innspillene til tiltaksplanen for 
sykkel og gange samkjørt med tiltaksplanen for trafikksikkerhet. Noen av tiltakene vil 
stå i begge på bakgrunn av ulike søknadsprosesser for tildeling av midler, mens 
andre tiltak er overført mellom planene.  
 
Vurdering: 
 
Rådmannens vurdering av de ulike innspillene er gitt i Vedlegg 3 – Oversikt over 
innspill i tiltaksplanen. Disse innspillene er vurdert sammen med tiltak i gjeldende 
tiltaksplan for trafikksikkerhet og danner grunnlaget for utarbeidelse av tiltaksplan for 
2020-2023.  
 
En del av innspillene går på forhold som tas som en del av drifta. Dette 
videreformidles internt og tiltakene tas ikke med i planen.  
 
Kommunen får gjennom året mange henvendelser om anleggelse av fartsdempende 
tiltak, som fartshumper. Alle innspill om fartshumper vurderes på kommunalteknisk 
enhet for å se på helheten og behovet i området. Som en del av utredningen skal 
fartsmålinger utføres, og enheten gjennomfører fartsmålinger kontinuerlig i den delen 
av året det er bart på veien. Radaren står ute en uke om gangen i forbindelse med 
fartsmålinger. Med dagens ressurssituasjon er det realistisk med anleggelse av ca. 
20-25 fartshumper i året. 
  
Tilskudd til reasfaltering av gang-/sykkelveier kom inn som nytt tiltak i 2015. Dette  
er videreført de påfølgende årene og rådmannen er innstilt på at dette fortsetter i 
årene fremover. Dette er derfor prioritert høyt i planen. Gode gang-/sykkelveier  
er viktig for å legge til rette for gående og syklende.  
 
Når det gjelder tiltak på fylkes og europaveier oversendes oversikten over innspillene 
(både nye og fra tidligere år, vedlegg 3), påført Ås kommunes kommentarer, til 
Statens vegvesen. Listen over tiltak på fylkes- og europaveien vokser og det er 
knyttet usikkerhet til tiltaksplanens formål ovenfor veier Statens vegvesen er 
ansvarlig for. Rådmannen tar kontakt med Statens vegvesen for å avklare dette.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Gjennom «Aksjon skoleveg»-ordningen kan man søke om midler til tiltak som vil  
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bedre skoleveien for barn. Den kommunale egenandelen på kommunal vei er 
minimum 20 %. Nytt i ordningen fra 2015 er at man kan søke om midler til 
reasfaltering av gang- /sykkelveier, med en egenandel på 50 %. 
 
Sju av tiltakene i planen kan kommunen søke om midler til gjennom Aksjon skoleveg. 
Fem av disse prosjektene er videreført fra planen fra i fjor (da kommunen ikke fikk 
tilskudd i fjor) og det er allerede avsatt investeringsmidler til disse. Aksjon skoleveg 
gir ikke tilskudd til planlegging av prosjekter. 
 
Følgende prosjekter må dekkes gjennom driftsmidler i budsjettet: 
Anleggelse av fartshumper:      Kr. 400 000 
Utredning gang-/sykkelsti Togrenda-Nordby skole:  Kr. 250 000 
Utredning ulike tiltak Dysterlia:     Kr. 150 000 
Totalt:        Kr. 800 000 
 
I driftsbudsjettet for 2019 er det avsatt kr. 1 025 000 til tiltaksplan for trafikksikkerhet. 
I 2020 er det behov for kr. 800 000. Det medfører at kr. 225 000 kan trekkes fra 
driftsbudsjettet til samferdsel for 2020. Budsjettposten for refusjon fra staten må 
justeres til kr. 820 000. Dette må evt. justeres igjen ved 1 tertial 2020 avhengig av 
hva som tilkommer av tilskudd gjennom Aksjon skoleveg. 
 
Det er egen post i driftsbudsjettet for reasfaltering av gang-/sykkelveier og denne 
videreføres. 
. 
Konklusjon med begrunnelse: 
 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas. 
Tiltak som gjelder fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen, i tillegg til at 
rådmannen tar kontakt med Statens vegvesen for å avklare status på tiltak spilt inn 
på fylkesveinettet. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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KMU-10/19 
Parkeringsforbud i boligfelt 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  19/01402-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 10/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 40/19 22.05.2019 
3 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Det innføres parkeringsforbud i boligfelt nær skoler i Ås i tidsperioden kl. 07-17 på 

hverdager.  
2. Forbudet begrenses til områder der parkerte biler medfører uoversiktlig og utrygg 

skolevei. 
 
Ås, 09.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima og miljøutvalg 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Parkeringsforbud på Kaja-feltet - saksfremlegg 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det er stedvis utfordring med parkerte biler langs kommunale veier i boligfelt. 
Rådmannen har mottatt flere henvendelser fra beboere som er bekymret for 
fremkommeligheten og trafikksikkerheten som følge av langsgående parkering. 
 
Erfaringen etter innføring av tilsvarende parkeringsforbud på Kajafeltet er bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet for dem som ferdes i trafikken, noe beboerne i 
området, etter rådmannens erfaring, setter pris på. Rådmannen har fått svært få 
negative tilbakemeldinger på forbudet. 
 
Rådmannen har vurdert situasjonen generelt og foreslår at det innføres 
parkeringsforbud i boligfelt nær skoler på hverdager i tidsperioden kl. 07-17. 
 
Fakta i saken: 
Det er stedvis utfordrende at det parkeres biler langs kommunale veier i boligfelt. 
Flere beboere uttrykker bekymring for fremkommeligheten og trafikksikkerheten, 
spesielt for skolebarn på skoleveien da disse må ferdes mellom parkerte biler og ut i 
veibanen for å komme forbi. Det er også noen som har utfordringer med å komme ut 
av egen gårdsplass på grunn av parkerte biler i veien, og i tillegg skaper det 
utfordringer for veivedlikeholdet, spesielt vinterstid. 
 
Vurdering: 
Parkerte biler langs veien gir et uoversiktlig trafikkbilde, og skaper utfordringer både 
med tanke på fremkommelighet, trafikksikkerhet og veivedlikehold. 
 
Parkerte biler langs veien gir dårlig sikkerhet for gående og syklende da de tvinges ut 
i veibanen og må konkurrere med biler som også skal fram. Dette er spesielt 
utfordrende i periodene kl. 07-09 og kl. 15-17 da mange ferdes på veiene til/fra jobb, 
skole, barnehage, tog/buss mm. 
 
Parkerte biler langs veien utgjør også en særlig utfordring for brøytemannskapene 
vinterstid. Sist vinter var det flere ganger tilfelle at brøytebilene ikke kom fram. Dette 
skaper igjen dårlig fremkommelighet, spesielt for de myke trafikantene. 
 
Det vises for øvrig til saken som var oppe i forbindelse med innføring av 
parkeringsforbud på Kajafeltet. Saksfremlegget følger vedlagt. 
 
Det kom svært lite negative reaksjoner i forbindelse med innføring av 
parkeringsrestriksjoner på Kajafeltet. Rådmannens oppfatning er at dette gikk seg 
raskt til og at beboerne i området er fornøyde med ordningen som nå gir bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet. 
 
Rådmannen har vurdert situasjonen på generelt grunnlag og foreslår at det innføres 
parkeringsforbud i boligfelt nær skoler på hverdager i tidsperioden kl. 07-17. Dette vil 
innføres der det er utfordringer med parkerte biler langs veiene. 
 
 
 



Ås kommune 

Klima- og miljøutvalg 21.05.2019  Side 18 av 34 

 

Økonomiske konsekvenser: 
Det er kostnader knyttet til kjøp av nye skilt, men dette dekkes av driftsbudsjettet for 
samferdsel. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Det vil bli tryggere for de myke trafikantene å ferdes langs veiene og dette kan få 
flere barn til å gå/sykle til skolen. I tillegg blir det et triveligere bomiljø uten så mange 
parkerte biler ute i veien.  
 
Alternativer: 

- La det være som i dag uten parkeringsforbud. 
- Innføre parkeringsforbud i større deler av døgnet/uka. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det innføres parkeringsforbud i boligfelt nær skoler i tidsperioden kl. 07-17 på 
hverdager. Dette for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke 
trafikanter. 
 
Dette vil innføres i områder der det er en utfordring med parkerte biler langs veiene. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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KMU-11/19 
Tilknytningsplikt for fjernvarme 
 
Saksbehandler:  Tone Marit Stensrud Saksnr.:  19/01391-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 11/19 21.05.2019 
2 Plan- og byggekomiteen 5/19 23.05.2019 
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 39/19 22.05.2019 
4 Formannskapet 36/19 05.06.2019 
5 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunen kan i større grad fatte vedtak om unntak fra tilknytningsplikt for 
fjernvarme etter pbl. § 27-5 andre ledd. Dette gjelder tiltak innenfor 
konsesjonsområdet når vilkårene for unntak er til stede. 
 
Ås, 13.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg 
Plan og byggekomiteen 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har i dag en tilknytningsplikt for fjernvarme for nye byggeprosjekter 
innenfor konsesjonsområdet. Tilknytningsplikten etter plan- og bygningsloven (pbl) § 
27-5 er nedfelt i kommuneplanens § 4.1. Nærmere bestemt gjelder tilknytningsplikten 
etter pbl. § 27-5 første ledd når byggverket ligger innenfor konsesjonsområdet og 
tilknytningsplikten for tiltaket er bestemt i plan.  
 
Statkraft Varme AS har konsesjon for levering av fjernvarme i Ås kommune. 
Fjernvarmeanlegget i Ås benytter i hovedsak skogsflis. I de senere årene har det 
imidlertid blitt utviklet energiløsninger basert på bergvarme som er energieffektive og 
miljømessig meget bra. Rådmannen har med bakgrunn i dette utredet om det kan gis 
et generelt unntak fra tilknytningsplikten når en mer miljømessig bedre løsning kan 
dokumenteres.    
 
Fakta i saken: 
Tilknytningsplikten i kommuneplanens bestemmelse § 4.1 lyder som følger: 
 
«Ved nybygg, til-/påbygg og ved hovedombygging, med samlet areal over 500 m2 
BRA, skal bebyggelsen tilknyttes fjernvarmeanlegg. Tilknytningsplikten gjelder også 
for areal under 500 m2 BRA innenfor konsesjonsområdet dersom arealet er en del av 
framtidig større utbyggingsprosjekt. Kravet forutsetter at konsesjonshaver kan levere 
fjernvarme.» 
 
Hensikten bak kommuneplanens bestemmelser er å sikre konsesjonshaver og 
utbyggere forutsigbarhet og stabilitet i spørsmålet om fjernvarmetilknytning, og i drift 
og vedlikehold av fjernvarmenettet. Tilknytningsplikten er også et virkemiddel som 
sikrer konsesjonshaver et tilstrekkelig kundegrunnlag og dermed økonomisk 
lønnsomhet. 
 
Pbl. gir to muligheter for fritak fra tilknytningsplikten: 
 

 Plan- og bygningsloven § 27-5 andre ledd:  
«Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det 
dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig 
bedre enn tilknytning.»  

 Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd:  
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.» 

 
Rådmannen viser til at det er vanskelig å se at det er grunnlag for å gi dispensasjon 
fra tilknytningsplikten etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i pbl. § 19-2 
dersom ikke vilkåret for unntak etter lovens spesielle bestemmelse om unntak i § 27-
5 er oppfylt i det enkelte tilfelle. Bruk av pbl. § 27-5 andre ledd er derfor i første rekke 
den aktuelle bestemmelsen om unntak fra tilknytningsplikten. 
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Både vedtak om unntak og vedtak om dispensasjon fra plikten i § 27-5 første ledd 
forutsetter søknad. Videre skal naboer varsles om tiltaket eller dispensasjon og 
saken høres før vedtak kan fattes. Dette innebærer at unntak eller dispensasjon kun 
kan gis i enkelttilfeller dersom vilkårene er til stede ut i fra en konkret vurdering i den 
enkelte sak. Et generelt unntak eller dispensasjon vil være ugyldig og ikke ha 
rettsvirkning. 
 
Kommunens bruk av unntaksbestemmelsen 
Økt bruk av bergvarme som alternativ til fjernvarmetilknytning har miljømessige 
fordeler. Samlet energibruk kan reduseres ned til en tredjedel sammenlignet med 
bruk av fjernvarme. Selv om fjernvarmeanlegget fyres med avfallsprodukter fra 
skognæringen, må brenselet produseres og transporteres til anlegget med lastebil. 
Bruk av bergvarme er ut fra dette sannsynligvis mer miljøvennlig. 
 
Energibrønner kan i tillegg til oppvarming også benyttes til kjøling av 
bygningsmassen om sommeren. Dette medfører at man slipper å benytte 
kjølesystemer (tørrkjølere) som må plasseres ute, enten på tak eller utenfor bygget. 
Slike installasjoner er lite estetiske og avgir støy til omgivelsene. Kjøleløsninger 
basert på bergvarme får installasjoner i bakken og inne i bygget. 
 
Vurdering: 
Fjernvarmeanlegget i Ås har nå vært i drift i mange år, og kundegrunnlaget er godt 
etablert – spesielt gjennom de nye utbyggingene ved NMBU. Kommuneplanens 
intensjon om gjennom tilknytningsplikten å sikre et tilstrekkelig kundegrunnlag er 
allerede oppfylt. Fjernvarmeanleggets framtid er således ikke truet av at kommunen i 
større grad legger opp til å benytte energiløsninger som kan dokumentere å være 
miljømessig bedre innenfor konsesjonsområdene så langt plan- og bygningsloven gir 
anledning til dette. 
 

Bergvarme har de siste årene blitt et svært godt alternativ til fjernvarme. En slik 
løsning gir betydelig lavere energibruk (ned mot en tredjedel) og produserer energien 
lokalt på tomten. En løsning med bergvarme gjør også at energibrønnene kan 
benyttes til kjøling på sommeren, slik at man slipper tekniske installasjoner utendørs 
som avgir støy til omgivelsene. 
 
I tillegg viser beregninger at bruk av bergvarme er økonomisk fordelaktig 
sammenlignet med fjernvarme. Dette skyldes blant annet en betydelig lavere 
energibruk. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Må beregnes i hvert enkelt tilfelle. I de tilfellene hvor rådmannen har gjennomført 
beregninger er investeringene i bergvarme nedbetalt i løpet av 10-12 år som følge av 
lavere driftskostnad enn ved oppvarming med fjernvarme. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Må beregnes i hvert enkelt tilfelle og avhenger av plassering, tomtens størrelse og 
beskaffenhet, byggets størrelse, produksjon og transportavstand for flis m.m.  
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Alternativer: 
Rådmannen fortsetter en restriktiv praksis med å gi dispensasjon for 
tilknytningsplikten til fjernvarme innenfor konsesjonsområdet. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at det i større grad legges opp til at kommunen kan fatte 
vedtak om unntak fra tilknytningsplikt for fjernvarme etter pbl. § 27-5 andre ledd for 
tiltak når vilkårene for det er til stede. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks 
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KMU-12/19 
1. tertialrapport 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01438-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 5/19 27.05.2019 
1 Klima- og miljøutvalg 12/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 4/19 22.05.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/19 22.05.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 42/19 22.05.2019 
5 Formannskapet 24/19 05.06.2019 
6 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 
Ås, 15.05.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
Vedlegg: 
1. tertialrapport 2019 v 1.1 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2019 
- 2023.  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. 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Se egen sak om budsjettreguleringer 1. tertial 2019.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at  
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
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KMU-13/19 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01437-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 6/19 27.05.2019 
1 Klima- og miljøutvalg 13/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 5/19 22.05.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/19 22.05.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 41/19 22.05.2019 
5 Formannskapet 25/19 05.06.2019 
6 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
Ås, 15.05.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag:  
Vedtatt budsjett 2019  innebærer et netto driftsresultat på ca 0,7 %. Status per 1.  
tertial viser at prognosen for resultatet for 2019 styrkes til ca 1 %. Avsetning til 
disposisjonsfond foreslås økt med 6,45 mill. kr for 2019. 
  
Rådmannen legger opp til at nye behov i hovedsak dekkes innenfor rammene i det  
tjenestebaserte budsjettet. I tillegg finansieres noe med forventede økte skatteinntekter.  
Rådmannen vil understreke at virksomhetene må styre stramt innenfor de rammene som 
nå foreslås justert. 
 
Fakta i saken  
Rådmannen foreslår i denne saken forslag til reguleringer av budsjettet for 2019.  
Bakgrunnen for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av  
enkelte tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 1. tertial  
gjelder i utgangspunktet kun for 2019. 
 

Låneopptak 2019 
Det er for 2019 vedtatt et låneopptak på 232,941mill. kr. Hittil i år viser status for 
investeringer at låneopptaket kan reduseres. Per 1. tertial foreslås en reduksjon i 
låneopptaket på 55 mill. kr.  Hittil i år har rådmannen tatt opp 150 mill. kr i lån. Med 
gjeldende status og fremdrift for investeringer kan dette være tilstrekkelig låneopptak for 
2019. Rådmannen vil ha nærmere informasjon om status og fremdriften for investeringer 
til 2. tertial og vil da foreslå endelig nivå på nedjustering av låneopptaket for 2019.  

 
Budsjettreguleringer drift 1.tertial 2019 
 

Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 
 

 

 
Tjenestenavn 

Oppr. budsjett 
2019 

Rev. budsjett 
2019 * 

Endring Ny rev 
ramme 

1 Barnehage                  162 902                   164 018                - 924  163 094 

2 Grunnskoleopplæring                  226 065                   227 485                        227 485 

3 Kultur-, idrett- og friluftsliv                    32 839                     32 829                            32 829  

4 Kommunehelse                    56 162                     56 162                  150            56 312  

5 Barnevern                    33 291                     33 294               5 000            38 294  

6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester                    45 030                     44 475                             44 475  

7 Tjenester til hjemmeboende                  137 624                   139 099               1 000           140 099  

8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon                  166 857                   166 437               2 000           168 437  

9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø                     12 488                      12 490                                 12 490  

10 Administrasjon og styring                     68 904                      65 766                  800               66 566  

11 Eiendomsforvaltning og utleie                     72 698                      72 782               1 200             73 982 

12 Samferdsel                     15 670                      15 670                      -             15 484  

13 Brann og ulykkesvern                     13 398                      13 398                      -               13 104  

14 Vann, avløp og renovasjonstjenester                    -14 144                     -14 144                      -             -11 273  

15 Felles inntekter og utgifter               -1 029 784                -1 029 861             -9 226      -1 039 087  

  SUM endringer                        0                       -    

Tabell 1: Budsjettreguleringer tjenesteområder (tall i hele 1000) 
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*Differansen mellom opprinnelig budsjett og revidert budsjett skyldes blant 

annet at ansatte har byttet mellom tjenesteområder i forbindelse med 
omorganiseringen. I tillegg var lærlinger budsjettert på funksjon 180 og er nå 
budsjettregulert ut til tjenestene barnehage, skole, pleie og omsorg og 

administrasjon som har fått styrket sine budsjett.  
 

Kommentarer budsjettreguleringer drift 
 
1. Barnehage 

Ved å stenge en avdeling på Togrenda kan utgiftene til tjenesten reduseres med 
1 mill.kr for 2019. Solbergtunet styrkes med 76 000 kr som følge av at tilskudd 

til finansiering av praksisplasser ble bokført i 2018, mens kostnaden kom i 2019.  
 

2. Grunnskoleopplæring 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 

3. Kultur-, idrett-, og fritidstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 

 
4. Kommunehelse 
Det er nødvendig å øke den merkantile stillingen på fastlegekontoret med 0,5 

årsverk slik at driften går mer effektivt. Stillingen er beregnet til 150.000 kr med 
høsteffekt for 2019. Fastlegekontoret finansieres av offentlige tilskudd og 

brukerbetalinger og skal være selvfinansierende.  
 
5. Barnevern 

Barneverntjenesten har fortsatt behov for eksterne tjenester for å løse sine 
lovpålagte oppgaver på grunn av vakante stillinger. Det foreslås derfor å tilføre 5 

mill. kr.  
 
6. Sosiale og arbeidsrettede tjenester 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 

7. Tjenester til hjemmeboende 
Det er behov for å øke rammen for tjenester til hjemmeboende med 1,0 mill. kr. 
Dette skyldes at vi fikk 1,0 mill. kr lavere refusjonsinntekt enn inntektsført på 

ressurskrevende brukere 2018.  
 

8. Pleie og omsorgstjenester i institusjon 
Det er behov for å styrke ferievikarbudsjettet med 2,0 mill. kr.  
 

9. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 

 
10. Administrasjon og styring 
Det er behov for å styrke IKT med 0,8 mill kr til økte kostnader til påkrevde 

lisenser.  
 

11. Eiendomsforvaltning og utleie 
Det er behov for å skifte heismotorer og varmtvannsberedere på Moer sykehjem. 

Tjenesten styrkes med ca 1,2 mill. kr.  
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12. Samferdsel 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 
13. Brann og ulykkesvern 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 

14. Vann, avløp og renovasjonstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 

15. Felles inntekter og utgifter 

 
Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 
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Felles inntekter og utgifter.  

tall i hele 1000 

Oppr 
budsjett 

2019 

Rev. 
budsjett 

2019 
Endring 

Nytt rev. 
budsjett 

1 
 

Bruk av disp.fond Solbergtunet 0 0 -76 76 

2 
 

Økt skatteinngang.   -605 500 -605 500 -5 000 -610 500 

3  Renteinntekter -10 612 -10 612 -4 000 -14 612 

4  Aalerudmyra tilbakeført avsetning til 
mulig rettsak 

0 0 -10100 -10 100 

5  Forliksavtale Aalerudmyra 0 0 5 500 5 500 

6  Kapitalforvaltning -6 685 -6 685 -5 000 -11 685 

7  Renteutgifter 39 640 39 640 3 000 42 640 

8  Avsetning disp.fond 15 646 15 646 6 450 22 596 

  Totalt:   -9 226  

Tabell 2: Budsjettreguleringer felles inntekter og utgifter (tall i hele 1000) 

 
1. Solbergtunet barnehage foreslås styrket med 76 000 kr fra generelt 

disposisjonsfond. Dette var øremerkede midler fra Oslo Met som kom i 2018 
for å finansiere praksisplasser med utbetaling i januar.   
 

2. Skatteinngangen økes med 5 mill.kr på bakgrunn av oppjustert prognose. 
 

3. Renteinntektene økes med 4 mill.kr som følge av økt rentenivå og økt 
likviditetsbeholdning. 
 

4. Det er inngått forlik med Aalerudmyra AS vedrørende avtale om 
grunneiervederlag for Aalerud Skytebane. Ås kommune skal betale 

Aalerudmyra AS 5,5 mill. kr. 
 

5. Det er tidligere avsatt 10,1 mill. kr til mulig rettsak som følge av at 

kommunen var stevnet i saken vedrørende Aalerudmyra Skytebane. Saken er 
nå avsluttet med en forliksavtale. Tidligere avsatte midler på 10,1 mill. kr 

tilbakeføres driftsregnskapet for 2019.  
 

6. Forventet avkastning på kommunens kapitalforvaltning økes med 5 mill. kr. 

 
7. Renteutgifter økes med 3 mill. kr som følge av høyere rentenivå.  

 
8. Avsetning til generelt disposisjonsfond økes med 6,45 mill.kr. 
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Budsjettreguleringer Investering 
 
Nedenfor fremgår rådmannens forslag til reguleringer av investeringsprosjekter. 

En del av prosjektene foreslås avsluttet etter regnskapsavslutningen 2018. Listen 
er derfor nokså omfattende. I tillegg foreslår rådmannen å slå sammen noen 

prosjekter.  
 
Ved mindreforbruk på avsluttede prosjekter foreslår rådmannen i utgangspunktet 

at midlene settes på ubundet investeringsfond. Ved behov for økte rammer på 
eksisterende prosjekter foreslår rådmannen dette dekket inn ved bruk av 

ubundet investeringsfond. Finansiering fremgår av egen tabell.   

  

Nr Prosjekt 
 Totalt 

regnskap  

Revidert 
budsjett 

2019  Endring  

 Nytt rev 
budsjett 

2019  
 Ny total 
ramme  

1 
0233 Follo barne- og ungdomsskole, 
nybygg i Ski  11 151   6 189   -5 689  500   11 651  

2 
0248 Oppgradering og 
sikkerhetstiltak kinosal  7 111   458   111   569   7 111  

3 
0253 Solberg skole, inventar og IKT 
utstyr  7 700   2 299   -2 299   -   7 701  

4 0301 Demenssenteret, inventar  11 920   28   -28   -   11 920  

5 
0323 Fastlegekontor på Moer, 
inventar og utstyr  730   270   -270   -   730  

6 
0506 Rehabilitering kunstgressbane 
Ås  3 178   672   -672   -   3 178  

7 
0507 Rehabilitering kunstgressbane 
Nordby  2 943   907   -907   -   2 943  

8 0512 Oppgradering friidrettsbane  1 824   -474   824   350   2 174  

9 
0618 Ljungbyveien, nye institusjons- 
omsorgsboliger  15 912   -404   500   96   16 500  

10 
0629 Ljungbyveien omsorgsboliger – 
tilbygg  554   3 384   1 500   4 884   6 400  

11 0673 Solberg skole, utvidelse  179 056   56 872   -55 000   1 872   182 600  

12 0683 Infrastruktur Ås sentrum  -   -   8 000   8 000   38 000  

13 0689 Ny svømmehall  70   280   -280   -   70  

14 0693 Områderegulering av sentrum  -   8 000   -8 000   -   -  

15 0749 Radontiltak *  114   -114   -   -  

16 0805 Hovedplan Vannforsyning *  11 112   -11 112   -   -  

17 0806 Hovedplan Kloakksanering *  10 640   11 112   21 752   -  

18 0825 Oppgradering vann *  5 250   -5 250   -   -  

19 0826 Oppgradering avløp *  5 250   5 250   10 500   -  

20 0994 Startlån/formidlingslån *  -626   626   -   -  

21 
01200 Lokaler kommunal 
tjenesteproduksjon Ås sentrum  103 1000 1103  

  SUM      -60 698      

Tabell 3: Budsjettreguleringer investeringer (tall i hele 1000) 
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Kommentarer til tabell reguleringer investering 
1. Follo Barne- og ungdomsskole er ferdig og tatt i bruk. Budsjettet kan 

reduseres med 5,689 mill. kr. 
 

2. Oppgradering av sikkerhetstiltak kinosal er ferdigstilt. Prosjektet har et 
merforbruk på teknisk utstyr. Det er derfor behov for å øke budsjett og 
ramme med 111 000 kr.  

 
3. Prosjekt 0253 Solberg skole, inventar og IKT-utstyr er ferdigstilt og kan 

avsluttes med 2,299 mill. kr i mindreforbruk. På grunn av lavere elevtall enn 
skolens kapasitet er ikke alle rom blitt møblert. Rådmannen foreslår derfor å 
avsette 250 000 kr av mindreforbruket til fond. Dette fremgår av eget punkt 

under i tabellen under.    
 

4. Prosjekt 0301 Demenssenteret, inventar er ferdigstilt og kan avsluttes med 
28 000 kr i mindreforbruk.  
 

5. Fastlegekontoret på Moer er etablert og i drift og investeringsprosjektet kan 
avsluttes med 270 000 kr i mindreforbruk.  

 
6. Rehabiliteringen av kunstgressbane i Ås kan avsluttes med 672 000 kr i 

mindreforbruk.  

 
7. Rehabiliteringen av kunstgressbane på Nordby kan avsluttes med 907 000 kr 

i mindreforbruk. 
 

8. Oppgradering av friidrettsbanen pågår og må økonomisk ses i sammenheng 
med rehabilitering av kunstgressbanen i Ås, punkt 6. Det er behov for å øke 
rammen med 824 000 kr blant annet grunnet inngjerding. Det søkes tilskudd 

til oppgraderingen som er lagt inn i tabellen for finansiering under. 
 

9. I F-sak 7/19 ble det vedtatt å tilføre prosjekt 0618 Ljungbyveien nye 
institusjons- omsorgsboliger 500 000 kr. I vedtaket er ikke finansiering for 
rammeøkningen angitt. Reguleringen legges derfor frem her.  

 
10. I F-sak 7/19 tilføres prosjekt 0629 Ljungbyveien omsorgsboliger, tilbygg 1,5 

mill. kr. Som forklart i punkt 9 angis det ikke finansiering for rammeøkningen 
i vedtaket. Reguleringen legges derfor frem her. 
 

11.0673 Solberg skole er tatt i bruk, men prosjektet avsluttes når prøvedriften er 
ferdig, Det ligger an til et mindreforbruk og budsjettet kan reduseres med 55 

mill. kr. 
 

12.Det er bevilget 30 mill. kr til prosjekt 0683 Infrastruktur Ås sentrum i HP 

2019-2022 med planlagt oppstart i 2020. En del av prosjektet er 
områderegulering av sentrum. Dette er vedtatt tidligere og har eget 

prosjektnummer med 8 mill. kr i ramme. Rådmannen ønsker å slå disse 
prosjektene sammen og foreslår derfor å tilføre prosjekt 0683 8 mill. kr i 
2019. Dette må sees i sammenheng med punkt 14.  

 
13.I K-sak 72/18 ble det vedtatt at bygging av ny svømmehall skal sees i 

sammenheng med utbygging av Ås ungdomsskole. Prosjektet for utredning, 
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prosjekt 0689 Svømmehall kan derfor avsluttes med 280 000 kr i 
mindreforbruk.  

 
14.Budsjett for 0693 Områderegulering av sentrum slås sammen med 0683 

Infrastruktur Ås sentrum og budsjett og ramme reduseres med 8 mill. kr.  

 
15.0749 Radontiltak kan avsluttes med 114 000 kr i mindreforbruk. 

 
16.Rådmannen ønsker å slå sammen prosjekt 0805 Hovedplan vann og 0806 

Hovedplan avløp da prosjektene ofte må sees i sammenheng. Budsjett for 

0805 Hovedplan vann reduseres med 11,112 mill. kr.  
 

17.Budsjettet for 0806 Hovedplan Avløp slås sammen med 0805 Hovedplan vann 
og tilføres 11,112 mill. kr. Prosjektet endrer navn til Hovedplan vann og 

avløp.  
 

18.Rådmannen ønsker å slå sammen prosjekt 0825 Oppgradering vann og 0826 

Oppgradering avløp da prosjektene ofte må sees i sammenheng. Budsjett for 
0825 Oppgradering vann reduseres med 5,25 mill. kr  

 
19.Budsjettet for 0826 Oppgradering Avløp økes med 5,25 mill. kr som følge av 

at det slås sammen med 0825 Oppgradering Vann. Prosjektet endrer navn til 

0826 Oppgradering Vann og avløp. 
 

20.Når mottakere av startlån ikke klarer å betjene gjelden sin må kommunen 
dekke en del av tapet. I 2018 ble det tapsført 626 000 kr knyttet til utlån av 
startlån. Dette var ikke budsjettert og ble derfor overført til 2019. Det er 

behov for å tilføre budsjettet 626 000 kr i 2019. Dette finansieres ved bruk av 
fond jf finansieringsoversikten under. 

     
21.Rådmannen legger frem forslag om utredning av muligheter for lokaler til 

kommunal tjenesteyting i Ås sentrum fra 2023 som følge av at en rekke 

leieavtaler går mot endt leieperiode. Det er i 2019 behov for 1 mill. kr til 
utredningsarbeidet. Rådmannen legger frem egen sak om rammene for 

prosjektet.  

 

 

Finansiering 

Nr Prosjekt Tekst 

Revidert 
budsjett 

2019  Endring  

 Nytt 
revidert 
budsjett 

2019  

22 

0253 Solberg skole, inventar 
og IKT utstyr 

 Avsetning til ubundet 
investeringsfond   -   250   250  

23 

0506 Rehabilitering 
kunstgressbane Ås Redusert tilskudd   -1 000   225   -775  

24 

0507 Rehabilitering 
kunstgressbane Nordby Redusert tilskudd   -1 000   275   -725  
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25 
0512 Oppgradering 
friidrettsbane Tilskudd fra staten   -   -450   -450  

26 
0600 Rustad skole, utvidelse 

Bruk av bundet 
investeringsfond    -   -3 500   -3 500  

27 
0994 Startlån/formidlingslån 

Bruk av ubundet 
investeringsfond.    -   -626   -626  

28 0995 Finansiering investering Bruk av lån tidligere år   -202 753   3 500   -199 253  

29 
0995 Finansiering investering 

Redusert låneopptak 
2019   -232 941   55 000   -177 941  

30 
0995 Finansiering investering 

Avsetning til ubundet 
investeringsfond   -   9 509   9 509  

31 
0995 Finansiering investering 

 Bruk av ubundet 
investeringsfond 
overførte prosjekter   -2 400   -3 485   -4 885  

 SUM      60 698    

Tabell 4: Finansiering investering (tall i hele 1000) 
 

Kommentarer til tabell regulering finansiering investering 
22. En av årsakene til mindreforbruk på 0253 Solberg skole, inventar og IKT 

utstyr, er at det på nåværende tidspunkt ikke er behov for å ta i bruk alle 
rom. Det er derfor ønskelig å avsette 250 000 kr til ubundet investeringsfond 

for innkjøp av inventar til disse rommene når de skal tas i bruk.  
 

23.Grunnet mindreforbruk på prosjekt 0506 Rehabilitering kunstgressbane Ås må 

forventet tilskudd reduseres med 225 000 kr.  
 

24.Grunnet mindreforbruk på prosjekt 0507 Rehabilitering kunstgressbane 
Nordby må forventet tilskudd reduseres med 275 000 kr. 
 

25.Det er mulig å søke om 450 000 kr i tilskudd fra staten knyttet til 
oppgradering av friidrettsbanen.  

 
26.I 2018 mottok Ås kommune 3,5 mill. kr i spillemidler knyttet til investeringer 

ved 0600 Rustad skole. Dette var ikke budsjettert i 2018 og midlene ble ved 

årsavslutningen satt på fond. Det er derfor behov for å regulere 3,5 mill. kr i 
bruk av bundet investeringsfond konto 25550621.  

 
27.Jf punkt 21 i foregående tabell ble det ført 626 000 kr som tap knyttet til 

startlån i 2018. Dette bør dekkes av ubundet investeringsfond konto 

25650700 (tapsfond startlån) i 2019.  
 

28.Bruk av lån tidligere år kan reduseres med 3,5 mill. kr som følge av mottatt 
tilskudd til Rustad skole. 
 

29.Rådmannen foreslår å redusere årets låneopptak med 55 mill. som følge av 
mindreforbruk på investeringer.  

 
30.Som følge av mindreforbruk ved avslutning av prosjekter kan 9,509 mill. kr 

avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350140. 
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31.Rådmannen foreslår å benytte 2,485 mill. fra ubundet investeringsfond, konto 
25350140, til finansiering av F-sak 7/19 og øvrige behov for økte budsjetter i 

tabellen over.  

 

 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Med rådmannens foreslåtte budsjettreguleringer økes avsetningen til 
disposisjonsfond med 6,45 mill. kr og prognosen for netto driftsresultat økes fra 0,7 
% til ca. 1 %. 
 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
umiddelbart 
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