
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00024 
 

MØTEINNKALLING 
Kommunestyrets heldagsmøte 

 
Dato: 12.12.2018 kl. 10:00  - NB!   
Sted: Store sal,   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.  Møtet blir filmet ved talerstolen og podiet, og sendes direkte på 
kommunens hjemmeside.  
 

(Kl. 08:30 Ekstraordinært møte i formannskapet – Drøfting interkommunale samarbeid) 
 

Dagsorden 

Kl. 09:45 Servering av kaffe/te og frukt 

Kl. 10:00 Møtestart 

Kl. 11:30 Lunsjservering i Store salong 

Kl. 12:15 Utdeling av Eilif Dahls minnepris 2018 

Kl. 12:30 Møtet fortsetter 
 

Spørretime 
Innbyggerne kan stille spørsmål til ordfører, som besvarer disse i starten av møtet. Ordfører 
må motta spørsmålene innen fredag 07.12.2018. Spørsmålsstilleren må selv være tilstede. 
Les mer om spørretimen og innsending av spørsmål på kommunens nettsider.  
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Referatsaker 

Saker til behandling 

91/18 18/03043-1 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 

3 

92/18 18/00014-30 Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2019 13 

93/18 18/03515-3 Valg av revisjonsordning 22 

94/18 18/00960-14 Fleridrettshall ved Ås videregående skole 23 

95/18 16/03352-39 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere 29 

96/18 17/00842-63 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage - klage på 
vedtak 

38 

Ås, 05.12.2018 
 

 
Ola Nordal 
ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Lene H. Lilleheier.  
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/
https://www.as.kommune.no/spoersmaal-til-spoerretimen.475447.no.html
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Referatsaker: 

10/18 Regional plan for areal og transport 
Svar fra Akershus fylkeskommune til kommunestyret i Ås   
jf. dokument nr. 18/00802-5. 
 

11/18 Bestilling av saksutredning - framtidig revisjonsordning og 
deltakelse i Follo distriktsrevisjon IKS 
Hastevedtak v/ordfører jf. dokument nr. 18/00802-6 
 

12/18 Oversikt over møtegodtgjørelse til politikere 2018 
Oversikten ligger til gjennomsyn hos politisk sekretariat, og 
lånes ut på forespørsel. Oversikten tas også med i møtet.  
Møtegodtgjørelsene utbetales i desember. 
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Saker til behandling  

K-91/18 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/03043-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 5/18 29.10.2018 
10 Formannskapet 88/18 07.11.2018 
11 Formannskapet 90/18 21.11.2018 
12 Kommunestyret 91/18 12.12.2018 
2 Eldrerådet 10/18 30.10.2018 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14/18 30.10.2018 
4 Klima- og miljøutvalg 3/18 30.10.2018 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 22/18 31.10.2018 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 40/18 31.10.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 84/18 01.11.2018 
8 Arbeidsmiljøutvalget 2018 14/18 06.11.2018 
9 Administrasjonsutvalget 24/18 07.11.2018 
 
 

 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
1. Forslag til handlingsprogram 2019-2022 vedtas.   
 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019 vedtas.   

a) Skattesatsene for 2019 fastsettes på høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2019.   
b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 4.  
c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 
avgifter og gebyrer for 2019, jf. vedlegg 7.   
d) Opptak av ordinært lån på 235 941 000. kr vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 30 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr.   
e) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.   
f) Det budsjetteres med 6 680 000 kr i avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2019. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond. 
g) Det nedsettes en politisk og administrativ arbeidsgruppe som våren 2019 
utarbeider forslag til finansielle handlingsregler for Ås kommune.  

 
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ    
        benyttes for skatteåret 2019:    

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

b) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum) 

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

eller delvis for eiendomsskatt: 
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- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 
gagne kommunen, fylket eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7 a. 

- Bygninger som har historisk verdi, jfr eiendomsskatteloven § 7 b 
 

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

f) Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jfr eiendomsskatteloven § 25. 

g) Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
_____ 

 
 

UTVALGENES INNSTILLINGER 
 
Formannskapets vedtak 07.11.2018: 
Behandlingen fortsetter på neste møte. 

_____ 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 07.11.2018: 
Handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering. 
 
Protokolltilførsel fra de tillitsvalgte 07.11.2018:  
Fra et arbeidsmiljøperspektiv er hovedverneombudet og de tillitsvalgte sterkt 
bekymret over konsekvensene av Rådmannens forslag. Flere av tiltakene med krav 
til omstilling og reduksjon som er foreslått, kan vi derfor ikke støtte. Vi foreslår 
istedenfor at to av tiltakene i Rådmannens alternative innstilling tas med i prosessen 
og arbeides videre med. Dette gjelder punkt 4 og punkt 7 som er eiendomsskatt på 
bolig og å legge ned Kroer skole.  
 
Følgende foreslåtte tiltak med krav til omstilling og reduksjon kan arbeidstakersiden 
ikke støtte: Avvikle seniorpolitiske tiltak, Utsette Åsgård skole og dele opp skolen. 
Spesialundervisning i barnehage, Redusert spesialundervisning i skolen, Kroer skole 
må finansieres innenfor skolemodellen, Redusere antall rektorer ved at rektor ved 
Rustad skole overtar Kroer skole fra høsten 2019/effekt fra høsten 2019, 
Ungdomshusene, Forebyggende helse, flere tiltak som omhandler Hjemmeboende, 
Redusere ressursbruk i pleie og omsorg i institusjon, Administrasjon – Omlegging til 
mer digitale henvendelser og Administrasjon – Redusert service gjennom økt grad av 
selvbetjeningsløsninger. 

_____ 
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Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2018s vedtak 06.11.2018: 
Arbeidsmiljøutvalget tar forslag til handlingsprogram 2019-2022 til orientering.  
 

Protokolltilførsel fra de tillitsvalgte 06.11.2018:  
Fra et arbeidsmiljøperspektiv er hovedverneombudet og de tillitsvalgte sterkt 
bekymret over konsekvensene av rådmannens forslag. Flere av tiltakene med krav til 
omstilling og reduksjon som er foreslått, kan vi derfor ikke støtte. Vi foreslår 
istedenfor at to av tiltakene i rådmannens alternative innstilling tas med i prosessen 
og arbeides videre med. Dette gjelder punkt 4 og punkt 7 som er eiendomsskatt på 
bolig og å legge ned Kroer skole.  

_____ 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.11.2018: 
Forslag til handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering. 

____ 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 31.10.2018: 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019 ble 
foreløpig drøftet.  

_____ 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 31.10.2018: 
Hovedutvalget tar rådmannens forslag til handlingsplan til orientering og takker for en 
god og grundig orientering fra helse- og sosialsjef. 
 

_____ 
 

Klima- og miljøutvalgs innstilling 30.10.2018: 
Saken tas til orientering med følgende forslag: 
 
Nye tiltak i delmål 1.6 (side 32): 

1. Evaluere bruken av blågrønn faktor og praktiseringen av veilederen for 
overvannshåndtering. Tidsfrist 2019. 

2. Klima- og miljøutvalget ser positivt på at det til tross for nedskjæringer på 
andre områder blir opprettholdt midler til å lage en plan for naturmangfold i 
løpet av 2019. Utvalget understreker at dette arbeidet har stor betydning for 
kommunen i denne perioden på grunn av alle pågående og forventede 
reguleringssaker. 

_____ 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse 30.10.2018: 
I forhold til Handlingsprogram 2019-2022 vil rådet understreke at de foreslåtte 
kuttene ikke må ramme mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er meget 
skeptisk til de kutt som er anført for kommunehelsetjenesten og kuttene vedrørende 
hjelpetiltak for hjemmeboende brukere. Kommehelsetjenestens helsehjelp og 
forebyggende virksomhet, samt hjelpen til funksjonshemmede hjemmeboende bør 
ikke reduseres.  
I tillegg er rådet skeptisk til at kommunens innsats i forhold til utformingen av Ås 
sentrum skal reduseres. Dette forhold vil kunne ramme funksjonshemmede sterkere 
enn ressurssterke. 

_____ 
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Eldrerådets innstilling/uttalelse 30.10.2018: 
Eldrerådet forutsetter at Ås kommune fortsatt skal være en god kommune å bli 
gammel i, jf. delmål 2.6 s. 36. Reduksjon i tjenestene må ikke ramme de aller 
svakeste. 
Det bør tilrettelegges for mangfoldige bomiljøer der flere aldersgrupper kan bo 
sammen.  
 
Eldrerådet peker på at det mangler et tilbud til personer som føler utrygghet. 
Det savnes et kommunalt bofellesskap der det er noe tilsyn om dagen og vakt om 
natten og der beboere kan medvirke etter evne.  
 
Eldrerådet forutsetter at kontrakter som inngås med private utbyggere følger opp 
krav til universell utforming. Særlig er det behov for større heiser som kan romme 
store rullestoler og bårer. 
 
Samfunnet krever økt digitalisering. Det bør opprettes et fast tilbud der innbyggerne 
kan henvende seg for å få hjelp og opplæring. 
 
Det må være mulig for mennesker å kunne ta kontakt med Ås kommune direkte eller 
per telefon. 
 
Eldrerådet er bekymret for at eldre med begrenset bevegelighet blir utestengt fra Ås 
sentrum. Det bør legges til rette for matebusser eller lignende. 
 
Det er positivt at Ås kommune går over til 24 timers legevakt fra 01.01.2019, jf. s. 68. 

_____ 
 
Ungdomsrådets vedtak 29.10.2018: 
Ungdomsrådet er ikke enige i alle forslag i handlingsprogrammet og har følgende 
kommentarer: 
 
1. Åsgård skole bør prioriteres fremfor utbygging av Moer sykehjem. 
2. Det bør ikke kuttes i tilbudet ved ungdomshusene. De foreslåtte innsparingene 
tilsier at et av ungdomshusene må legges ned. 
3. Det bør ikke kuttes i tilbudet ved kulturhuset og kulturskolen. 
4. Det bør satses på meråpent bibliotek. Bibliotek bør ikke legges ned. 
5. Dersom det blir en rektor for Rustad og Kroer, bør dette også vurderes ved de 
andre skolene. 
6. Dersom Åsgård skole blir utsatt, bør en deling av småtrinn og mellomtrinn kun 
være midlertidig. 
7. Kostpenger til leirskole bør betales av kommunen. 

_____ 
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UTVALGENES BEHANDLINGER 
 
Formannskapets behandling 21.11.2018: 
Svar på partienes spørsmål til rådmannen ble sendt på e-post 19. og 20.11.2018, 
 jf. 18/03043. 
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet foreløpig forslag som følger saken.  
Se vedlegg til protokoll. 
 
Votering: Det ble ikke votert, rådmannens innstilling fremmes til kommunestyret. 
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
Se øverst i saken.  
 
Forslag som følger saken: 
Ap’s foreløpige forslag vedlegges formannskapets protokoll 21.11.2018. 

_____ 
 
Formannskapets behandling 07.11.2018: 
Administrasjonsutvalgets innstilling og protokolltilførsel ble presentert i møtet. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tatt til orientering. 
 
Formannskapets vedtak 07.11.2018: 
Behandlingen fortsetter på neste møte. 

_____ 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 07.11.2018: 
Saken med vedlegg ble ettersendt 25.10.2018. Videre behandling og frister fremgår 
av formannskapets protokoll 24.10.2018 her. 
 
Krav om protokolltilførsel ble fremmet av Hanne Nesfeldt (UDF) på vegne av  
Eli Stokkebø (FF), Astrid Svingen (FF) og UDF. De fremmet protokolltilførselen fra 
AMU, se første avsnitt under, og med tillegg, se andre avsnitt. 
 
Votering: Handlingsprogrammet ble enstemmig tatt til orientering. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling og  
protokolltilførsel fra de tillitsvalgte  07.11.2018: 
Se under innstillinger øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2018s behandling 06.11.2018: 
Det ble diskutert om arbeidsmiljøutvalget skal vedta saken eller om den skal tas til 
orientering. Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.  
 
Tillitsvalgte anførte i møtet:  
De er bekymret for alle kutt på tjenesteområdene og leverte skriftlig inn en 
protokolltilførsel.  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-24-10-2018.350480.MD1I544457o74d2.pts.html
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Arbeidsmiljøutvalget hadde en kort pause hvor de tillitsvalgte utarbeidet en 
protokolltilførsel.  
 
Protokolltilførsel fra de tillitsvalgte:  
Fra et arbeidsmiljøperspektiv er hovedverneombudet og de tillitsvalgte sterkt 
bekymret over konsekvensene av rådmannens forslag. Flere av tiltakene med krav til 
omstilling og reduksjon som er foreslått, kan vi derfor ikke støtte. Vi foreslår 
istedenfor at to av tiltakene i rådmannens alternative innstilling tas med i prosessen 
og arbeides videre med. Dette gjelder punkt 4 og punkt 7 som er eiendomsskatt på 
bolig og å legge ned Kroer skole.  
 
Votering: Enstemmig vedtatt. De tillitsvalgtes anførsel følger saken  
 
Arbeidsmiljøutvalget 2018s vedtak 06.11.2018 og  
protokolltilførsel fra de tillitsvalgte: 
Se under innstillinger øverst i dokumentet.  
Arbeidsmiljøutvalget tar forslag til handlingsprogram 2019-2022 til orientering.  

_____ 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.11.2018: 
Hovedutvalget fremmet fellesforslag om at saken tas til orientering. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.11.2018: 
Se under innstillinger øverst i dokumentet.  

_____ 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 31.10.2018: 
Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål. Notat - alternativer for Åsgård skole, 
ble lagt fram i møtet og følger protokollen.    
 
Oversikt over behandling og frister i saken framgår av formannskapets protokoll 
24.10.2018  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 31.10.2018: 
Se under innstillinger øverst i dokumentet. 

_____ 
  
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 31.10.2018: 
Det ble orientert om videre framdrift og frister, se orienteringer v/helse- og sosialsjef. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag:  
Hovedutvalget tar rådmannens forslag til handlingsplan til orientering og takker for en 
god og grundig orientering fra helse- og sosialsjef. 
 
Votering: Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-24-10-2018.350480.MD1I544457o74d2.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-24-10-2018.350480.MD1I544457o74d2.pts.html
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Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 31.10.2018: 
Se under innstillinger øverst i dokumentet.  

_____ 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 30.10.2018: 
Utvalget diskuterte seg fram til at saken tas til orientering med tiltrådte forslag. 
 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende forslag: Tilsvarer forslag i utvalgets innstilling. 
 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag: 
Som nytt tiltak i delmål 1.1: Utarbeide en strategi for å unngå bruk av plast/gummi i 
kommunale skolegårder og barnehager. 
 
Votering: 
Aps forslag pkt 1 ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
Aps forslag pkt 1 ble tiltrådt 5-4 (2H, Sp, FrP) 
MDGs forslag ble nedstemt 6-3 (MDG, SV, V) 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 30.10.2018: 
Se under innstilling øverst i dokumentet. 

_____ 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 30.10.2018: 
Tilsvarer rådets uttalelse. 
 
Votering: Leder Rolf Berntsens forslag til uttalelse/vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse 30.10.2018: 
Se under innstillinger øverst i dokumentet. 

_____ 
  
Eldrerådets behandling 30.10.2018: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende forslag: 
Tilsvarer eldrerådets innstilling. 
 
Votering: Eldrerådets omforente forslag ble enstemmig tiltrådt. (6 stemmer) 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 30.10.2018: 
Se under innstillinger øverst i dokumentet. 

_____ 
 
Ungdomsrådets behandling 29.10.2018: 
Tilsvarer ungdomsrådets vedtak. 
 
Votering: 
Ungdomsrådets kommentarer til handlingsprogrammet ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 29.10.2018: 
Se under innstillinger øverst i dokumentet. 
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Saksfremlegg: 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram 2019-2022 vedtas.   
 

2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019 vedtas.   
a) Skattesatsene for 2019 fastsettes på høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2019.   
b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 4.  
c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 
avgifter og gebyrer for 2019, jf. vedlegg 7.   
d) Opptak av ordinært lån på 235 941 000. kr vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 30 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr.   
e) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.   
f) Det budsjetteres med 6 680 000 kr i avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2019. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond. 
g) Det nedsettes en politisk og administrativ arbeidsgruppe som våren 2019 
utarbeider forslag til finansielle handlingsregler for Ås kommune.  

 

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ    
        benyttes for skatteåret 2019:    

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

b) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum) 

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

eller delvis for eiendomsskatt: 
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne kommunen, fylket eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7 a. 
- Bygninger som har historisk verdi, jfr eiendomsskatteloven § 7 b 

 

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

f) Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jfr eiendomsskatteloven § 25. 

g) Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
Ås, 22.10.2018 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Arbeidsmiljøutvalget 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 1. gang 
Formannskapet 2. gang – innstilling kommunestyret 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Handlingsprogram 2019-2022 Rådmannens forslag 
 
Ettersendt 26.11.2018: 
Tilleggsnotat – rådmannens forslag til HP 2019-2022 
Avtale på Stortinget om statsbudsjettet (6) 
Mal HP19-22 Endringer i budsjett Rådmannens tilleggsnotat 1.0 
 
  
 
 
 

Saksutredning: 
 
Rådmannen har utarbeidet et forslag til handlingsprogram for 2019-2022. Forslaget 
er utarbeidet med bakgrunn i kommunens overordnede mål og strategier, jf. 
Kommuneplanen 2015-2027. Hovedmålene i Kommunestyrets vedtatte 
kommuneplan setter retningen for rådmannens budsjettforslag. Budsjettet er 
tjenestebasert i tråd med kommunestyrets vedtak 21. juni 2017. Videre bygger 
forslaget på føringer gitt av formannskapet og utvalgene under budsjettprosessen 
som startet våren 2018.  
 
Nødvendige investeringer i skoler, barnehager, helse- og omsorgsboliger er 
innarbeidet for å sikre et godt tjenestetilbud framover. Ås kommune står foran sitt 
største investeringsløft noensinne, med investeringer i planperioden på 1,1 mrd. kr. 
Økte renter og avdrag, samt driftskostnader knyttet til åpning av nye Solberg skole, 
nye Rustad skole, ny barnehage i Nordby og nybygg på Moer sykehjem, bidrar til at 
kommunen får det økonomisk krevende utover i perioden. Dette er imidlertid viktige 
investeringer for fremtiden, men det krever at kommunen må nedprioritere andre 
tjenester i en periode.  
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Lav befolkningsvekst 
Befolkningsveksten viser nå en liten stagnasjon dersom man ser bort fra økt 
innflytting av studenter som følge av studentprosjektet. Dette medfører at kommunen 
får redusert rammetilskudd de nærmeste årene. Rådmannens budsjettforslag 
innebærer derfor betydelige innstramminger på flere tjenesteområder.  
 
Samtidig forventes det en stor befolkningsvekst mot slutten av planperioden som 
følge av stor boligbygging. Kommunen må derfor forberede seg for denne veksten 
gjennom nødvendige investeringer og dreining av tjenestetilbudet til et nivå som er 
økonomisk bærekraftig.  Kommunen vil ikke klare å møte denne befolkningsveksten 
med en videreføring av dagens tjenestenivå. Dette fordi forventede 
demografikostnader vil øke mer enn forventet økning i inntekter.  
 
Investeringer og kapasitet må tilpasses reelt behov 
Kommunen er selv ansvarlig for å vedta investeringer som kommunen vil ha inntekter 
i fremtiden til å bære.  Kommunen får ikke kompensasjon for økte finanskostnader. 
Kostnader knyttet til nye investeringer må derfor dekkes av kommunens inntekter fra 
skatt og rammetilskudd. Nivået på disse inntektene styres av den demografiske 
utviklingen. Dette medfører at investeringer må vurderes opp mot forventet 
demografisk utvikling for ulike brukergrupper.  
 
Innen barnehageområdet har det vært en nedgang i antall barn de senere årene. 
Kommunen får da reduserte inntekter til barnehagesektoren gjennom 
rammetilskuddet.  Kommunen må da tilpasse tjenestetilbudet ved å ta ned kapasitet, 
blant annet med å stenge avdelinger eller legge ned barnehager. For 2019 er 
rammetilskuddet redusert med 7 mill. kr som følge av nedgang i antall barn. 
Rådmannen foreslår på denne bakgrunn å nedlegge Sagalund barnehage.  
 
Det er i planperioden ikke forventet en økning i antall elever som forsvarer en 
investering i Åsgård skole.  Det vil bli en betydelig overkapasitet dersom Åsgård 
utbygges nå. Kommunen vil da måtte bruke en unødvendig høy andel kostnader på 
lokaler fremfor andre tjenester. 
 
For å sikre at kommunen kan tilby gode nok tjenester innen alle tjenesteområder må 
kommunen tilpasse kapasiteten etter som behovet endrer seg. Eksisterende 
kapasitet må utnyttes så godt som mulig før ytterligere investeringer igangsettes. En 
overkapasitet innen et tjenesteområde vil medføre at det må kuttes i andre 
områder.  Rådmannen mener at ytterligere kutt i tjenester vil ha store negative 
konsekvenser og vil derfor sterkt anbefale en utsatt utbygging av Åsgård 
skole.  Planarbeidet vil imidlertid fortsette og rådmannen vil i arbeidet med nye 
prognoser følge befolkningsutviklingen for skolekretsen nøye. 
 
Innen institusjonstjenester foreslår rådmannen en trinnvis utnyttelse av utvidelsen på 
Moer sykehjem fra 2021.   
 
Omorganisering av organisasjonen 
Et element i omstillingsarbeidet siste året har vært ny organisering av kommunen. Ny 
kommunalsjef for felles tjenester/stabene vil tilføre en nødvendig styrking av det 
strategiske nivået. Kommunens størrelse, stadig økt oppgaveportefølje og strammere 
økonomi har gitt behov for ny struktur gjennom å samle enhetene i større 
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virksomheter. Dette for å kunne ta ut mer effekt av samarbeid og ressurser. Med de 
store utfordringene enhetene får framover, med krav om økonomiske reduksjoner og 
vridning av tjenester, vil virksomhetslederne være et helt nødvendig verktøy for å 
lykkes. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Budsjettert netto driftsresultat viser et budsjett i balanse for planperioden. Budsjettert 
netto driftsresultat er imidlertid langt under fylkesmannens anbefaling på 3 % netto 
driftsresultat.  Det betyr at budsjettet ikke har nødvendige reserver for uforutsette 
hendelser.  Det ligger også betydelige innsparinger i Rådmannens forslag og det er 
usikkerhet knyttet til om alle innsparingene kan realiseres.  
 
Det budsjetteres med avsetning på 31 mill. kr til disposisjonsfond i perioden.  Dette 
bidrar til en styrking av kommunens buffere.   
 
 
Alternativer: 
Rådmannen foreslår omstilling og besparelser på de fleste tjenesteområdene. Dette 
utgjør til sammen følgende beløp per år:  
 

2019 2020 2021 2022 

14 600 000 31 950 000   43 350 000 49 450 000 

 
 
Rådmannen har i kapitel 5.19 innarbeidet forslag til tiltak for å nå kravet om omstilling 
og reduksjon. Her ligger det også en tabell under avsnittet «alternativ innstilling».  
Dette er alternative forslag til besparelser som ikke er innarbeidet i Rådmannens 
forslag.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Rådmannen anbefaler at forslag til Handlingsprogram 2019 – 2022 vedtas.  
 
Kan vedtaket påklages? 
 Nei  
 
Ikrafttredelse 
Umiddelbart 
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K-92/18 
Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2019 
 
Saksbehandler:  Synnøve Roald Saksnr.:  18/00014-30 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 92/18 21.11.2018 
2 Kommunestyret 92/18 12.12.2018 

 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
 
Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for 2019: 
 
  Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 41 1     NMBU 28 560    

2 42 1     NMBU 1 245 580    
3 42 1   102 Stiftelsen Kaja Barnehage 19 880  Kun bygg 

4 42 1   102 NMBU 2 170  Kun tomt 

5 42 1   278 Stiftelsen Åkebakke barnehage 23 170  Kun bygg 

6 44 19     Follo Futura 122 570  Inkl. 44/25 

7 54 18     Vestby og Ås Røde Kors 4 550    
8 54 371   x Moerlia barnehage 23 380  Kun bygg 

9 55 97     Akershus Fylkeskommune 500 220    

10 55 278   x Dysterlia barnehage 30 590  Kun bygg 

11 55 358 8   Norsk Sau og Geit 40 880    

12 58 2   x Follo Ren IKS 31 850  Kun bygg 

13 61 233     ÅSPRO AS 65 800    

14 61 263     ÅSPRO AS 63 910    
15 61 271     Stiftelsen Steinerbarnehagene i Ås 32 550  Inkl.60/41 

16 73 306   x Rustadporten Barnehage SA 21 770  Kun bygg 

17 74 115     Stiftelsen Knerten barnehage  16 380    
18 75 25     Granås Sykehjem AS 33 390    

19 95 4     Kroer Vel  13 790    

20 95 5   x Kroer Menighetsråd                                                   910  Kun bygg 

21 102 345     Øvre Nordby Vel                                                  12 810    

22 104 15     Stiftelsen Nordby Menighetssenter 14 980    

23 105 5     Liahøy SA 17 500    

24 107 475     Nordre Follo Renseanlegg IKS 186 200    

25 107 560   x Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage SA 25 060  Kun bygg 

26 111 17   x Løvstad Barnehage SA 16 380  Kun bygg 

Sum           2 594 830    

 
_____ 

 
Formannskapets behandling 21.11.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Saksfremlegg: 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for 2019: 
 
  Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 41 1     NMBU 28 560    

2 42 1     NMBU 1 245 580    
3 42 1   102 Stiftelsen Kaja Barnehage 19 880  Kun bygg 

4 42 1   102 NMBU 2 170  Kun tomt 

5 42 1   278 Stiftelsen Åkebakke barnehage 23 170  Kun bygg 

6 44 19     Follo Futura 122 570  Inkl. 44/25 

7 54 18     Vestby og Ås Røde Kors 4 550    

8 54 371   x Moerlia barnehage 23 380  Kun bygg 

9 55 97     Akershus Fylkeskommune 500 220    

10 55 278   x Dysterlia barnehage 30 590  Kun bygg 

11 55 358 8   Norsk Sau og Geit 40 880    
12 58 2   x Follo Ren IKS 31 850  Kun bygg 

13 61 233     ÅSPRO AS 65 800    
14 61 263     ÅSPRO AS 63 910    

15 61 271     Stiftelsen Steinerbarnehagene i Ås 32 550  Inkl.60/41 

16 73 306   x Rustadporten Barnehage SA 21 770  Kun bygg 

17 74 115     Stiftelsen Knerten barnehage  16 380    
18 75 25     Granås Sykehjem AS 33 390    

19 95 4     Kroer Vel  13 790    

20 95 5   x Kroer Menighetsråd                                                   910  Kun bygg 

21 102 345     Øvre Nordby Vel                                                  12 810    

22 104 15     Stiftelsen Nordby Menighetssenter 14 980    

23 105 5     Liahøy SA 17 500    

24 107 475     Nordre Follo Renseanlegg IKS 186 200    

25 107 560   x Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage SA 25 060  Kun bygg 

26 111 17   x Løvstad Barnehage SA 16 380  Kun bygg 

Sum           2 594 830    

 
 
 
Ås, 08.11.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
1 - Søknader om fritak § 7 for 2019 
2 - KS veileder om fritak § 7 
 

 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret velge å frita følgende  
eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt:  
 
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit  
fylke eller staten.  
b) Bygning som har historisk verde.  
 
Fritak vedtas årlig og er begrenset til visse eiendommer som er nærmere beskrevet i 
denne saken. Fritaket må ikke være konkurransevridende.  I vedlagt notat fra KS gis det 
en nærmere beskrivelse av kommunestyrets muligheter for fritak for eiendomsskatt.  
 
Kommunestyret behandlet i egen sak retningslinjene for fritak for eiendomsskatt i Ås 
kommune, jf. K-sak 3/14 12.02.2014:  
 
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter § 7 i  
Eiendomsskatteloven:  
§ 7 bokstav a):  
- Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte.  
Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at det ikke tas ut utbytte.  
- Fylkeskommunale skoler.  
- Steinerskolen i Ås  
- Eiendom tilhørende andre organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på 
grunnlag av søknad.  
§ 7 bokstav b):  
- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.  
 
 
For 2019 har Ås kommune mottatt søknad om fritak for 26 eiendommer. Alle søknadene 
sorterer under eiendomsskatteloven § 7 a).  
 
En del av eiendommene som det søkes fritak for har festekontrakter der hjemmelshaver 
eier tomten og fester eier byggene. I slike tilfeller uttaler Finansdepartementet at hver av 
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partene skal svare eiendomsskatt for det vedkommende selv eier. Takstene på 
eiendommene der dette er tilfelle har derfor blitt splittet.  

 

Eiendommer som kan fritas:  

 

Nærmere om unntak for « stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna  
ein kommune, eit fylke eller staten» 
 
De aktuelle institusjonene vil ofte kunne karakteriseres som allmennyttige, men dette  
er i seg selv ikke et vilkår for adgangen til å frita. Det er imidlertid en forutsetning at 
hovedformålet ikke er å gi forretningsmessig overskudd.  
 
I følge brev fra Finansdepartementet av 12. juni 2003 sies det at det må det foretas en 
konkret helhetsvurdering, hvor man må vurdere bl.a.:  

o om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det offentlige  

o om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd  

o om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer  

o finansieringen av stiftelsen/institusjonen  

 

Ved søknad om fritak fra eiendomsskatt etter § 7 a) skal følgende kriterier 
legges til grunn;  
 
1) Krav om direkte eierskap.  
Eiendommen må eies direkte av «stiftingar eller institusjonar» - det er ikke tilstrekkelig 
med disposisjonsrett. Fritak kan ikke innrømmes hvis bruken av eiendommen bidrar til en 
konkurransevridning i forhold til private foretak.  

 
2) Lovens uttrykk «stiftingar eller institusjonar».  
Begrepet «institusjon» omfatter alle juridiske personer, hvor ingen har direkte 
eierinteresse, herunder foreninger. Aksjeselskaper er også omfattet, så lenge de øvrige 
vilkår er til stede, se nedenfor. Begrepet institusjon omfatter imidlertid ikke fysiske 
personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper med fysiske personer som 
deltakere.  
 
3) For å kunne anse en institusjon som samfunnsnyttig stilles en del krav til 
virksomheten.  
 
Det vil bli gjort en helhetsvurdering der blant annet følgende vil bli vurdert;  

o Om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det 
offentlige  

o Om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd (det er ikke nok å ha 
dette vedtektsfestet).  

o Om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte eller lignende 
o Finansieringen av stiftelsen/institusjonen.  

 

 
Eiendommer eid av firmaer organisert som AS kan også fritas for eiendomsskatt hvis alle 
de andre kriteriene er oppfylt. 
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Som et generelt utgangspunkt står likhetsprinsippet sentralt i norsk skatterett. 
Likhetsprinsippet innebærer at alle skattesubjekter skal behandles likt. Konkret betyr 
dette at dersom kommunestyret gir fritak til en enkelteiendom i henhold til § 7a, skal 
tilsvarende eiendommer også ha fritak. Forskjellsbehandling er bare lovlig dersom 
vedtaksorganet kan begrunne forskjellsbehandlingen med saklige og konkrete hensyn 
understøttet av lovens ordlyd og rettspraksis. 

 
Nærmere om fritak for bygninger som har historisk verdi  
 
§ 7 b) i eiendomsskatteloven åpner for fritak av «Bygning som har historisk verde.»  
 
Hvilke eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig 
vurdering. Eksempler er bygninger som er fredet etter lov om kulturminner eller 
bevaringsverdige bygg som har verdi for allmennheten. En annen indikasjon kan være at 
det påløper en del kostnader til vedlikehold for bevaring av historiske bygninger. Det er 
viktig at fritak ikke innebærer en konkurransevridning. Det er kun den del av 
eiendommen som er fredet/bevaringsverdig som kan fritas.  
 
Det er for 2019 ingen søknader om fritak etter § 7 b), men NMBU viser til denne 
paragrafen i sin søknad.    

 
 

Nærmere om de enkelte søkere om fritak for eiendomsskatt: 
 
NMBU  
Forskrift av 18.11.1992 om avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer 
regulerer eiendomsskatten for statlige eiendommer, herunder universiteter. § 1 i 
forskriften lyder: Kommunalt vedtak om å utskrive eiendomsskatt omfatter også statlig 
eiendom som kan benyttes til bolig, kontorvirksomhet eller annen forretningsmessig 
virksomhet, uten at et må foretas grunnleggende endringer i eiendommen.  
 
Når det gjelder undervisningsinstitusjoner er det definert følgende unntak etter § 2 i 
nevnte forskrift:  
Unntatt fra skatteplikten for statlig eiendom etter § 1 er blant annet eiendom eller den del 
av en eiendom som  
- er undervisningsinstitusjon. Unntaket omfatter ikke lokaler som benyttes til 
administrasjon, boligformål, forretningsvirksomhet eller som kan benyttes til 
ervervsmessig laboratorievirksomhet 
 
Da NMBU ikke har laboratorier som faller inn under kategorien forretningsmessig 
laboratorievirksomhet, er det kun administrasjonslokaler som er taksert. Resterende er 
automatisk fritatt for eiendomsskatt etter § 1 i forskriften.  
 
NMBU kan fritas for eiendomsskatt i henhold til § 7 a, institusjonar som tek sikte på å 
gagna ein kommune, eit fylke eller staten, eller § 7 b bygninger som har historisk verde.  
 
Rådmannens vurdering er at store deler av eiendommene allerede er automatisk fritatt 
etter forskriftens § 1 og innstiller på at resten av eiendommene skal fritas for 
eiendomsskatt. Innstillingen baserer seg på kommunestyrets totalvurdering og vedtak 
om fritak for eiendomsskatt for NMBU for skatteåret 2018. 
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Barnehagene Stiftelsen Kaja barnehage, Stiftelsen Åkebakke barnehage, 
Moerlia barnehage SA, Dysterlia barnehage SA, Stiftelsen Steinerbarnehagene i 
Ås, Rustadporten barnehage SA, Stiftelsen Knerten barnehage SA, Sjøskogen 
foreldrelagsbarnehage SA og Løvstad barnehage SA  
Disse barnehagene drives alle som stiftelser, lag/forening eller institusjoner, har ikke som 
formål å gå med overskudd og tar ikke ut utbytte. Disse oppfyller alle kriterier for fritak og 
faller samtidig inn under kommunestyrets vedtak av 12.02.2014 om fritak til « Private 
barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte.» 
De delene av eiendommene det er søkt for oppfyller alle kriterier for fritak og 
Rådmannen innstiller på at eiendommene fritas for eiendomsskatt.  

 
Follo Futura AS 
Follo Futura har som formål å gjennom næringsvirksomhet være et aktivt  attføringstilbud 
ved å føre arbeidstakere som av  en eller annen grunn har problemer i sitt forhold  til 
arbeidslivet tilbake til - eller inn i arbeid  i det ordinære arbeidsliv. Follo Futura er etablert 
som et aksjeselskap og eies av kommunene Ski, Ås, Vestby, Frogn, Enebakk og 
Oppegård, Akershus fylkeskommune samt Ås, Ski, Frogn og Vestby Rotary. Follo Futura 
oppfyller alle krav til fritak og Rådmannen innstiller på at eiendommen fritas for 
eiendomsskatt. 

 
Vestby og Ås Røde Kors  
Røde Kors mål i alle land er å forebygge, hindre og lindre menneskelig lidelse, samt å 
beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. De arbeider for å fremme 
gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk.  
Vestby og Ås Røde Kors oppfyller alle krav til fritak og Rådmannen innstiller på at 
eiendommen fritas for eiendomsskatt. 
 

Akershus Fylkeskommune 
Eiendommen benyttes til videregående skole og faller inn under kommunestyrets vedtak 
av 12.02.2014 om fritak til « Fylkeskommunale skoler.» 
Akershus Fylkeskommune oppfyller alle krav til fritak og Rådmannen innstiller på at 
eiendommen fritas for eiendomsskatt. 
 

Norsk Sau og Geit 
NSG er medlemsorganisasjon for sau- og geit holdere i Norge. NSG er organisert som 
forening og har vel 11 000 medlemmer. NSG er en organisasjon med skattefritak og det 
gis ikke utbytte til medlemmene. Blant arbeidsoppgavene er NSG fra staten tildelt 
ansvaret for avlsarbeidet på sau og geit i Norge. Dette er til stor del offentlig finansiert og 
ca. 1/3 av organisasjonens totale årlige omsetning skriver seg fra offentlige tilskudd via 
midler over jordbruksavtalen. For øvrig drives organisasjonen ved årlig medlems-
kontingent.  
NSG oppfyller alle krav til fritak og Rådmannen innstiller på at eiendommen fritas for 
eiendomsskatt. 
 

Follo Ren IKS  
Follo Ren IKS er et interkommunalt selskap som driver innsamling og behandling av 
avfall for eierkommunene, inklusive Ås kommune. Virksomheten er en del av 
kommunenes selvkostområde og finansieres av de kommunale renovasjonsavgiftene. 
Follo Ren IKS benytter anlegget på Bølstad til mottak, mellomlagring og sortering av 
grovavfall fra husholdningene. Dette inngår som en del av Ås kommunes forpliktelser 
i.h.t. til forurensningsloven, og som selskapet ivaretar for kommunen.  
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Follo Ren IKS oppfyller alle kriterier for fritak og Rådmannen innstiller på at eiendommen 
fritas for eiendomsskatt.  
 

Åspro AS 
Vekstbedriften Åspro AS ble opprinnelig etablert som Ås Arbeidssenter i 1987. I 1991 ble 
bedriften reetablert som et aksjeselskap der Ås kommune eier 90% og den humanitære 
organisasjonen Kiwanis eier 10 %. Åspro AS tilhører bransjen «Skjermede 
virksomheter». Det er om lag 400 arbeidssamvirke- og arbeidsmarkedsbedrifter i Norge, 
som har attføring og tilrettelagt arbeid som hovedoppgave. Åspro AS er godkjent som 
tiltaksleverandør gjennom NAV for tiltakene Varig tilrettelagte arbeid (VTA), Arbeid med 
bistand (AB), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og Grønt arbeid (APS).  
Åspro AS oppfyller alle krav til fritak og Rådmannen innstiller på at eiendommen fritas for 
eiendomsskatt. 
 

Granås Sykehjem AS 
Granås sykehjem har vært drevet som sykehjem siden driftsstart i 1966. De tar ikke ut 
utbytte og eiendommen oppfyller alle kriterier for fritak. Samtidig faller de også inn under 

kommunestyrets vedtak av 12.02.2014 om fritak til « Private barnehager og helse- og 
omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte.» 
Granås sykehjem AS oppfyller alle krav til fritak og Rådmannen innstiller på at 
eiendommen fritas for eiendomsskatt. 

 
Kroer menighetsråd. 
Eiendommen brukes av menigheten.  
Kroer Menighetsråd oppfyller alle krav til fritak og Rådmannen innstiller på at 
eiendommen fritas for eiendomsskatt. 
 

Øvre Nordby vel 
Eiendommen er eid av Øvre Nordby Vel og brukes av Tamburbakken barnehage som 
også er eid av velet.  
Øvre Nordby Vel oppfyller alle kriterier for fritak og Rådmannen innstiller på at 
eiendommen fritas for eiendomsskatt. 
 
Stiftelsen Nordby menighetssenter 
Eiendommen brukes av menigheten samt til minnesamvær etter begravelser.  
Stiftelsen Nordby Menighetssenter oppfyller alle krav til fritak og Rådmannen innstiller på 
at eiendommen fritas for eiendomsskatt. 

 
Liahøi SA 
Liahøi grendehus har som formål å drive et samfunnshus for dermed å skaffe Nordbys 
beboere et høvelig samlingssted med rom for utleie til fester, møter, 
teaterframsyninger og annen kulturell og sosial virksomhet.  Grendehuset drives på 
dugnad og er et kulturelt samlingspunkt i bygda. Vedlikeholdskostnadene er svært store, 
og inntektene kommer i hovedsak fra loppemarked, basarer og marked. Huset er fra 
1923, da det ble bygget på dugnad etter innsamling av penger i bygda.  
Liahøi SA oppfyller alle krav til fritak og Rådmannen innstiller på at eiendommen fritas for 
eiendomsskatt. 
 

Nordre Follo renseanlegg  
Nordre Follo renseanlegg er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av Ås, Ski og 
Oppegård kommuner. Selskapet driver et felles renseanlegg for kommunene, og driver 
således en virksomhet som gagner kommunene.  
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Nordre Follo renseanlegg oppfyller alle kriteriene for fritak og Rådmannen innstiller på at 
eiendommen fritas for eiendomsskatt. 

 
 
Barnehager som leier av Kroer vel og NMBU (Gbnr 95/4 og gbnr 42/1/102- tomt) 
Kroerbarnehagene leier lokaler av Kroer vel og Stiftelsen Kaja Barnehage leier tomt av 
NMBU.  
Begge disse eiendommene oppfyller de fleste krav til fritak med unntak av krav om 
direkte eierskap. Rådmannen innstiller på at de fritas. Innstillingen baserer seg på 
kommunestyrets totalvurdering og vedtak om fritak for eiendomsskatt for de samme 
eiendommene for skatteåret 2018. 
 

Alternativt vedtak  
Rådmannen anbefaler at alle eiendommer der kriterier for fritak er oppfylt fritas. 
Kommunestyret står imidlertid fritt til å velge om det skal innvilges fritak til disse eller ei. 
Om kommunestyret velger å ikke innvilge fritak for enkelte eiendommer er det viktig å 
påse at vedtaket ikke er konkurransevridende mellom likestilte næringseiendommer. 

 
Økonomiske konsekvenser:  
Fritak av eiendommer som oppfyller alle kriterier for fritak utgjør kr 2 594 830. 
Dersom kommunestyret velger å ikke innvilge fritak til de som oppfyller kriteriene vil dette 
innebære en økning av kommunens inntekter på kr 2 594 830 for 2019. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-93/18 
Valg av revisjonsordning 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  18/03515-3 
Saksgang  Møtedato 

1. Kontrollutvalget 
2. Kommunestyret 

31/18 
93/18 

04.12.2018 
12.12.2018 

 
 

Kontrollutvalgets innstilling 04.12.2018: 
1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i 

Follo Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning innen 

1.5.2019. 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget  
Kommunestyret  
 
Vedlegg:  
Saksutskrift Ås KU sak 31-18 Ås kommune - Valg av revisjonsordning 
Vedlegg 1 Fellesnemnda Saksprotokoll sak 57-18  - Valg av revisjonsordning for 
Nordre Follo kommune 
Vedlegg 2 Saksframlegg Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune 
Vedlegg 3 Tilbakemelding spørsmål AU til Fellesnemnda - Valg av revisjonsordning 
Vedlegg 4 Intensjonsavtale for sammenslåing av Follo Distriktsrevisjon IKS og 
Buskerud kommunerevisjon IKS 
Vedlegg 5 Jnr 86-2018 Innspill revisjonsordning Nordre Follo 
Vedlegg 6 Årsregnskap og beretninger signerte 2017 
Vedlegg 7 Selskapsavtale FDR 2016 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalget v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 

 
Saksutredning: 

 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i e-post 05.12.2018 
oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret om «Valg av revisjonsordning.» 
Se vedlagte saksutskrift og vedlegg. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret.  
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K-94/18 
Fleridrettshall ved Ås videregående skole 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  18/00960-14 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 94/18 21.11.2018 
2 Kommunestyret 94/18 12.12.2018 
 

 
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
1. Prosjektet prioriteres i Handlingsprogram for 2019-22 med en kostnadsramme på 

maksimalt 65 mill. kroner ekskl. mva som Ås kommunes andel. 
2. Ås kommune skal være byggherre for prosjektet. Akershus fylkeskommune 

dekker sin andel av investeringskostnadene og blir leietager av anlegget. 
3. Prosjektet bearbeides videre med henblikk på å redusere kostnadene samtidig 

som idrettens behov søkes ivaretatt på best mulig måte. 
4. Før oppstart av forprosjekt skal revidert kalkyle, avtalegrunnlag og tegninger 

legges frem for plan- og byggekomiteen for endelig godkjenning. 
5. Prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2021. 
 

_____ 
 
Formannskapets behandling 21.11.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet endringsforslag til rådmannens punkt 1: 
 Prosjektet prioriteres i Handlingsprogram for 2019-22 med en kostnadsramme 
 på maksimalt 65 mill. kroner ekskl. mva som Ås kommunes andel. 
og med følgende tillegg: 
 Dersom prosjektet skulle overskride maksimal kostnadsramme skal 
 formannskapet informeres og plan for nedjustering av prosjekt framlegges.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med H’s forslag til endring i pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
H’s tilleggsforslag til punkt 1 ble nedstemt 5-4 (2Ap, 2H). 

_____ 
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Saksfremlegg: 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Prosjektet prioriteres i Handlingsprogram for 2019-22 med en kostnadsramme på 

inntil 65 mill. kroner ekskl. mva (Ås kommunes andel). 
2. Ås kommune skal være byggherre for prosjektet. Akershus fylkeskommune 

dekker sin andel av investeringskostnadene og blir leietager av anlegget. 
3. Prosjektet bearbeides videre med henblikk på å redusere kostnadene samtidig 

som idrettens behov søkes ivaretatt på best mulig måte. 
4. Før oppstart av forprosjekt skal revidert kalkyle, avtalegrunnlag og tegninger 

legges frem for plan- og byggekomiteen for endelig godkjenning. 
5. Prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2021. 
 
 
Ås, 09.11.2018 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Plantegninger pr. 31.10.18 
2. Høringsuttalelse fra Ås Idrettsråd 
 
Tidligere politisk behandling: 
F-Sak 16/18, 31.01.2018, Flerbrukshall ved Ås vg. skole – tribune 
K-Sak 10/18, 14.02.2018, Flerbrukshall ved Ås vg. skole – tribune 
PBK-Sak 7/18, 25.04.2018, Fleridrettshall ved Ås vg. skole og Åsgård skole  
F-Sak 37/18, 02.05.2018, Fleridrettshall ved Ås vg. skole og Åsgård skole 
K-Sak 31/18, 15.05.2018, Fleridrettshall ved Ås vg. skole og Åsgård skole  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 

1. Ås kommune inngår samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering 
av en ny fleridrettshall ved Ås videregående skole. 

2. Samarbeidsprosjektet forutsetter at det etableres en fleridrettshall med 
spilleflate 25x45m, med tribunekapasitet for ca. 370 besøkende, og med 
lavkarbonbetong eller massivtre. 

3. Ås kommune anmoder Akershus fylkeskommune om å utrede konsekvenser 
av alternative energikilder til belysning og oppvarming. 

4. Det bygges en fleridrettshall ved Åsgård skole med spilleflate 25x45m. Det 
søkes innarbeidet noe tilskuerkapasitet. Mobile uttrekkstribuner i tillegg vil 
gjøre hallen egnet for annen kulturvirksomhet. 

5. Investeringsbudsjettet tilføres kr 40,4mill. i budsjettregulering 1.tertial. 
 
I etterkant av vedtaket i kommunestyret, har det vært en innledende dialog mellom 
ordfører/varaordfører, Akershus fylkeskommune (AFK) og idretten i Ås for å se om 
prosjektet kan omarbeides slik at flere av idrettens behov kan løses i en ny 
fleridrettshall ved Ås videregående skole. 
 
AFK har, med utgangspunkt i denne henvendelsen fra Ås kommune, gjennomført en 
prosess hvor idretten i Ås har vært en aktiv bidragsyter og kommet med innspill til 
løsninger. Prosessen har ført fram til et nytt forslag til prosjekt, hvor idrettens behov 
er forsøkt løst innenfor AFKs arealrammer for prosjektet.  
 
Rådmannen redegjør i denne saken for den nye løsningen for en fleridrettshall ved 
Ås videregående skole. 
 
Fakta i saken: 
Med bakgrunn i initiativet fra politisk hold i Ås kommune om å forsøke å innarbeide 
behovene til friidretten i Ås i prosjektet med en ny fleridrettshall ved Ås videregående 
skole, er det gjennomført en omfattende og god prosess for å komme fram til en ny 
løsning som både ivaretar skolens og idrettens behov. AFK har ledet prosessen og 
fått innspill fra idretten i Ås. Administrasjonen i Ås kommune har deltatt i prosessen.  
 
AFK har satt en begrensning på den nye hallens grunnflate for å få nok plass til 
utendørsanlegg og beholde nok areal til ev. framtidige utvidelser. Den utarbeidede 
løsningen ligger innenfor disse rammene. 
 
Behov spilt inn fra idretten i Ås 
Følgende behov er spilt inn fra idretten i Ås, og innarbeidet i den nye løsningen for 
prosjektet: 

 Turnhall (500 m²) 
 Løpebaner (3 stk.) 
 Treningsfasiliteter for friidrett (kastøvelser, lengde, høyde og stavsprang) 

 
Uttalelse om prosjektet fra Ås idrettsråd er vedlagt saken. 
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Beskrivelse av prosjektet 
Hallen er tenkt bygd sammen med Åshallen med felles vestibyle og forbindelse 
mellom ny og eksisterende hall. Den nye hallen er tegnet ut med et foreløpig areal på 
2 864 m² BTA i 1. etasje og 1 286 m² BTA i 2. etasje, dvs. et totalt areal på 4 150 m² 
BTA. Dette er en økning fra løsningen som lå til grunn for kommunestyrets 
behandling den 15.05.2018, K-Sak 31/18, på 1 140 m² BTA. Arealøkningen er i 
hovedsak knyttet til turnhallen (500 m²) og løpebanene (600 m²).  
 
I den uttegnede løsningen er garderobeanlegget for den nye hallen lagt over 
eksisterende garderober. Dette er en løsning som neppe er teknisk gjennomførbar 
pga. dårlige grunnforhold og dimensjonering/fundamentering av eksisterende bygg. I 
tillegg viser foreløpige beregninger at dette utgjør en kostbar løsning. Det vil derfor 
være behov for å utrede plasseringen av garderobeanlegget på nytt i den videre 
planleggingen av prosjektet.  
 
Ellers består prosjektet av blant annet følgende funksjoner: 

 Hallflate på 25 x 45 meter som kan inndeles i tre deler 
 Tre nye garderobesett 
 Lager 
 Vestibyle (felles for ny og eksisterende hall) 
 Uttrekkbar tribune 
 Styrkerom 
 Forbindelse mellom eksisterende og ny hall 

 
Det vises til vedlagte tegninger. 
 
Gjennomføring 
Prosjektet har fram til nå vært planlagt i regi av AFK, som et nybygg ved siden av 
Åshallen. Det nye forslaget innebærer at eksisterende Åshall utvides og bygges 
sammen med ny hall. Åshallen eies av Ås kommune. Det er derfor naturlig at Ås 
kommune blir byggherre og eier for det nye prosjektet og at AFK leier. 
 
Vurdering: 
Rådmannen vil fremheve det gode og konstruktive samarbeidet med AFK og idretten 
i Ås i dette prosjektet. Idretten har bidratt med gode, konstruktive innspill og vært en 
ressurs i utviklingen av prosjektet. Den løsningen som nå foreligger vurderes å være 
en svært god løsning både for Ås videregående skole og for idretten i Ås. Anlegget 
kan bli det første i sitt slag og anlegget vil kunne bli et senter for idrettsaktivitet i 
Follo-området. 
 
Rådmannen ser imidlertid at omfanget av areal- og kostnadsøkningen i prosjektet er 
krevende. Det er derfor behov for å jobbe videre med kostnadsreduserende tiltak. 
 
Fra Ås IL ved Harald Schytz har rådmannen mottatt følgende uttalelser til prosjektet: 
 
Vi i idretten i Ås er veldig takknemlige for at vi har blitt invitert inn i tidlig fase her og at 
vi deler oppfatningen om at vi ved å jobbe sammen kan oppnå mye. Må også benytte 
sjansen til å skryte av AFK, det har vært inspirerende å være med på prosessen med 
å jobbe frem et best mulig konsept. Vi har full forståelse for at økonomien til Ås 
kommune er stram og at det er tøffe prioriteringer som må gjøres, i en slik situasjon 



Ås kommune 

Kommunestyret 12.12.2018  Side 27 av 41 

 

bør jo nettopp fokuset være på å få mest mulig igjen for de investeringer en faktisk 
gjør. Det skal bygges mye for å dekke behovet for fremtidens idretts-ungdom i Ås 
hvis innbyggertallet i sentrumsregionen skal nær dobles kommende 15 år.  
…… 
Ang. Mulighetene for å redusere omfanget av prosjektet så ser vi det som krevende 
siden nettopp den størrelsen som er skissert av AFK sine arkitekter gir noen unike 
samhandlingsmuligheter. Det er ikke her snakk om en storhall men nok areal til å 
skape en kompakt hall med mange smarte løsninger. Det vil gi et løft for idretten i Ås, 
og vil være et sosialt samlingssenter for fysisk aktivitet og engasjement til beste for 
folkehelsa. Den skisserte halløsningen gir muligheter til tre separate haller på 
kveldstid med full spilleflate (1125 kvm), løpsstripe tilrettelagt for friidrett og 
hurtighetstrening (600 kvm) og hall for turn og basistrening (500 kvm). Samtidig gir 
fleksible heve-/senkevegger og teleskoptribune ballidrettene en flott kamparena i 
helgene og gode sambruksløsninger mellom turn- og løpsstripa treningsmuligheter 
som ellers bare er mulig i større spesialhaller. Løsningen gir en stor økning i 
treningskapasitet for turn, friidrett og ballidrettene i forhold til hallprosjektet som 
tidligere er vedtatt. Dette er en meget god løsning for mange idretter i Ås. Her får en 
en storstue for idretten i Ås med disse fasilitetene knyttet sammen med dagens 
eksisterende Åshall. Ser en på hva ny turnhall alene koster så er det klart at vi her 
har en meget kostnadseffektiv løsning. Det AFK og Ås kommune her presenterer blir 
fort ansett som et referanseanlegg for kostnadseffektiv fleridrettshall! 
 
Det viktigste arealet i en idrettshall er der idrett utøves, altså i aktivitetsarealet, og 
idretten vil så langt som mulig skåne aktivitetsarealet fra kutt. Aktivitetsarealet er 
også det billigste arealet å bygge i hallene. (Til sammenligning er garderobe- og 
sanitærareal i gjennomsnitt fem ganger dyrere å bygge.) Ved kutt bør det derfor 
vurderes om det er annet areal som kan reduseres, eksempelvis arealer til sanitær, 
garderober, oppholdsrom og publikumsareal. Det er imidlertid klart at slike kutt vil ha 
uheldige konsekvenser. Det er eksempelvis svært nyttig med et oppholdsrom som 
kan brukes som stevnekontor/sekretariat i helgene, som kurs-/møterom på 
hverdagene og som klasserom på dagtid. Derfor ønsker idretten fortsatt å være en 
konstruktiv part i drøftingen for å finne løsninger som er rimeligere å bygge, men som 
fortsatt ivaretar behovene.  
 

Om det likevel blir kutt i aktivitetsarealet, så vil det føre til redusert treningskapasitet, 
mindre øvelsesutvalg og mindre tippemidler til prosjektet. For idretten vil det være 
viktig at alle muligheter er undersøkt før en velger å ta eksempelvis turnhallen ut av 
prosjektet.  
 
Rådmannen slutter seg til at prosjektet slik det nå foreligger utgjør en meget 
kostnadseffektiv løsning med tanke på hvor mange idretter som vil kunne benytte 
anlegget. Muligheten for å få etablert et slikt anlegg med tilsvarende sentral 
beliggenhet og innenfor tilsvarende økonomiske rammer for Ås kommune er lite 
sannsynlig de nærmeste årene. Bygging av en separat turnhall og/eller et eget 
innendørs friidrettsanlegg vil bli langt mer kostnadskrevende enn forslaget som nå 
foreligger.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Prosjektet som lå til grunn for kommunestyrets vedtak den 15.05.2018, K-Sak 31/18, 
var kostnadsberegnet til 73,1 mill. kroner (ekskl. mva.). Etter fratrekk av tilskudd fra 
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spillemidler på 11,2 mill. kroner, utgjorde Ås kommunes andel av kostnadene 40,4 
mill. kroner. Løsningen var en fleridrettshall med spilleflate på 25x45 meter, med 
tribuner. 
 
Det nye prosjektet er kostnadsberegnet til 127,8 mill. kroner (eks. mva.). Mulig 
tilskudd fra spillemidler er beregnet til 15,7 mill. kroner. Endelig kostnadsfordeling 
mellom AFK og Ås kommune er ikke avklart. Ås videregående skole har ikke behov 
for hverken løpebaner eller turnhall. Hvorvidt AFK kan bidra til finansiering av en 
andel av også dette arealet må vurderes i den videre prosessen. Saken skal til 
politisk behandling i fylkestinget. 
 
Kostnadsøkningen på ca. 50 mill. kr. skyldes blant annet følgende forhold: 

 Økt areal (1 140 m²) 
 Dyrere garderobeløsning (bygd over eksisterende garderober) 

 
Det er identifisert følgende mulige kostnadsbesparelser i prosjektet: 

 Rimeligere garderobeløsning, enten på sørsiden av Åshallen eller i kjeller 
 Generell standard 

 
Dette må bearbeides i den videre planleggingen da det ikke har vært tilstrekkelig 
med tid til å jobbe frem alternative løsninger innen saken må fremmes for politisk 
behandling for å komme med i budsjettforhandlingene. 
 
Det er også vurdert muligheten for at idretten bidrar i finansiering av prosjektet 
gjennom å søke eksterne bidrag. En juridisk vurdering foretatt av AFK viser imidlertid 
at det vil være stor sannsynlighet for at prosjektet da ikke møter kravene for mva. 
refusjon.  
 
Framdrift 
Forutsatt at rammene for prosjektet blir politisk vedtatt i desember 2018, kan den 
videre planleggingen starte opp rett på nyåret. Et forprosjekt kan ferdigstilles høsten 
2019. Mulig byggestart sommeren 2020 og ferdigstillelse høsten 2021.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Prosjektet er planlagt med lavkarbonbetong.  
 
Et solcelleanlegg er utredet og er kostnadsberegnet til ca. 2,3 mill. kroner. Tiltaket er 
ikke økonomisk lønnsomt og er derfor ikke medtatt i prosjektet. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det planlagte prosjektet ved Ås videregående skole er utviklet til å bli et svært godt 
samarbeidsprosjekt for idretten i Ås. Rådmannens vurdering er at det foreligger en 
unik mulighet til å realisere et fleridrettsanlegg, som også tilgodeser friidretten i Ås, 
samtidig som den dekker Ås videregående skoles behov, innenfor en 
kostnadsramme på inntil 65 mill. kroner (Ås kommunes andel). 
 
Muligheten for å få realisert et anlegg av denne typen vil være særdeles krevende 
dersom Ås kommune skulle gjennomføre dette som et prosjekt kun i egen regi. 
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Anbefaling er fremmet ut i fra en helhetlig vurdering av investeringsporteføljen i tråd 
med rådmannens forslag i Handlingsprogram for 2019-22. Det forutsettes at det skal 
jobbes videre med kostnadsreduserende tiltak for om mulig å redusere 
investeringsrammen ytterligere.  
 
Gjennom plassering av modulskolen på grusbanen har det blitt mer krevende for 
friidretten å tilby et godt tilbud i Ås. En fleridrettshall tilrettelagt for friidrett har vært et 
ønske fra idretten i Ås gjennom mange år.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at det settes av inntil 65 mill. kroner til prosjektet i 
Handlingsprogram for 2019-22. Det anbefales videre at Ås kommune påtar seg rollen 
som byggherre og planlegger prosjektet videre med henblikk på å redusere 
kostnadene og ivareta idrettens behov på en best mulig måte.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-95/18 
R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  16/03352-39 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 89/18 06.12.2018 
2 Kommunestyret 95/18 12.12.2018 
 
 
 

Innstilling fra Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 06.12.2018 publiseres på 
nettbrett og på kommunens hjemmesider. Den foreligger ikke på 
utsendelsestidspunktet.  
 
 

Saksfremlegg: 
 

Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere, med kart og bestemmelser 
datert 12.11.2018. 
 
Ås, 23.11.2018 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:     24.11.2016 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 08.06.2017 
Offentlig ettersyn:     23.06.-15.09.2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang: 25.01.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 3. gang: 06.12.2018 
Kommunestyret:     12.12.2018 
 
Vedlegg: 
1. Reguleringskart, datert 12.11.2018 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 12.11.1018 
3. Planbeskrivelse, datert 12.11.2018 
4. Saksutskrift fra HTM 08.06.2017 
5. Saksutskrift fra HTM 25.01.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Adressater i følge liste   

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-06-12-2018.350480.MD1I545685ob172.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslaget legger til rette for 7 eneboliger/eneboliger med sekundærleilighet og 
rekkehus med 9 boenheter. 
 
Planområdet ble, som en del av et større planområde, i 2004 i R-221 
Reguleringsplan for boligområde ved Eikestubben, regulert til landbruk, en boligtomt 
og kjørevei (felles atkomst). 
 
Nytt forslag til reguleringsplan har ligget ute til offentlig ettersyn og har blitt 
bearbeidet, etter innkomne bemerkninger fra overordnede myndigheter og andre 
berørte parter, samt etter behandling/vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
25.01.2018. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Drøbak Arkitektkontor AS, på vegne av tiltakshaver 
Kjærnesveien 18 AS. 
 
Fakta i saken: 
Nytt forslag til reguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere erstatter deler av 
gjeldende reguleringsplan for området. Planområdet er i kommuneplanens arealdel 
disponert til boligformål og er regulert til bolig/landbruk. Planforslaget er på ca. 10,5 
dekar. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å omregulere eiendommene til kombinert 
bebyggelse og anlegg, Bolig. Forslagsstillers målsetning er å utvikle eiendommene til 
boligformål med 7 eneboliger/eneboliger med sekundærleilighet og rekkehus med 9 
boenheter. 
 
Det redegjøres for planforslaget i vedlagte reguleringskart, reguleringsbestemmelser 
og planbeskrivelse. 
 
Tidligere behandling av saken: 
 
Forhåndsvarsel 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet med planavgrensning 24.11.2016. 
 
Behandling i HTM 1. gang 
Planen ble behandlet i Hovedutvalg for teknikk og miljø i møte 08.06.2017 og 
utvalget fattet følgende vedtak (rådmannens alternative innstilling): 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Kjærnesveien 18 
med flere, som vist på kart datert 05.05.2017, med reguleringsbestemmelser datert 
05.05.2017. 
 
Offentlig ettersyn 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 23.06.2017-15.09.2017. Det ble 
mottatt 5 bemerkninger som er gjengitt og kommentert nedenfor. 
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Innkomne høringsuttalelser: 
 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (14.09.2017) mener at planens bestemmelser 

som omhandler støy ikke er tilfredsstillende utformet. Av oversendt planmateriale 
kan fylkesmannen heller ikke se at det er foretatt en konkret støyvurdering. Det er 
registrert en hul eik innenfor planområdet og det forventes at kravene i 
naturmangfoldloven og forskrift om utvalgte naturtyper følges opp. 

 
Fylkesmannen mener det er svært uheldig at kommunen legger ut et planforslag 
med et så stort omfang som 40 nye boenheter utenfor det som i Regional plan for 
areal og transport er definert som prioriterte vekstområder. Området er ikke inne i 
kommunens boligprogram og er ikke i tråd med føringene i den regionale planen. 
Fylkesmannen vil derfor fraråde at kommunen vedtar planforslaget. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Bestemmelsen om støy er endret i reguleringsbestemmelse 4.12. Den hule eiken er 
vurdert, jfr. planbeskrivelses pkt. 3.9 side 12. 
 
Rådmannen deler fylkesmannens skepsis til den massive utbyggingen planforslaget 
la opp til. Ved første gangs behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø innstilte 
derfor rådmannen på å avvise forslaget. Det ble imidlertid ikke tatt til følge av 
hovedutvalget, som vedtok å legge saken ut til offentlig ettersyn. 
 
I revidert forslag, etter offentlig ettersyn og etter 2. gangs behandling i HTM, er 
omfanget redusert til 7 eneboliger med sekundærleilighet og 9 boenheter i rekkehus.  
 
2. Akershus fylkeskommune (29.08.2017/ med tilleggsuttalelse 19.09.2017) minner 

om at automatisk fredete kulturminnet (ID 58971, bosetningsspor og dyrkingslag 
fra jernalderen) med sikringssone må vises i reguleringskartet. Sikringssonen 
strekker seg ca. en meter inn i planområdet på vestsiden av planområdet. Det er 
viktig at de som skal utføre arbeid i marka gjøres særlig oppmerksom på at det 
kan være ukjente fornminner i området. Rette myndighet, Akershus 
fylkeskommune, må straks varsles hvis dette skjer. Av nyere tids kulturminner er 
det et historisk veifar fra 1650 som går gjennom den sørøstre delen av 
planområdet, kalt Oppegårdsvegen. Det bes om at det blir tatt hensyn til rester 
etter det historiske veifaret. 
 
Fylkesrådmannen viser til at området ikke inngår i kommunens boligprogram og 
ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. Planområdet har vært disponert til boligområde i 
kommuneplanen i flere perioder. I gjeldende reguleringsplan er det kun åpnet for 
en by bolig og deler av planområdet er regulert til landbruk. Fylkesrådmannen 
mener det er svært uheldig at kommunen legger ut et planforslag med 40 nye 
boenheter utenfor det som i regional plan er definert som prioritert vekstområde, 
og fraråder at kommunen vedtar planforslaget. Det anbefales at gjeldende 
reguleringsplan for området opprettholdes. Alternativt bør antallet boliger 
begrenses vesentlig. 
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Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Kulturminnets sikringssone er markert på plankartet. Når det gjelder veifaret er det 
ingen fysiske spor igjen av det. Fylkesrådmannens skepsis til den omfattende 
utbyggingen ble delt av rådmannen og det vises til kommentar i punktet ovenfor. 
 
3. Statens vegvesen (SVV) (24.08.2017) uttaler at det må tas inn en 

rekkefølgebestemmelse som sier at byggeplan for alle tiltak på og langs 
fylkesveien skal godkjennes av Statens vegvesen før gjennomføring. For krav om 
krysningspunkt etter bestemmelsens § 6.2 må den fysiske utformingen framgå av 
byggeplanen. Eventuell skilting og oppmerking av fotgjengerfelt må det søkes 
særskilt om. Når det gjelder bestemmelser om sykkelparkering anbefaler SVV at 
det tas med hvilken kvalitet sykkelparkeringen skal ha. Sykkelparkeringsplassene 
bør være under tak og utformes slik at syklende kan låses fast. En 
illustrasjonsplan bør vise tilkomst til sykkelparkeringen. 
 
Når det gjelder støy og luftforurensning forutsetter SVV at gjeldende retningslinjer 
ligger til grunn. Det er viktig at valgte trafikkløsninger ivaretar trafikksikkerheten og 
framkommeligheten for alle trafikantgrupper. Planen må legge opp til en god og 
sikker atkomst, hensiktsmessig parkering og trafikksikker skolevei. Alle anlegg for 
gående og syklende skal være universelt utformet. Løsningene for gående og 
syklende bør utformes på en måte som gjør det enklere å velge å gå og sykle 
framfor bilbruk. Samtidig må det tilrettelegges for snarveier til interne og eksterne 
målepunkt for å hindre at myke trafikanter må gå lange omveier. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Bestemmelsene er endret jfr. reguleringsbestemmelse 4.10 om universell utforming, 
4.12 om støy, 4.13 om luftkvalitet og 5.4 om at byggeplan for alle tiltak, på og langs 
fylkesveien, skal godkjennes av Statens vegvesen før gjennomføring. Siden 
omfanget av utbyggingen er redusert til eneboliger og rekkehus er det ikke lagt opp til 
felles sykkelparkeringsanlegg. 
 
4. Follo Ren IKS (29.08.2017) anbefaler nedgravde avfallsbrønner for alle 

utbygginger fra 12 boenheter og oppover. Med utgangspunkt i ca. 40 boenheter 
vil det være nødvendig med 1 stk 5 m3 avfallsbrønn per fraksjon, totalt 2 
nedgravde avfallsbrønner. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det er tatt inn i reguleringsbestemmelse 4.8 at felles anlegg for avfallshåndtering skal 
avklares med Follo Ren i forbindelse med byggesaken. 
 
5. Skar Advokater (15.09.2017) representerer beboerne i Kjærnesveien 24, 26, 28, 

34, 36 og 38 som er berørt av forslag til reguleringsplanen. På vegne av 
beboerne ber advokaten om at kommunen forkaster forslag til ny reguleringsplan 
slik den foreligger til offentlig ettersyn, datert 05.05.2017. Det vises til at området 
allerede er regulert, og at beboerne ikke ser noen grunn til at det skal lages en ny 
plan som innebærer en kraftig fortetting av området. Hvis kommunen godtar en 
slik utbygging av området, vil det være i strid med kommunens boligprogram som 
blant annet er ment å være et verktøy for å styre boligutbyggingen, jfr. kapasitet 
på offentlig sosial infrastruktur som skoler og barnehager. 
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Planforslaget er ikke i tråd med regionale og nasjonale føringer om å konsentrere 
boligveksten til prioriterte vekstområder. Planforslaget innebærer et spredt 
utbyggingsmønster og økt bilbruk. Det legges opp til stor trafikkøkning gjennom 
eksisterende kryss i Kjærnesveien, der siktforholdene ikke er gode. En bedre 
trafikkløsning vil være innkjøring for hele planområdet fra «nedsiden» dvs fra 
Kjærnesveien 18. Dagens interne atkomstvei er svært smal og det er ikke mulig 
for to biler å passere hverandre. Det legges opp til en alt for høy fortetting. 
Planområdet egner seg ikke for blokkbebyggelse eller tomannsboliger. 
Utbyggingen vil kreve mye utsprengning der konsekvensen er at hele topografien 
for området blir endret. Eksisterende bomiljø vil bli drastisk endret, noe beboerne i 
området ikke ønsker. Arealet som er avsatt til friareal/lekeplass er uegnet som 
lekeplass, siden det er alt for bratt der. 
 
Kjærnesveien 18 AS er forslagsstiller og eies indirekte av Kjetil Barfelt, som er 
registrert som styreleder og daglig leder i selskapet. Kjetil Barfelt er for tiden også 
leder av Hovedutvalg for teknikk og miljø, som behandler planforslaget. Advokat 
Skar stiller spørsmål ved leders og hovedutvalgets habilitet. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Rådmannen var også skeptisk til planforslagets omfang, og viser til sin kommentar 
ovenfor, under pkt. 1. Forslagsstiller har redusert antall eneboliger/eneboliger med 
sekundærleilighet til 7 og til 9 boenheter i rekkehus. Blokkbebyggelsen utgår. 
 
Når det gjelder habilitetsspørsmålet, er det blitt behandlet som en egen sak, sak 
86/17, i møte 07.12.2017. Vedtaket gjengis nedenfor til orientering. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 07.12.2017: 
 
Kjetil Barfelt vurderes som inhabil til å behandle reguleringsplan R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 m.fl., i henhold til forvaltningsloven § 6 
første ledd. 
Utvalgsmedlemmene for øvrig anses som habile til å behandle reguleringsplan R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 m.fl., med mindre det ved senere 
behandling skulle fremkomme at møtende enkeltmedlemmer kan ha særlig fordel, 
tap eller ulempe i saken. 
 
I reguleringssaken for øvrig tas det kun stilling til planforslaget. 
 
Behandling i HTM 2. gang 
Planen ble behandlet i Hovedutvalg for teknikk og miljø i møte 25.01.2018 og 
utvalget fattet følgende vedtak: 
 
1. HTM vedtar antall boenheter i forslag til detaljreguleringsplan for Kjærnesveien til 

maks 30 boenheter i lavblokk, tomannsbolig, rekkehus. 
2. Kommunen gis forkjøpsrett til 5 boenheter. 
3. Interne veier innarbeides i planen. 
4. Planforslaget returneres til tiltakshaver som får mulighet til å revidere forslaget i 

henhold til dette. 
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Vurdering: 
 
Planprosess 
Planområdet er i gjeldende kommuneplans arealdel disponert til boligformål. 
Området er regulert til en boligtomt og til landbruk, samt felles atkomstvei. 
Konsekvensen av det nye forslaget er at landbruksarealet omreguleres til 
boligformål. Planforslaget vurderes til ikke å være i tråd med regionale føringer, der 
boligveksten skal konsentreres i prioriterte vekstområder. Planforslaget bidrar til å 
opprettholde/utvide et spredt utbyggingsmønster som vil øke bilbruken. Området 
ligger ikke inne i kommunens boligprogram. 
 
Berørte offentlige og private parter har gjennom offentlig ettersyn kommet med 
bemerkninger. Overordnede berørte myndigheter, med unntak av Statens vegvesen, 
er svært negative til planforslaget, i likhet med naboene som anbefaler å avvise 
forslaget. 
 
Forslagsstiller imøtekom noen av bemerkningene, og planforslaget ble revidert til 2. 
gangs behandling i HTM. Antall boenheter i planforslaget ble imidlertid ikke vesentlig 
redusert, til tross for at de fleste berørte parter påpekte at det var alt for omfattende 
og at det brøt med eksisterende boligmønster i området. 
 
Etter behandling/vedtak i HTM 25.01.2018 har imidlertid forslagsstiller redusert 
omfanget ytterligere. I vedlagte planforslag er omfanget redusert til 7 
eneboliger/eneboliger med sekundærleilighet og 9 boenheter i rekkehus. Det vil si at 
det blir maks 23 boenheter totalt, hvis alle eneboligene bygges med 
sekundærleilighet. Det vurderer rådmannen som en betydelig reduksjon av antall 
boenheter. Det vil gi en bedre totalløsning for selve området med tanke på 
trafikkavviklingen til og fra området, mulighet til å bevare mer av grønnstrukturen og 
reduksjon av inngrep i terrenget. 
 

 
Skråbilde fra Follokart viser planområdet 
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Planområdet er en del av innfallsporten til Kjærnes, som framstår som et landlig 
småskalalandskap med husklynger spredt langs veien. En utbygging som 
planforslaget legger opp til vil, til tross for at omfanget er redusert, påvirke dette, 
både i form av endret topografi og fjerning av vegetasjon. 
 
Endringer i planforslaget 
Etter offentlig ettersyn og vedtak i HTM 25.01.2018 er det gjort følgende endringer i 
reguleringsbestemmelsene: 

- type boligbebyggelse er endret fra småhusbebyggelse/lavblokk til 
enebolig/enebolig med sekundærleilighet og rekkehus, jfr. 2 a. og b. 

- 3.5 Eksisterende bebyggelse på gnr/bnr 109/60 tillates revet/demontert. 
- 4.1 b. og c For pulttak/flatt tak er maks øvre gesimshøyde det samme som 

mønehøyde. 
- 4.2 d. Der terrengforholdene tillater det kan parkering legges helt/delvis under 

bakkeplan. 
- 4.3 og 4.4 er nye i sin helhet, siden lavblokker erstattes av rekkehus. 
- 4.6 a. I felt B1 og B2 skal uteareal for boliger være minst 250 m2 for hver 

enebolig og minst 50 m2 for hver sekundærleilighet. 
- 4.6 b. I felt B3 skal uteareal for hver boenhet være minst 90 m2. Av uteareal 

skal minst 150 m2 avsettes til felles lekeplasser og minst 15 m2 avsettes til 
privat uteareal på terreng. 

- 4.7 Mindre justering av grensen mellom B1/B2 og B3 tillates dersom det vil 
være fordelaktig av arronderingsmessige årsaker. Ferdig planert terreng skal 
tilpasses terrengnivå på tilstøtende veier og tomter, men terrenget tillates 
hevet mot Kjærnesveien. Maks stigningsforhold 1:2 ved terrengoppfylling mot 
Kjærnesveien. 

- 4.10 Anlegg for syklende og gående, i forbindelse med krysningspunkt over 
Kjærnesveien ved avkjørsel FA2, skal være universelt utformet så langt det er 
praktisk mulig. 

- 4.12 Grenseverdier for støy gitt i Miljøverndepartementets rundskriv T-
1442/2016 tabell 3, eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy, 
gjelder for planen. 

- 4.13 Grenseverdier for luftkvalitet gitt i Miljøverndepartementets rundskriv T-
1520, eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer for luftkvalitet, gjelder for 
planen. 

- 5.1 b. Felles avkjørsel FA2 gjelder for boligbebyggelse innenfor 
byggeområdene B2 og B3. 

- 5.3 Krysningspunkt/gangfelt over Kjærnesveien ved avkjørsel FA2 skal være 
opparbeidet før det gis brukstillatelse/ferdigattest for boligbebyggelse innenfor 
byggeområdene B2 og B3. 

- 5.4 Gang- og sykkelvei og veianlegg kan, etter godkjenning fra Statens 
vegvesen, plasseres nærmere midtlinje vei enn 15 meter. Byggeplan for alle 
tiltak på og langs fylkesveien og nøyaktig plassering og utforming av FA2 skal 
godkjennes av Statens Vegvesen før gjennomføring. 

- 5.6 a. Ut over plan- og bygningsloven gjelder særskilt lov og forskrift for 
trafostasjon. 

 
Etter offentlig ettersyn og vedtak i HTM 25.01.2018 er det gjort følgende endringer i 
reguleringsplankartet: 
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- Byggegrensen mot fylkesveien i felt B3 er økt/utvidet langs hele strekningen. 
- Planen er blitt inndelt fra 2 til 3 felt. 
- Byggegrensen i felt B2 er trukket litt vestover, langs «foten» av kollen, mot felt 

B3. 
 

Planbeskrivelsen er også endret i henhold til endringene i plankart og bestemmelser 
nevnt ovenfor. Det er også inntatt innkomne uttalelser fra berørte parter. Uttalelsene 
er kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Planforslaget bidrar til et spredt utbyggingsmønster og økt bilbruk. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Omfanget av planen har blitt begrenset gjennom reguleringsprosessen. Antall 
boenheter er blitt redusert fra 40 til maks 23 (hvis alle eneboligene får 
sekundærleilighet). Blokkbebyggelse er blitt trukket ut av planforslaget. Det er vist 2 
rekkehus, med henholdsvis 4 og 5 boenheter og 7 eneboliger, se skisser i 
planbeskrivelsen side 14 og 15. 
 

Atkomst til område B2 og B3 blir fra sørsiden, fra atkomstvei FA2. Det vil si at 
eksisterende atkomst fra nordsiden, atkomstvei FA1, kun blir belastet med trafikk fra 
to nye boliger. 
 

Rådmannen mener dette er et bedre plangrep som også tar hensyn til naboene, som 
var skeptiske, spesielt til økt trafikk på atkomstvei FA1. 
 
Det reviderte planforslaget legger imidlertid opp til en utbygging som rådmannen 
fortsatt mener er omfattende i dette området. Planforslaget er ikke i tråd med 
overordnede føringer om konsentrert boligvekst, ligger ikke inne i kommunens 
boligprogram og vil føre til økt bilbruk. 
 

Rådmannen ønsker derfor å legge fram en alternativ innstilling om at 
sekundærleilighetene utgår. Hvis det kun tillates eneboliger (uten sekundærleilighet) 
og rekkehus blir det totalt 16 boenheter. Det gjør at fotavtrykk og inngrep i terrenget 
kan reduseres og at større del av vegetasjon og topografi kan bevares. 
 

Alternativ innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere, med kart og bestemmelser 
datert 12.11.2018, med følgende endring: 
- Enebolig med sekundærleilighet utgår, dvs at det tillates 7 eneboliger og 9 

boenheter i rekkehus. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-96/18 
R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage - klage på vedtak 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  17/00842-63 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 90/18 06.12.2018 
2 Kommunestyret 96/18 12.12.2018 
 
 

Innstilling fra Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 06.12.2018 publiseres på 
nettbrett og på kommunens hjemmesider. Den foreligger ikke på 
utsendelsestidspunktet.  

_____ 
 
 
 

Saksframlegg. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Klage på vedtak av R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage tas delvis til 
følge. Kommunestyrets vedtak i sak 63/18, møtedato 12.09.2018, endres på 
følgende punkter: 

- Punkt 5.1 g, siste setning: Bekk med tilhørende randsoner skal ha en total 
bredde på minimum 5 meter. 

- Punkt 5.1 i, siste setning: Veien opparbeides i 3 meters bredde på vestsiden 
av bekken. 

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 23.11.2018 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 06.12.2018 
Kommunestyret:   12.12.2018 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (endelig avgjørelse) 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift fra vedtak i Kommunestyret 12.09.2018 
2. Reguleringsplan, datert 06.08.2018 
3. Reguleringsbestemmelser, redigert og datert 12.09.2018, jfr. vedtak i K-styre 
4. Klage fra Kirsti Bjørbæk, e-post datert 18.10.2018 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-06-12-2018.350480.MD1I545685ob172.pts.html
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kirsti Bjørbæk 
Rambøll Norge AS 
Prosjektavdelingen i Ås kommune 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 

Saksutredning: 
       
Fakta i saken: 
R-315 – Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage ble vedtatt av Kommunestyret 
12.09.2018, se vedlegg 1. Vedtatt plan legger til rette for en ny barnehage på Nordby 
med 8 avdelinger. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.09.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-315 
Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage, med bestemmelser datert 06.08.2018 
og kart datert 06.08.2018, med følgende tillegg: 

- Punkt 5.1 i: følgende legges til: «Gangvei fram til idrettsplassen skal gå på 
østsiden av barnehagebygget og være kjørbar. Veien opparbeides i 5 meters 
bredde.» 

- Punkt 5. c endres fra «pulttak» til «pulttak og flatt tak» 
- Punkt 5. g endres fra «skal ha en total bredde på minimum 5 meter» til «skal 

så langt som mulig ha en total bredde på 5 meter» 
- Punkt 5. h: «for å opprettholde vanntilsiget i bekken og Askehaugtjernet» 

strykes 
- Punkt 7. a og 7. c utgår 

 
Klage på vedtak: 
Vedtaket ble offentliggjort i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med 
underretting om klageadgang, i brev datert 27.09.2018. 
 
Kirsti Bjørbæk, e-post datert 18.10.2018 
Hun er nabo i Siriusveien 45, som grenser inn til planområdet i øst, og er misfornøyd 
med at kommunestyret har vedtatt flere justeringer av planforslaget for Nordby 
barnehage. 
 
Planens avgrensning 

- Justeringen, som er blitt foretatt av planens avgrensning, får store 
innvirkninger for bebyggelsen i Siriusveien da det legges opp til at en kjørbar 
gangvei etableres helt inntil tomtegrensen i øst. Klager mener det er et helt 
unødvendig tiltak, da arealet som er tatt ut ikke er i bruk i dag og at det ikke 
kan benyttes til idrettslagets aktiviteter. Opprettholdelse av opprinnelig 
plangrense vil også gjøre det unødvendig å anvende kommunale budsjetter 
på kjøp av 3 dekar tilleggsareal. 

 
Bekk med randsone 

- Det kan virke som justeringen av planens avgrensning også påvirker 
randsonen, som var tenkt å fungere som en vegetasjonsskjerm mot naboene. 
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Det påpekes i planbeskrivelsen at dette skal fungere som et avbøtende tiltak 
for naboene, i forbindelse med etableringen av barnehagen. Dette er det 
eneste tiltaket som er skissert i prosjektet og klager er dermed svært skeptisk 
til at punkt 5.g endres fra «skal ha en total bredde på minimum 5 meter» til 
«skal så langt som mulig ha en total bredde på 5 meter». Dette åpner for en 
subjektiv vurdering og utvanner potensielt formålet med randsonen. En 
bevaring og forsterkning av randvegetasjonen langs bekken vil samtidig bidra 
til å redusere eksponeringen mot naboene. 

 
Klager skriver avslutningsvis at det er interessemotsetninger mellom flere parter i 
denne saken, men vil påpeke at naboenes interesser ikke har blitt hensynstatt 
overhodet. 
 
Klager ber derfor fylkesmannen se nærmere på arealdisponeringer og plangrensene 
og vurdere om vedtaket hensynstar de ulike interessemotsetningene på en balansert 
måte. 
 
Se mer utfyllende klage i vedlegg 4. 
 
Rådmannens kommentar 
 
Om planavgrensningen 
Etter 1. gangs behandling ble det vedtatt et tillegg om at «Administrasjonen kontakter 
grunneier på 113/1 for eventuelt kjøp av tilleggsareal». 
 
Det ble tatt kontakt med grunneier og det ble inngått avtale om å utvide planområdet 
med 3 dekar i vest. Fordelen med denne løsningen er at idrettslaget beholder arealet 
som er disponert til idrett. I tillegg vurderer rådmannen det som en mer 
hensiktsmessig avgrensing av barnehagetomten og gir også barna bedre uteareal for 
lek og læring. I motsetning til arealet som ble innskrenket i sør, består arealet i vest 
av skog og kan benyttes til «lek i fri natur». 
 
Forslag til endring av barnehagetomten ble sendt berørte parter til uttalelse. 
 
Det kom inn et innspill fra berørte naboer som var positive til at arealet ble utvidet 
vestover. De var imidlertid skeptiske til om denne endringen vil føre til at kjørbar 
gangvei flyttes til østsiden av planarealet. Det bor mange små barn i bolighusene 
inntil planområdet og både sikkerhet og støy fra veien er bekymringsfull. Det er til 
tider mye trafikk til fotballbanen, både på kveldstid og i helgene. 
 
Rådmannen mener at endret planavgrensning gir en mer funksjonell barnehagetomt 
og at barna får et mye bedre uteareal for lek og læring. Endringen vil også medføre 
at mesteparten av utendørsaktiviteten vil foregå på vestsiden av nytt barnehagebygg, 
som vil medføre mindre støy for naboene på dagtid. 
 
Om bekk med randsone 
Det er riktig som klager påpeker at det er tatt inn bestemmelser om at bekken skal 
opprettholdes og at vegetasjonen langs den skal forsterkes. I tidligere saksframlegg 
og i planbeskrivelsen står det at det vil fungere som en skjerm mot naboene. I 
reguleringsbestemmelsene ble det derfor foreslått en total bredde på minimum 5 
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meters bredde på bekk med randsoner. Denne bestemmelsen ble vedtatt endret til 
«Bekk med tilhørende randsoner skal så langt som mulig ha en total bredde på 5 
meter», jfr. kommunestyrets vedtak. 
 
Det er ikke begrunnet hvorfor det åpnes opp for redusert bredde på randsonen, men 
rådmannen antar at det er for å få større uteareal for barna og/eller få plass til en 
kjørbar gangvei fram til idrettsanlegget. Det kan imidlertid være grunn til å stille 
spørsmål ved om en kjørbar gangvei må ha en bredde på 5 meter, og om det er 
viktigere enn å opprettholde randsonen rundt bekken, mot nabobebyggelsen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener at ny planavgrensning av barnehagen gir en mer funksjonell 
barnehagetomt og bedre uteareal for barnas lek og læring. Det vises til at forslag til 
endring av planens avgrensning ble sendt berørte parter til uttalelse. Det ble, blant 
annet fra nærmeste naboer, gitt positive tilbakemeldinger på det. Klagen på planens 
avgrensning avvises. 
 
Rådmannen har imidlertid forståelse for klagers bekymring om å få en bred kjørevei 
helt inntil boligeiendommene, i stedet for en randsone langs bekken. Rådmannen 
foreslår derfor at bredden på kjørbar gangvei reduseres til 3 meter, for å opprettholde 
bredden på randsonen til 5 meters bredde. I tillegg foreslås det å etablere gangveien 
vest for bekkens randsone, for å redusere ulempene for naboene og for å 
opprettholde/bevare bredden på randsonen. 
 
Alternativ innstilling: 
Klagen på vedtak av R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage tas ikke til 
følge. Kommunestyrets vedtak i sak 63/18, møtedato 12.09.2018, opprettholdes. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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