
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00059 
 

 MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 

 
Dato: 13.02.2019 kl. 18:30  
Sted: Ås kulturhus, store sal  
 
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.  
 

Spørretime 
Innbyggerne kan stille spørsmål til ordfører, som besvarer disse i starten av møtet. 
Ordfører må motta spørsmålene innen fredag 08.02.2019. Spørsmålsstilleren må 
selv være tilstede. Les mer om spørretimen og innsending av spørsmål på 
kommunens nettsider.  
 

Saksliste 

 Side 

Spørsmål fra kommunestyrets medlemmer 

1/19 19/00434-1 Barn og unges skolehverdag - mobbing 2 

Saker til behandling 

1/19 19/00067-2 Bosetting av flyktninger 2019  3 

2/19 18/02748-2 Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrening 
østre linje - Planinitiativ 

10 

3/19 15/03262-5 Forvaltningsrevisjonsrapport Follo landbrukskontor 25 

4/19 17/00376-16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet 

26 

5/19 19/00433-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 27 

6/19 18/02235-15 Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa 27 

7/19 17/01362-49 R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan 34 

8/19 19/00126-2 Søknad om fritak fra kommunale verv - Ida Elisabeth 
Krogstad (H) – nyvalg 
 
 

41 

Ås, 06.02.2019 
 

 
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
https://www.as.kommune.no/spoersmaal-til-spoerretimen.475447.no.html
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no


Ås kommune 

Kommunestyret 13.02.2019  Side 2 av 46 

 

 
Spørsmål fra kommunestyrets medlemmer 
 
 
1/19   Barn og unges skolehverdag – mobbing.  
 Spørsmål fra FrP.  
 Saksnr. 19/00434-1.Publisert på nettbrett og kommunens nettsider. 
 
 
  



Ås kommune 

Kommunestyret 13.02.2019  Side 3 av 46 

 

 

Saker til behandling 

K-1/19 
Bosetting av flyktninger 2019 - saksfremlegg 
 
Saksbehandler:  Anders Glette Saksnr.:  19/00067-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 1/19 23.01.2019 
2 Formannskapet 2/19 30.01.2019 
3 Kommunestyret 1/19 13.02.2019 
 
 
 

 
Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019. 

_____ 
 

BEHANDLINGER: 
 
Formannskapets behandling 30.01.2019: 
Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om at Ås kommune bosetter 15 nye flyktninger. 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet HHS’s innstilling pkt. 1 om bosetting av 10. 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet forslag om at Ås kommune bosetter 20. 
 
Det ble ikke votert over HHS’ innstilling punkt 2 og 3, men formannskapet ønsker å 
bli holdt orientert. 
 
Votering: 
MDG’s forslag ble nedstemt 7-2 (MDG, SV). 
H’s forslag ble tiltrådt 5-4 (Sp, MDG, SV, V) ved alternativ votering mot V’s forslag. 
 
Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
Se øverst i saken. 

_____  
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.01.2019: 
Steinar Antonsen (MDG) fremmet følgende forslag:  
Ås kommune følger anmodningen fra IMDi og bosetter 20 nye flyktninger i 2019.  
Det forutsettes en økning av den økonomiske rammen til Nav Ås tilsvarende en 
100% stillingsressurs. Ås kommunale fastlegekontor og Voksenopplæringen styrkes 
med en 50% stillingsressurs hver.  
Styrking av disse tjenesten kan skje gjennom disponering av økt integreringstilskudd. 
 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag:  
1. Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019 
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2. Hovedutvalg for helse og sosial vil vektlegge viktigheten av å fortsette arbeidet 
med å få flyktninger ut i arbeid, samt tilpasse introduksjonsprogrammet etter den 
enkelte deltakers behov. 

3. Hovedutvalg for helse og sosial ber om orientering av tjenesten i introduksjons-
programmet innen 01.06.2019 

 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Ås kommune bosetter 15 nye flyktninger i 2019. 
 
Votering: 
MDGs forslag ble nedstemt 6-3 (2 MDG, SV) ved alternativ votering til rådmannens 
innstilling. 
 
Sp´s forslag forslag ble nedstemt 5-4 (2 MDG, Sp, SV) ved alternativ votering til 
rådmannens innstilling. 
 
H´s forslag punkt 1 ble tiltrådt 5-4 (2 MDG, SV, Sp) 
H´s forslag punkt 2 ble tiltrådt 5-4 (2 MDG, SV, Sp) 
H´s forslag punkt 3 ble tiltrådt 5-4 (2 MDG, SV, Sp) 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 23.01.2019: 
1. Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019. 
2. Hovedutvalg for helse og sosial vil vektlegge viktigheten av å fortsette arbeidet 

med å få flyktninger ut i arbeid, samt tilpasse introduksjonsprogrammet etter den 
enkelte deltakers behov. 

3. Hovedutvalg for helse og sosial ber om orientering av tjenesten i introduksjons-
programmet innen 01.06.2019 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019. 
 
 
Ås, 11.01.2019 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Kommunalsjef for helse og mestring 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskap 
Kommunestyret  
 
Vedlegg: 
Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Nav leder 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag:  

IMDi har anmodet Ås kommune om å ta imot 20 nye flyktninger i 2019. Fordeling av 
flyktninger til bosetting mellom kommunene skjer etter nye kriterier fra 
Kunnskapsdepartementet. Kommuner med gode resultater i introduksjons-
programmet og muligheter for arbeid skal bosette flere, mens områder med høy 
innvandrertetthet og kommuner med dårlige resultater skal ta imot færre flyktninger 
enn tidligere. På bakgrunn av de nye kriteriene blir Ås kommune bedt om å øke sin 
andel av bosettingen for 2019, og dermed ta en større belastning enn andre. 
 
Rådmannen mener at kommunen ikke er i stand til å ta hele denne tilleggs 
utfordringen, og anbefaler derfor at Ås kommune bosetter 10 flyktninger i 2019, som 
tidligere vedtatt. 
 
Fakta i saken:  
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev av 12.12.18 anmodet  
kommunen om å bosette 20 flyktninger i 2019. IMDi oppfordrer kommunen til å fatte 
vedtak i tråd med antallet i anmodningen. Vedtaket skal ikke inkludere 
familiegjenforente eller ha andre forbehold. Videre opplyser IMDi at anmodningen 
skjer på bakgrunn av prognoser som viser at det er behov for å bosette 5 350 
flyktninger i Norge i 2018, av disse vil 3 000 være overføringsflyktninger.  
 
Fordeling av flyktninger til bosetting mellom kommunene skjer etter nye kriterier fra 
Kunnskapsdepartementet. Kommuner med gode resultater i 
introduksjonsprogrammet og muligheter for arbeid skal bosette flere, mens områder 
med høy innvandrertetthet og kommuner med dårlige resultater skal ta imot færre 
flyktninger enn tidligere.  
 
På bakgrunn av de nye kriteriene blir Ås kommune bedt om å øke sin andel av 
bosettingen for 2019. 
 
Organisering av bosetting og integreringsarbeid i kommunen:  
NAV Ås har det helhetlige ansvaret for bosetting og integrering av flyktninger i  
kommunen. Bosetting av nye flyktninger skjer både i kommunale boliger og i private  
utleieboliger. Ved bosetting i kommunale boliger har eiendomsavdelingen ved  
boligkontoret ansvar for forvaltning av leieforholdene. Ås kommunale fastlegekontor  
gjør førstegangs helseundersøkelser av flyktninger som bosettes og ikke har fått 
denne undersøkelsen i asylmottak. Videre er enhet for forebyggende helse, skoler og  
barnehager involvert ved bosetting og oppfølging av familier med barn.  
 
Introduksjonsordningen er det viktigste virkemiddelet for integrering av flyktninger 
som bosettes i en kommune. NAV Ås har et hovedansvar for 
introduksjonsprogrammet i Ås kommune. Voksenopplæringen står for undervisning i 
norsk og samfunnskunnskap, grunnskole for voksne og annen undervisning som 
inngår i flyktningenes introduksjonsprogram.  
 
Status for bosetting og integrering i 2018:  
Kommunestyret vedtok å bosette til 10 flyktninger i 2018. Vedtaket ble gjort 
14.02.2018 i kommunestyrets sak 03/18. 05.07.2018 ble det gjort vedtak om å ta 
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imot ytterligere 6 flyktninger etter tilleggsanmodning fra IMDi. Av en total kvote på 16 
ble 14 flyktninger bosatt i 2018. De resterende to vil bli bosatt i løpet av første tertial 
2019. 
 
Av de 14 bosatte flyktningene ble 12 bosatt i kommunale boliger, mens 2 ble bosatt i 
boliger med kommunal tildelingsrett. 7 av de 14 bosatte kom som 
overføringsflyktninger. NAV Ås erfarer at bosetting av overføringsflyktninger har vist 
seg betydelig mer ressurskrevende enn bosetting og integrering av ordinære 
flyktninger fra mottak, og integreringsløpet vil bli betydelig lengre. 
 
Samtidig rapporteres det at en økende andel av flyktningene som kommer til Norge 
har psykiske og fysiske helseutfordringer. Dette gjenspeiles blant flyktningene som 
bosettes i Ås. Dette utfordrer bildet, da veien til integrering er lang og mange vil være 
mottakere av tjenester og trygd hele livet. 
 
Overgang fra deltakelse i introduksjonsprogram til arbeid og utdanning er det 
viktigste måleparametret for integreringen. Her har Ås kommune over en lengre 
periode oppnådd resultater som ligger under departementets mål, men nær eller litt 
over landsgjennomsnittet.  
 
I regi av omstillingsprosjektet ble det i mars 2017 satt ned en arbeidsgruppe til å 
ferdigstille en igangsatt tjenesteanalyse av introduksjonsordningen i kommunen. 
Arbeidsgruppen leverte også en rapport med anbefalinger til organisering og 
forbedringstiltak basert på analysens funn. Tjenesteanalysen og arbeidsgruppens var 
til behandling i kommunestyret 22.11.2017.  
 
Arbeidsgruppen fant at det på tvers av de involverte enhetene erfares at kommunens 
helsetilbud til flyktninger er vanskelig tilgjengelig og dårlig tilpasset behovene. Det ble 
derfor i 2017 anbefalt som tiltak at det etableres en flyktninghelsetjeneste bemannet 
med helsesøster med spesialisering i psykisk helse.  
 
Vurdering:  
I vedtatt budsjett for 2019 var det lagt til grunn bosetting av 10 nye flyktninger i 2019 
og videre bosetting på samme nivå i årene 2020 - 2022. Dette ble gjort på bakgrunn 
av prognoser fra IMDi om et bosettingsbehov på linje med behovet i 2018, og før 
utfallet av nye fordelingskriterier ble gjort kjent. 
 
I handlingsprogrammet ble det vedtatt større budsjettreduksjoner ved NAV Ås og 
voksenopplæringen basert på redusert bosetting og lavere deltakertall ved 
voksenopplæringen.  
 
Rådmannen vurderer at mottak av 10 nye flyktninger i 2019 kan skje gjennom vedtatt 
planlagt ressursbruk i involverte tjenester, og dermed en omstilling og effektivisering.    
 
En eventuell bosetting i tråd med anmodningen for 2019, og videre bosetting på 
samme nivå i årene fremover vil kreve budsjettreguleringer. Basert på endrede 
behov i gruppen anbefales ikke bosetting i tråd med anmodningen uten at 
kommunens integreringsinnsats styrkes. En slik styrking kan skje ved at den 
økonomiske rammen til NAV Ås styrkes tilsvarende en 100 % stillingsressurs. Ås 
kommunale fastlegekontor styrkes med en 50 % stillingsressurs som helsesøster for 
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flyktninger. Voksenopplæringen styrkes med en 50 % ressurs som konsulent for 
introduksjonsprogrammet  
 
Styrkingen av disse tjenestene kan skje gjennom disponering av økt 
integreringstilskudd. 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Kommunestyret vedtok i forbindelse med Handlingsprogram 2019-2022 en omstilling 
og reduksjon i tjenesten som følger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette betyr at kommunen i utgangspunktet har planlagt og vedtatt å effektivisere og 
redusere denne tjenesten. 
 
Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten. Tilskuddet skal gi en rimelig  
dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av  
flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene. Ut over dette dekkes ingen ting på 
tross av at personene kan ha behov for kommunale tjenester og tilskudd hele livet.  
 
Foruten integreringstilskuddet mottar kommunen norsktilskudd for å dekke kostnader 
med undervisningstilbudet i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen mottar også 
andre tilskudd ved bosetting av enkelte av flyktningene med særlige behov. 
  
 
 
 
 

  2019 2020 2021 2022 

A Tekniske justeringer  -222   -222   -222   -222  

B Konsekvensjusteringer   -2 135   -1 435   -735   -35  

1 Redusert intro.stønad /sos.hjelp - færre flyktninger  -2 135   -2 135   -2 135   -2 135  

2 Demografisk vekst 
 

 700   1 400   2 100  

C Styrking  650   650   650   650  

3 Kriseteam ny organisasjonsmodell  650   650   650   650  

D Effektivisering/Reduksjon   -1 350   -2 200   -3 200   -3 200  

4 Omstilling og reduksjon i tjenesten  -1 350   -2 200   -3 200   -3 200  

  Sum endringer (B+C+D)  -2 835   -2 985   -3 285   -2 585  

 
1. Redusert antall introdeltakere gjør at kostnader til introduksjonsstønad reduseres med 2,135 mill. kr fra 

2019. 

2. Det forventes økte kostnader i tjenesten som følge av vekst i befolkningstall. Det er lagt til grunn 1,5 % 

vekst årlig. Dette gir 700 000 kr i økt ramme fra 2020. 

3. Som følge av at det 25. juni 2018 ble innført en ny vaktordning for kommunens kriseteam økes de årlige 

utgiftene til kriseteamet med 650 000 kr. 

4.  Rådmannens forslag til omstilling og reduksjon i tjenesten er: 

 Redusert antall flyktninger fører til redusert integreringstilskudd. Omfanget av tjenesten må derfor 

reduseres 

 Legge ned arbeidstreningsgruppa grunnet lav deltagelse 

 Redusere kostnader knyttet til sosialhjelp 
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Satsene for integreringstilskudd er i 2019 som følger: 

 

I handlingsprogram 2019 – 2022 er det budsjettert med inntekter fra 
integreringstilskudd basert på allerede bosatte flyktninger, 10 nye flyktninger i 2019 
og ytterligere 10 flyktninger årlig i perioden 2019 – 2022. Tabellen under viser 
prognosen som er grunnlaget for vedtatt budsjett sammenlignet med forventede 
inntekter ved bosetting av 20 flyktninger i 2019 og videre bosetting av 20 årlig i 
resten av budsjettperioden. 
 

År 

Forventet statlig 
integreringstilskudd 

Forventet statlig 
integreringstilskudd 

Ved bosetting av 10 flyktninger årlig Ved bosetting av 20 flyktninger årlig 

2019:  
  

21 146 000 23 136 000 

2020: 
  

16 761 000 21 754 000 

2021: 
  

14 413 000 21 168 000 

2022: 
  

12 969 000 20 864 000 

 
 
 

Miljømessige konsekvenser:  
Ingen kjente konsekvenser.  
 
Alternativt vedtak:  
Ås kommune bosetter 20 flyktninger i 2019 i tråd med anmodningen fra IMDi.  
 
NAV Ås, det kommunale fastlegekontor og voksenopplæringen styrkes for å kunne 
møte utfordringene ved økt bosetting. Omstillingskravet for dette tjenesteområdet for 
perioden 2019-2022 reduseres og legges til andre områder. 
 
 
Konklusjon:  
Rådmannen anbefaler at Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019 i tråd med 
budsjett og planlagt ressursbruk i enhetene. 

Tilskuddsår Bosettingsår                                            

Integreringstilskudd år 1 2019 

Enslige voksne 237 000 

Voksne 190 500 

Enslige mindreårige 187 000 

Barn 190 500 

Integreringstilskudd år 2  2018 Alle flyktninger 242 000 

Integreringstilskudd år 3  2017 Alle flyktninger 172 000 

Integreringstilskudd år 4  2016 Alle flyktninger 85 500 

Integreringstilskudd år 5  2015 Alle flyktninger 71 600 

Barnehagetilskudd  2019 Barn 0-5 år 26 000 

Eldretilskudd  2019 Voksne over 60 år 171 800 
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K-2/19 
Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrening østre linje - 
Planinitiativ 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  18/02748-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 87/18 06.12.2018 
2 Formannskapet 3/19 30.01.2019 
3 Kommunestyret 2/19 13.02.2019 
 

 
Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan. 
 
Kommunestyret setter følgende forutsetninger for å hoppe over 
kommunedelplanfasen: 
 
1. Medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas på minst samme nivå som det 

ville vært i en kommunedelplan. 
2. Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje og 

hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt valg 
mellom alternativene.  
 

3. Utredningene av hensettingsanlegg skal omfatte hensetting i fjell i direkte 
tilknytning til Ski stasjon. 

4. Utredningene av østre linje skal omfatte påkobling av østre linje nærmere Ski 
stasjon uten dagstrekninger i Ås kommune. 

5. Utredningene skal omfatte vurdering av behov for omfang av toghensetting, 
herunder hvilke togstrekninger som betjenes og omfang av hensetting for hver av 
disse. 
 

6. Hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke. 
7. Hensettingsanlegg i fjell vurderes på lik linje med alternativer over bakken. 
8. Andre mulige lokaliseringer av hensettingsanlegg avklares i Planprogrammet. 
9. Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativer for hensetting og for østre linje. 
_____ 

 
Behandlinger: 

 
Formannskapets behandling 30.01.2019: 
Prosjektleder Torun Hellen i Bane NOR var til stede for å svare på eventuelle 
spørsmål. 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag:  
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Votering: 
Ap’s forslag ble tiltrådt 7-2 (SV, V). 
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Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
Se øverst i saken. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.12.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
 
Innstilling til formannskap: 
Formannskapet tillater at det utarbeides reguleringsplan ny østre linje til Kråkstad og 
nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan-
prosess. 
 
Vedtak i hovedutvalg for teknikk og miljø: 
1. Under forutsetning av at formannskapet tillater oppstart av reguleringsarbeid for 

ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten 
forutgående kommunedelplan, vedtar HTM følgende.  

2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski.  
a) Medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas på samme nivå som det ville vært 

i en kommunedelplan.  
b) Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje og 

hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt 
valg mellom alternativene.  

c) Hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke.   
d) Hensettingsanlegg i fjell under Hagelunden tillates. 
e) Hensettingsanlegg i fjell vurderes på lik linje med alternativer over bakken.  
f) Andre mulige lokaliseringer av hensettingsanlegg avklares i Planprogrammet.  
g) Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativ. 
 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende forslag til endring i FrPs forslag: 

- Punkt 2 a endres til «… skal ivaretas på minst samme nivå» 
 
Votering: 
Det ble først stemt over FrPs forslag til innstilling, og deretter ble det stemt over 
underpunktene til punkt 2 i FrPs forslag til vedtak, med Vs endringsforslag. 

- forslag til innstilling ble tiltrådt 6-3 (Sp, SV, V) 
- forslag til vedtak med underpunkter ble enstemmig vedtatt 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.12.2018: 
Formannskapet tillater at det utarbeides reguleringsplan ny østre linje til Kråkstad og 
nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan-
prosess. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 06.12.2018: 
1. Under forutsetning av at formannskapet tillater oppstart av reguleringsarbeid for 

ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten 
forutgående kommunedelplan, vedtar HTM følgende.  
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2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski.  
a) Medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas på minst samme nivå som det 

ville vært i en kommunedelplan.  
b) Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje og 

hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt 
valg mellom alternativene.  

c) Hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke.   
d) Hensettingsanlegg i fjell under Hagelunden tillates. 
e) Hensettingsanlegg i fjell vurderes på lik linje med alternativer over bakken.  
f) Andre mulige lokaliseringer av hensettingsanlegg avklares i Planprogrammet.  
g) Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativ. 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 

reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan. 

 
2. Medvirkning og valgmuligeter skal ivaretas minst like godt som i en 

kommunedelplan. Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje 
og hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt 
valg mellom alternativene.  

 
3. Kommunestyret forutsetter at det legges frem alternativer med hensettingsanlegg 

under bakken både med utgangspunkt i alternativ 3 (Kjølstadskogen) og alternativ 
10 (Hagelunden), og at disse alternativene vurderes på lik linje med alternativer 
over bakken. 

 
4. Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativ.  
 
 
Ås, 21.11.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø   06.12.2018 
Kommunestyret     12.12.2018 
 
Vedlegg: 
1. Planinitiativ, datert 07.11.2018 
2. Uttalelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
3. Uttalelse Statens vegvesen 
4. Uttalelse Akershus fylkeskommune 
5. Uttalelse Grunneierlaget Østre linje 
6. Uttalelse Holstadmarka grunneierlag 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo (19.08.2015)  
Hensetting Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015) 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Bane NOR  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune mottok 07.11.2018 Bane NORs planinitiativ for regulering av 
hensettingsanlegg Ski syd og ny trasé for Østre linje. Reguleringsplanarbeidet vil 
være basert på utredningene KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo (19.08.2015) og 
Hensetting Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015).  
 
Bane NOR ønsker å utarbeide en samlet reguleringsplan med konsekvensutredning 
for tiltakene. Hensikten med å fremme planinitiativet til behandling, er å få avklart 
hvorvidt prosessen kan gå direkte til reguleringsplan uten forutgående 
kommunedelplan. Bane Nor viser til følgende fordeler ved en slik prosess: 

 Spare planleggingstid (1-2 år). Anlegget kan etableres tidligere. 

 Mer detaljert planlegging gir mulighet til å vise detaljerte tekniske løsninger og 
synliggjøre konsekvensene for området og berørte grunneiere. 

 Valgmuligheter kan sikres like godt som ved en kommunedelplan: Minst to 
alternative løsninger for hensetting og Østre linje konsekvensutredes          

 Grunneiere og samfunn får rask og nøyaktig avklaring av hvor anleggene 
plasseres 

 Alternative korridorer for Østre linje er allerede silt gjennom arbeidet med 
KVU, og alternative plasseringer av hensettingsanlegget er vurdert i rapporten 
Hensetting Østlandet.  
               

Hensettingsanlegget skal muliggjøre en økning av antall togavganger fra Ski stasjon 
når Follobanen står ferdig. Det er behov for om lag 200 daa til hensettingsanlegget. 
 
Ny avgrening for Østfoldbanens Østre linje er nødvendig for at Østre linje skal kunne 
kobles på Follobanen.  
 
I videre planlegging ønsker Bane NOR å behandle behovet for toghensetting og ny 
trasé for Østre linje samlet. En ny Østre linje utelukker i praksis enkelte alternativer 
for hensettingsanlegg som er vurdert tidligere, og på mer detaljert nivå kan også ny 
Østre linje gi føringer for utforming av hensettingsanlegget.  
 
Dersom kommunestyret i Ås vedtar foreslått planprosess, vil Bane NOR varsle 
oppstart av planarbeid og legge ut planprogram til offentlig ettersyn våren 2019. 
Omfang av konsekvensutredning og avgrensing av planområdet vil bli fastsatt 
gjennom planprogrammet.  
 
Fakta i saken: 
 
Bakgrunn 
 
Rutemodell 2027 
Økt etterspørsel etter togreiser på Østlandsområdet skal i de kommende årene 

møtes med et bedret togtilbud, med økt frekvens og økt kapasitet. For å kunne øke 

antall togavganger er det nødvendig å etablere et hensettingsanlegg med verksted, 

vaskehall og serviceanlegg hvor togene kan stå når de ikke er i bruk.  
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De planlagte forbedringene i togtilbudet er beskrevet i Rutemodell 2027. Ski stasjon 
vil få et svært godt rutetilbud grunnet Follobanen, i tillegg til lokaltogene som skal 
kjøre med 10-minutters frekvens. Det blir halvtimesruter for alle stasjoner mellom Ski 
og Sarpsborg utenom rushtid (grunnrute). Strekningen Oslo S–Mysen/Rakkestad får 
samme togtilbud som i dag, men togene får kortere reisetid fordi togene kjører 
Follobanen. I rushtid vil kapasiteten økes ytterligere.  
 

Togtilbudet i Ås vil øke til avganger hver halvtime (i tidsrommet mellom morgen- og 
ettermiddagsrush og tidlig kveld). I rush vil det være avganger hvert 15. minutt fra Ås 
stasjon. I tillegg vil reisetiden mot Oslo forkortes som følge av Follobanen. 
Forbedringene i togtilbudet fra Ås stasjon er ikke avhengige av at 
hensettingsanlegget plasseres syd for Ås.  
 
Avgrening Østre linje 
Follobanen, med nytt dobbeltspor i tunnel mellom Ski og Oslo S, planlegges åpnet 
for trafikk i 2021. Bruk av Follobanen framfor dagens Østfoldbane vil gi en 
besparelse i reisetid på 10 minutter mellom Ski og Oslo S. 
 
I forbindelse med reguleringsplanen for Ski stasjon ble det fremmet innsigelse fra 
kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Skiptvet, Marker og Eidsberg. I 
innsigelsen ble det bl.a. stilt krav om at Østre linje kobles til Follobanen via en ny 
avgrening fra Follobanen syd for Ski stasjon. Bakgrunn for innsigelsen var at også 
byer/tettsteder langs Østre linje skulle nyte godt av kortere reisetid som ny Follobane 
vil gi mellom Ski og Oslo. Når Follobanen åpner vil det ikke være kapasitet på Ski 
stasjon til at tog fra Østfoldbanens Østre linje kan benytte Follobanen. Grunnen til 
dette er at togene til/fra indre Østfold må krysse motgående spor i plan på Ski 
stasjon, som vil gi begrenset kapasitet på stasjonen. 
 
Med bakgrunn i innsigelsen fra kommunene i indre Østfold, ble det gjennomført 
mekling. I denne meklingen ble det enighet om noen forutsetninger for å trekke 
innsigelsen, bl.a. at Jernbaneverket fikk i oppdrag å gjennomføre en 
konseptvalgutredning (KVU) og at det skal planlegges for en kapasitetssterk 
forbindelse slik at tog til/fra Østre linje kan benytte Follobanen. 
 
Det ble i 2015 gjennomført en KVU for Østfoldbanens Østre linjes forbindelse mot 
Oslo. 4 konsepter ble utredet nærmere: 

 Planskilt forbindelse mellom Østre og Vestre linje sør for Ski stasjon 

 Tiltak for å redusere reisetiden på Østre linje 

 Bussmating til Ski som erstatning for persontog på Østre linje 

 Ny direkte togtrasé mellom Knapstad og Ås med planskilt tilkobling sør for Ås 
stasjon 

Sluttanbefalingen fra KVUen var at planskilt kryssing av Vestre linje sør for Ski bør 
utredes videre. Konseptet innebærer om lag 6 km ny bane til Kråkstad. Dagens 
stasjoner beholdes og dagens linje langs Kjeppestadveien legges ned.  
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Figur 1. Alternative traseer for ny østre linje mellom Kråkstad og Ski. 

 
Hensetting Ski syd 
Jernbaneverket utredet i 2015 mulige områder for hensettingsanlegg, for å møte 
fremtidig behov for hensetting av persontog på Østlandet. I rapporten Hensetting 
Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015) ble det i delområde Ski søkt etter arealer 
for mulig etablering av 95 plasser og verksted. Det ble vurdert 10 alternativer syd for 
Ski, som vist på figur 2. Alternativene 2, 3, 6 og 10 ble vurdert som mest aktuelle, 
bl.a. på grunn av nærhet til Ski stasjon og dermed lavere kostnader til tomtogkjøring. 
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Figur 2. De ulike områdene vurdert som mulige alternativer for hensettingsanlegg i utredningen Hensetting 
Østlandet - delrapport 3 (2015).  

 
Rapporten ble sendt til berørte kommuner og fylkeskommuner for innspill. 
Fylkesmannen ga også innspill til rapporten. Ås kommunestyre behandlet rapporten 
2. september 2015 og vedtok følgende (K-46/15): 

1. Ås kommune er kritisk til Jernbaneverkets høringsprosess med utsendelse av 
dokumenter i ferien og med krav om raskt svar etter ferien. Ås kommune er også 
kritisk til at Jernbaneverket ikke har lagt større vekt på å unngå kulturlandskap og 
dyrket eller dyrkbar mark.  
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2. For planlegging av hensettingsanlegg mener Ås kommune at følgende må legges til 
grunn:  

a. Follobanen må sees i et lengre perspektiv, hvor denne på sikt forlenges videre 
sørover. 

b. Anlegget må ikke legges på dyrket eller dyrkbar jord.  

c. Lokaliseringen må hensynta behovet for hyppigere togavganger fra Ås, som i 
tillegg gir direkte forbindelse til stasjonene på den gamle linja mellom Ski og 
Oslo.  

3. Når det gjelder utredningen vil Ås kommune vektlegge følgende:  

a. Jernbaneverkets Utredning Hensetting Østlandet – delrapport 3, vedlegg 2.1: 
Analyse arealer Ski, tas til orientering.  

b. Ås kommune noterer at de fleste foreslåtte alternativer i Ås ikke har 
tilstrekkelig areal for hensettinganleggets behov, og at alternativene 
gjennomgående krever dyrket eller dyrkbar jord. Ås kommune ønsker av 
jordvernhensyn at Jernbaneverket finner en annen løsning for 
hensettingsanlegg i dialog med de berørte kommunene. 

 
Akershus fylkeskommune ba i sin høringsuttalelse om at hensynet til dyrka mark, 
naturverdier, kulturminner og andre samfunnsinteresser blir vektlagt i videre 
planlegging, med god samordning på tvers av kommunegrensene.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus påpekte i sin høringsuttalelse at de var særlig 
kritiske til alternativ 4, 6, 8 og 10 på grunn av omdisponering av dyrka mark og at 
konsekvenser for dyrka mark var undervurdert i utredningen for hensettingsanlegg. 
De viste videre til området rundt Østensjøvann som særlig verdifullt for 
naturmangfold. 
 
Alternative plasseringer av hensettingsanlegget 
I etterkant av den politiske behandlingen av rapporten har Bane NOR gjort en ny 
vurdering av alternativene, og ønsker å gå videre med alternativene 3 og 10.  
I tråd med signaler fra kommunestyret har Bane NOR vurdert hvilke plasseringer som 
ikke beslaglegger dyrka mark. Alternativ 1, 4, 6, 7 og 8 er vurdert som uaktuelle på 
grunn av beslag av dyrka mark. Det samme gjelder alternativ 10, men her ønsker 
Bane NOR å utrede en plassering under bakken i nord-sør-retning. Alternativ 2 og 5 
har ikke tilstrekkelig med areal for å løse hensettingsbehovet og er derfor vurdert 
som uaktuelle. Alternativ 9 gir store kostnader knyttet til tomtogkjøring fra Ski stasjon, 
og Bane NOR ønsker derfor ikke å utrede dette alternativet videre.  
 
Bane NOR ser det som en fordel å plassere anlegget nærmest mulig Ski stasjon. 
Hensettingsanlegget vil gi kapasitetsutfordringer på linjen når mange togsett skal inn 
til anlegget i løpet av kort tid, og det vil være stor trafikk henholdsvis fra og til 
hensettingsanlegget både morgen og kveld. Denne trafikken vil resultere i 
restriksjoner for den øvrige trafikken på Vestre linje. Jo kortere strekning mellom Ski 
stasjon og hensettingsanlegget er, desto kortere periode med restriksjoner blir det for 
den øvrige trafikken. Alternativt, for å unngå restriksjoner på øvrig trafikk på linjen, 
kan det etableres ekstra spor mellom Ski og hensettingsanlegget. En plassering i 
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nærheten av Ski stasjon vil altså hindre øvrig togtrafikk minst mulig og unngå behov 
for ekstra spor over en lang strekning.  
 
Planinitiativet 
Bane NOR har etter bestilling fra Jernbanedirektoratet startet forberedelse til 
planarbeidet for ny avgrening for Østre linje og hensettingsanlegg syd for Ski. 
Hensikten med å fremme planinitiativet til behandling, er å få avklart hvorvidt 
prosessen kan gå direkte til reguleringsplan uten forutgående kommunedelplan.  
 
Bane NOR begrunner fordelene med å gå direkte til reguleringsplan slik:  

• Sparer planleggingstid (1-2 år) og anlegget kan etableres tidligere  

• Gir berørte grunneiere i området en raskest mulig avklaring på hvor anleggene 
skal plasseres 

• Alternative korridorer for Østre linje er allerede silt gjennom arbeidet med KVU 
for Østre linjes forbindelse mot Oslo 

• Hensynet til jordvern, samt behov for nærhet til Ski stasjon, gir få aktuelle 
områder for hensettingsanlegget. Det er dermed lite hensiktsmessig med en 
kommunedelplan for å avklare valg av plassering  

• Ved å lage reguleringsplan vil valg av alternativ skje på et nivå som viser 
detaljerte tekniske løsninger, og synliggjør konsekvensene for området og 
berørte grunneiere på en bedre måte enn en kommunedelplan, som bare vil 
fastsette en korridor for etterfølgende planlegging 

 
Tiltakene 
 
Østre linje 
Ny trasé for Østre linje planlegges for dobbeltspor. Strekningen er om lag 6 km lang, 
og banetraseen er mellom 15-20 meter bred. I tillegg kommer terrenginngrep som 
varierer ut i fra om banen går i fjell eller gjennom løsmasser. Strekningen vil få 
planskilte overganger som gir en trygg kryssing av jernbanen. Eventuelle 
bruløsninger og tunnelløsninger skal avklares gjennom planarbeidet.  
 
Hensettingsanlegget 
Nytt hensettingsanlegg sør for Ski skal romme 55 togsett, vaskehall, serviceanlegg 
og verksted. Det er behov for egen adkomstvei. Anleggets arealbehov er anslått til 
omlag 200 daa, avhengig av utforming. Plassering i terreng (over og/eller under 
bakken) skal avklares gjennom planarbeidet. 
 
Tiltakshaver vil med utgangspunkt i alternativ 3 – Kjølstadskogen i Ås kommune, og 
alternativ 10 – Hagelunden i Ski kommune (figur 2), søke etter og utrede minst to 
plasseringer for hensettingsanlegget. Alternativ 10 - Hagelunden berører i 
utgangspunktet dyrka mark, men tiltakshaver ønsker å utrede en løsning med 
plassering under bakken i nord-sør-retning. I henhold til planinitiativet vil den 
endelige plasseringen og størrelsen på arealet kunne avvike betydelig fra 
markeringene i figur 2. 
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Beskrivelse av planområdet 
Utredningsområdet for ny trasé for Østre linje og etablering av hensettingsanlegg er 
vist på figur 4 i planinitiativet. Området ligger i et åpent kulturlandskap med 
skogkledde åser. Fv. 152 Åsveien, fv. 28 Kråkstadveien og fv. 29 Løkenveien ligger 
innenfor utredningsområdet, og vil bli berørt av ny Østre linje. I tillegg krysser 
alternativene for trasé lokale adkomstveier og gang- og sykkelveier i området. 
Boligområdene Kjølstadhøgda og Tandbergløkka ligger innenfor planområdet, og 
kan bli berørt av tiltakene. 
 
Uttalelser ved begrenset høring av planinitiativet: 
Bane NOR sendte forslag til planinitiativ på begrenset høring til Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Grunneierlaget Østre 
linje, i perioden 17.10.2018 - 9.11.2018. I tillegg til de nevnte aktørene har også 
Holstadskogen grunneierlag levert uttalelse. Alle uttalelsene er oppsummert under. 
Bane NOR har kommentert grunneierlagenes merknader. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen: 
Fylkesmannen anser en reguleringsplanprosess med konsekvensutredning som 
tilstrekkelig vurderingsgrunnlag i denne saken. De har ingen innvendinger mot at 
man går direkte til reguleringsplan, da jordvernhensynet er tillagt stor vekt ved valg 
av alternativer det er aktuelt å gå videre med. 
 
Akershus fylkeskommune: 
Fylkesrådmannen støtter planinitiativet og vurderingen om å gå direkte til 
reguleringsplan uten at det utarbeides kommunedelplan for tiltakene, da dette vil 
spare tid og sikre at anleggene kan etableres raskere. Fylkesrådmannen viser også 
til fylkestingets uttalelse til KVU for Østfoldbanens østre linje. 
 
Statens vegvesen: 
Statens vegvesen støtter vurderingen om å gå direkte til reguleringsplan uten 
forutgående kommunedelplan, og har ingen innvendinger til planinitiativet.  
 
Grunneierlaget i Ski og Ås langs østre linje 
Grunneierlaget påpeker at det er viktigst for grunneierne å unngå at dyrket mark og 
dyrkbar mark rammes av planlagt arbeid med ny trasé og hensettingsspor. Alternativt 
må det bestrebes at så lite dyrket mark og dyrkbar jord som mulig beslaglegges til 
jernbaneformål. Grunneierlaget ønsker at jernbanetraseen går under eksisterende 
veier og derfor må legges i tunell slik at det fortsatt kan produseres mat på jorda som 
legges tilbake over areal med tuneller. 
 
Grunneierlaget peker på alternativt hensettingsområde syd for Vestby sentrum som 
ikke berører dyrket eller dyrkbar mark, og som vil muliggjøre å øke togkapasiteten for 
innbyggerne i Vestby og Ås, langs Vestre linje der befolkningstallet er størst og vil 
øke mest de kommende år. Grunneierlaget mener at Bane NOR bør ta initiativ 
overfor Jernbanedirektoratet slik at oppdraget justeres til å omfatte et delt alternativ 
som omhandler Vestby. 
 
Grunneierlaget støtter ikke Bane NOR i deres ønske om å gå rett på reguleringssak 
og mener kommunedelplan-behandling bør gi tid til å se på alternativ plassering av 
hensettingsspor. 
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Holstadskogen Grunneierlag 
Holstadskogen grunneierlag stiller krav om at planprosessen skal omfatte 
kommunedelplan. Begrunnelsen er omfang, størrelse og kompleksitet av 
hensettingsanlegget, at store tiltak må gjennom ulike planfaser og behov for 
konsekvensutredning og høring i kommunedelplan. 
 
Grunneierlaget oppfatter at å gå direkte til reguleringsplanfase vil ta innersvingen på 
berørte interessenter og viser til at hensettingsanlegget deler Holstadmarka i to og 
ødelegger friluftsområdet. De viser også til Bane NORs egen prosessbeskrivelse for 
et liknende planarbeid i Drammen som beskriver behov for kommunedelplan. De 
mener at det er uheldig at Bane NOR prøver å unngå høring og 
konsekvensutredning i kommunedelplan. 
 
Grunneierlaget ber om at Bane NOR oppgir reelt brutto arealbehov for anlegget. De 
mener at det er uakseptabelt å legge hensettingsanlegg tett på en by i sterk vekst og 
med begrensede turareal. 
 
Grunneierlaget mener at tog tilhørende Østre linje må kunne parkere lenger sydøst 
på lite verdifulle areal og lokaltog til Ski kan parkeres nord for Ski. De påpeker behov 
for hyppige togavganger også for stasjonene Ås, Vestby, Son, Kambo og Moss. Det 
vises til at trafikkgrunnlaget for Vestre linje er tre ganger større enn for Østre linje.  
 
Grunneierlaget ønsker at trasé for Østre linje legges i tunnel under dyrka mark og 
under veiene av hensyn til kulturlandskapet. 
 
Grunneierlaget viser til at befolkningen i området ikke er klare over de voldsomme  
planene som er på gang og ber Bane NOR sette opp oppslag i skogen for å vise 
omfanget. 
 
Bane NORs kommentar til grunneierlagenes uttalelser: 
Reguleringsplanprosessen vil inneholde samme krav til konsekvensutredninger og 
medvirkning som kommunedelplan, men konsekvensutredningene vil være knyttet til 
mer detaljerte løsninger. Bane NOR mener derfor at utredningsbehovet vil bli dekket 
gjennom reguleringsplanarbeidet. Det vil bli medvirkning på lik linje som ved en 
kommunedelplan. 
 
Det er behov for hensetting nær Ski stasjon uavhengig av togtilbudet for Østre linje 
og for Vestre linje syd for Ski. Hensettingen er primært for tog som ender i Ski. En 
ganske stor andel av togene som skal hensettes vil gå som lokaltog på nåværende 
lokaltoglinje Ski-Oslo. Dette rutetilbudet skal utbygges kraftig, i rutemodell 2027 
satses det på 10-min-ruter her. For å dekke behovene for hensetting langs 
Østfoldbanen planlegges det også hensettingsanlegg ved Moss og ved 
Sarpsborg/Fredrikstad. 
 
Bane NOR har stor forståelse for at grunneierlagene er bekymret for store inngrep i 
sitt nærmiljø. For å gi det økte togtilbudet er det helt nødvendig med togparkering 
nært Ski og for at Østre linje skal kunne bruke Follobanetunnelen og ikke blokkere for 
annen togtrafikk må det etableres en ny trasé inn mot Ski stasjon. 
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Det vil bli utredet ulike løsninger for både hensettingsanlegg og traseen for Østre linje 
hvor tunnel/fjellhall inngår. 
 
Rådmannens vurdering: 
 
Planprosess 
Rådmannen har vurdert innsendte planinitiativ fra Bane NOR. Det vurderes som 
hensiktsmessig at ny avgrening for Østre linje og hensettingsanlegg sør for Ski sees 
under ett og at det gjennomføres et felles planarbeid for tiltakene.  
 
Ås kommune bes videre ta stilling til om Bane NOR kan varsle oppstart av en 
reguleringsplan for tiltakene, eller om det først må utarbeides en kommunedelplan.  
Bane NOR begrunner sitt ønske om å gå direkte til reguleringsplan med at en 
reguleringsplan gir mer nøyaktig avklaring av arealbeslag og konsekvenser av 
tiltakene, sparer planleggingstid og gir mulighet for en raskere avklaring for de 
berørte grunneierne. I tillegg vises det til at alternative plasseringer av 
hensettingsanlegget og østre linje er blitt grundig vurdert gjennom tidligere 
utredningsarbeid. De fleste vurderte lokaliseringene for hensettingsanlegget er 
vurdert som uaktuelle, grunnet beslag av dyrka mark og avstand til Ski stasjon. 
 
Grunneierlagene støtter ikke Bane NORs forslag til prosess, og mener en 
kommunedelplanbehandling vil gi mer tid til å vurdere flere alternativer og 
tilrettelegge for en grundigere konsekvensutredning og høringsprosess. De påpeker 
at utredningsområdet omfatter det svært verdifulle friluftsområdet Holstadmarka, og 
etterspør alternative plasseringer, bl.a. syd for Ås eller Vestby stasjon. 
 
Rådmannen støtter Bane NORs ønske om en effektiv planprosess, for å unngå at 
planlagte forbedringer i togtilbudet forsinkes. Follobanen, med økt kapasitet og opp 
mot halvering av reisetiden inn mot Oslo, vil utgjøre et stort løft for Ski stasjon, samt 
regionen for øvrig. Også Ås stasjon vil nyte godt av utbedringene i tilbudet, i form av 
kortere reisetid og kvartersavganger i rushtid. 
 
Rådmannen aksepterer premisset om at både ny østre linje og hensettingsanlegget 
må bygges i nærhet til kollektivknutepunktet Ski stasjon. Hensettingsanlegget skal i 
hovedsak betjene Follobanen og lokaltogene mellom Oslo og Ski. En plassering av 
anlegget syd for Ås og Vestby stasjon, som etterspørres av grunneierlagene, vil være 
vesentlig fordyrende grunnet tomtogkjøring til Ski stasjon, og er heller ikke nødvendig 
av hensyn til rutetilbudet på Ås stasjon, jf. Rutemodell 2027.  
 
I store samferdselssaker lages det ofte kommunedelplan for tiltaket i etterkant av en 
gjennomført konseptvalgutredning. Dette er særlig aktuelt dersom planområdet er 
stort, og omfatter flere alternative traséer med stor spredning. En kommunedelplan 
vil i slike tilfeller konsekvensutrede de ulike alternativene, og fastsette en 
båndleggingskorridor for å hindre utbygging inntil reguleringsvedtak med nøyaktig 
plassering av tiltaket er utarbeidet. I dette tilfellet har Bane NOR allerede gjennomført 
en silingsprosess av aktuelle alternativer, og har lokalisert de aktuelle alternativene 
innenfor et begrenset område. Utredningsområdet som skisseres i planinitiativet er 
omtrent like bredt som en båndleggingskorridor i en kommunedelplan vil være.  
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Rådmannen kan ikke se at en kommunedelplan vil bidra med nye avklaringer i denne 
saken, så lenge det er de samme alternativene for plassering som vil omtales og 
konsekvensutredes i begge planprosesser. Bane NOR har i e-post av 16.11.2018 
bekreftet at det for dem er uaktuelt å utrede alternativer utenfor utredningsområdet 
som er beskrevet i planinitiativet. En reguleringsplan vil inneholde samme krav til 
medvirkning og konsekvensutredning, men vurderingene vil være på et mer detaljert 
nivå som gir en tidligere avklaring av plassering. Rådmannen mener denne 
prosessen vil ivareta behovet for utredninger og medvirkning i tilstrekkelig grad, og 
viser til uttalelser fra regionale myndigheter som støtter opp om foreslått prosess.  
 
Rådmannen deler for øvrig grunneierlagenes bekymring for hensynet til friluftsliv, 
naturmangfold, matjord og kulturlandskap. Plassering av tiltakene i nærhet til Ski 
stasjon gir ingen områder hvor disse hensynene ikke vil berøres i større eller mindre 
grad. Rådmannen er opptatt av at det i det videre planarbeidet gjennomføres en 
grundig utredningsprosess med flere alternative plasseringer for både ny linjeføring 
og hensettingsanlegg, for å identifisere de alternativene som gir minst mulig negative 
virkninger for miljø og samfunn.  
 
Friluftsliv  
Sikring av gjenværende nærturområder og sammenhengende grønnstruktur må 
prioriteres høyt i det videre planarbeidet. Som grunneierlagene påpeker er 
Holstadmarka er høyt verdsatt friluftsområde, og de planlagte tiltakene kan potensielt 
ha store negative konsekvenser for tilgangen til naturterrenget. Rådmannen ønsker 
derfor at det konsekvensutredes et alternativ med hensettingsanlegg under bakken 
også med utgangspunkt i alternativ 3 – Kjølstadskogen. Området er viktig som 
turområde for lokalbefolkningen både i Ås og Ski, og rådmannen i Ski har lagt fram 
en likelydende innstilling i saken. Dersom planarbeidet resulterer i et 
hensettingsanlegg på bakkeplan innenfor alternativ 3, forutsetter Rådmannen at 
anlegget plasseres på en slik måte at man unngår fragmentering av grønnstruktur, 
og at friluftsområdet syd for Finstad bevares mest mulig intakt. 
 
Dyrka mark 
I henhold til gjeldende kommuneplan for Ås (vedtatt 03.02.2016) er det ikke ønskelig 
å omdisponere dyrka jord til fordel for utbygging, og det skal arbeides for å styrke 
jordvernet i hele kommunen. Rådmannen ser positivt på at forslagsstiller har lagt vekt 
på hensynet til dyrka mark i planinitiativets forberedende fase. Samtidig synes det 
utfordrende å finne en løsning hvor dyrka og dyrkbar mark ikke berøres. I 
planprosessen bør løsninger som fører til minst mulig tap av matjord etterstrebes. 
Det bør også ses på muligheter for oppdyrking av arealer knyttet til dagens østre 
linje.  
 
Naturmangfold 
Registreringer i Naturbase og Artsdatabanken tilsier betydelige naturverdier innenfor 
det foreløpige utredningsområdet. Det går vilttrekk gjennom begge de to områdene 
for plassering av hensettingsanlegget. I området som omfattes av alternativ 3 – 
Kjølstadskogen, er det registrert tre ulike forekomster av storsalamander med 
rødlistestatus nær truet. I tilknytning til området som omfattes av alternativ 10 – 
Hagelunden, er det registrert flere rødlistede fuglearter, blant annet åkerrikse med 
rødlistestatus kritisk truet. Åkerrikse er også registrert i området sør for Ski hvor ny 
østre linje skal kobles på eksisterende jernbanelinje. 
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Rådmannen mener at konsekvenser for naturmangfoldet må utredes særskilt 
gjennom planarbeidet. Omfanget av konsekvensutredningen må fastsettes i 
planprogrammet. Dersom tap av naturverdier ikke kan unngås eller avbøtes, bør 
økologisk kompensasjon vurderes for å hindre netto tap av naturverdier. 
 
Boligbebyggelse  
Det er hovedsakelig spredt bebyggelse i området. Kjølstadhøgda boligfelt og 
Tandbergløkka kan bli berørt av ny trasé for Østre linje. Rådmannen vil understreke 
viktigheten av at konsekvenser for boligområdene blir grundig utredet, og at 
informasjon til berørte beboere ivaretas i planprosessen. 
 
Kulturlandskap og kulturminner 

De samlede virkningene av jernbaneutbygging på det helhetlige kulturlandskapet i 
området må utredes i det videre arbeidet med alternativvurderinger og 
konsekvensutredninger. Planprogrammet må fastsette utredningskrav for 
kulturminner. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Planarbeidet har ingen økonomiske konsekvenser for Ås kommune. 
 
Alternativer: 
Kommunestyret vedtar at Bane NOR varsler oppstart av kommunedelplan ny østre 
linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski. 
 
Rådmannen gjør oppmerksom på at denne prosessen vil kunne forsinke 
iverksettelsen av nytt rutetilbud på Østfoldbanen (Ruteplan 2027). For å iverksette 
Ruteplan 2027 har Jernbanedirektoratet bestilt ferdig bygd avgrening til Østre linje 
med hensettingsanlegg i løpet av 2024.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir tillatelse til oppstart av reguleringsarbeid 
for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten 
forutgående kommunedelplan. Denne fremgangsmåten gir tidsbesparelser, muliggjør 
grundige vurderinger av konkrete alternativer til plassering og linjeføring, og vil 
ivareta medvirkning og alternativvurderinger minst like godt som en 
kommunedelplanprosess.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-3/19 
Forvaltningsrevisjonsrapport Follo landbrukskontor 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  15/03262-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 3/19 13.02.2019 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 11.12.2018: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til 

orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor 

følge opp følgende anbefalinger: 
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig. 
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert       
    tredje år.  

_____ 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 11.12.2018 
Kommunestyret 13.02.2019 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 32-18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor 
2. FolloLandbrukskontorRevisjonsrapport 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalget i Ås v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

_____ 
 
 
 

Saksutredning: 
 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i e-post 07.01.2019  
oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret om Forvaltningsrevisjonsrapport 
Follo landbrukskontor. Kontrollutvalgets behandling og innstilling 11.12.2018 og 
forvaltningsrevisjonsrapporten ligger vedlagt.  
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret.  
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K-4/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - 
Hjelpetiltak i hjemmet 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  17/00376-16 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 4/19 13.02.2019 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 29.01.2019: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – datert 
04.12.18, til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i romertall I pkt. 1 og 2, 
og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 6 måneder.  

 
_____ 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 29.01.2019 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 1-19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Barnevernstjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet 
2. Barnevernstjenestens oppfølging av merknader og anbefalinger i 
revisjonsrapporten 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalget v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i e-post 04.02.2019 
oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret om Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjenesten – Hjelpetiltak i hjemmet. 
Se vedlagt saksutskrift og rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
rapporten.  
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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K-5/19 
Kontrollutvalgets årsrapport 2018 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/00433-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 5/19 13.02.2019 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 29.01..2019: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 

_____ 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 29.01.2019 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 4-19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 
2. Årsrapport Ås KU 2018 
3. Ås KU Behandlede saker 2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalget v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
 
 

Saksutredning: 
 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i e-post 04.02.2019 
oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret om Kontrollutvalgets årsrapport 
2018. Se vedlagte saksutskrift og årsrapport.  
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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K-6/19 
Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa 
 
Saksbehandler:  Knut Grøholt Saksnr.:  18/02235-15 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 8/19 24.01.2019 
2 Formannskapet 6/19 30.01.2019 
3 Kommunestyret 6/19 13.02.2019 

 
 
Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
Retningslinjer for ordningen Morsa-tilskudd, datert 13.03.2018 vedtas. 

_____ 
 
 

BEHANDLINGER: 
 
Formannskapets behandling 30.01.2019: 
Votering: HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
Se øverst i saken. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 24.01.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 24.01.2019: 
Retningslinjer for ordningen Morsa-tilskudd, datert 13.03.2018 vedtas. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Retningslinjer for ordningen Morsa-tilskudd, datert 13.03.2018 vedtas. 
 
 
Ås, 14.01.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef  
 teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Retningslinjer Morsatilskudd, datert 13.03.2018  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:  
Aktuelle dokumenter medtatt i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunalteknikk 
Servicetorg  
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Saksutredning: 
 
Bakgrunn for saken: 
Morsa-midlene er en tilskuddsordning som skal bidra til å hjelpe økonomisk 
vanskeligstilte innenfor vannområde Morsa til å finansiere kommunens pålegg om 
oppgradering av avløpsanlegg, slik at forurensning av miljøet reduseres. 
 
Tilskuddsordningen er felles for Morsa-kommunene som ønsker å ta en del i 
ordningen, og det er behov for å etablere en felles forvaltning av midlene. Det er 
derfor - etter vedtak i Vannutvalget Morsa - utarbeidet felles retningslinjer for 
tilskuddsordningen som må vedtas i den enkelte kommune.  
 
«Det opprettes en temagruppe husbank (1) som en del av Morsa organisering, der 
representanter fra husbank - og avløpsforvaltningen i kommunene inviteres til å 
delta. Temagruppen skal bistå i forvaltning av Husbankmidlene som vannområde 
Morsa disponerer. Temagruppen gis i oppdrag å utarbeide felles retningslinjer for 
saksbehandling av tilskudd- saker. Vannområdeutvalget gir AU (2) mandat til å 
godkjenne retningslinjene.»  
 
«Etter utarbeidelse av felles retningslinjer får temagruppen i oppdrag å utarbeide 
felles saksfremlegg til alle kommunene, med informasjon om ordningen og vedtak av 
felles retningslinjer, samt informasjonsmateriell til innbyggerne. Vannområdeutvalget 
Morsa gir AU mandat til å godkjenne felles saksfremlegg før disse sendes ut til 
kommunene for behandling.» 
 
(1). Temagruppe husbank senere kalt «temagruppe Morsa-midler» 
(2). AU: arbeidsutvalg som består av ordførere fra kommunene Våler, Vestby og Hobøl. 

 
Vedlagte retningslinjer for tilskuddsordningen er godkjent av arbeidsutvalget til 
vannområdet Morsa 13. mars 2018. 
 
Følgende kommuner har vedtatt ordningen:  
Enebakk – Ski – Frogn – Vestby – Hobøl – Spydeberg – Moss – Rygge – Råde. 
Våler og Ås gjenstår. 
 
Alternativer: 
Kommuner som ønsker å ta del i ordningen, skal vedta retningslinjene. Dersom 
kommunen ikke velger å vedta retningslinjene, fratas kommunens innbyggere som 
faller inn under ordningen mulighet til å søke på Morsa-tilskudd og må selv stå for 
finansiering av pålagt oppgraderings-arbeid. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Økonomisk tilskudd kan bidra til raskere gjennomføring av opprydningsarbeidet, 
dermed også til raskere reduksjon av forurensning fra private avløpsanlegg. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Pålegg som ikke etterkommes innen fristen vil følges opp med tvangsmulkt. 
Husstander som ikke har mulighet til å finansiere pålagt oppgradering vil dermed 
kunne havne i en vanskelig situasjon. Morsa-tilskuddet er ment å gi økonomisk 
vanskeligstilte en mulighet til å gjennomføre pålagt oppgradering. Ordningen er 
behovsprøvd og skal fange opp de som har størst behov. 
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Ettersom Morsa-tilskuddet er begrenset, vil det være en risiko for at det ikke er 
tilstrekkelige midler til å innvilge kvalifiserte søknader. Når midlene er brukt opp, faller 
tilskuddsordningen bort. 
 
Kommunen vil måtte avsette arbeidstid til nødvendig veiledning og behandling av 
søknader om Morsa-tilskudd. Arbeidet vil falle både på kommunens 
husbankansvarlige og forurensningsmyndighet.  
 
Nærmere beskrivelse av tiltaket: 
Vannområde Morsa 
Vannområde Morsa er et etablert samarbeid mellom 11 kommuner (Enebakk, Ski, 
Ås, Frogn, Vestby, Hobøl, Spydeberg, Våler, Moss, Rygge og Råde) som arbeider for 
å koordinere arbeidet med å bedre vannkvaliteten i vassdragene som ligger innenfor 
vannområdet, i henhold til vannforskriften. Vannområdets grenser følger 
nedbørsfeltene, og enkelte kommuner har bare deler av arealet innenfor Morsa. 
 
Figur 1 viser kart over de berørte områder i Ås kommune. (Legg også merke til Tandberg området – et lite 
område øverst til høyre i blått) 

 

 
 
 
Morsa-tilskuddet 
Morsa-tilskuddet er gjenstående midler bevilget fra Husbanken i 2003. Vannområde 
Morsa fikk da bevilget 5 millioner fra Husbanken til å etablere en tilskuddsordning for 
husstander som ikke hadde økonomi til å etterfølge pålegg fra kommunen om å 
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oppgradere avløpsløsningen sin. Det var etablert en støtteordning for dette i noen år, 
men ordningen ble lagt ned da pågangen forsvant. Gjenstående midler har forrentet 
seg, og per 31.12.2017 gjenstod det kr. 4 398 000,- som Morsa disponerer og som 
skal benyttes til dette formålet. 
 
Forurensning fra separate avløpsanlegg 
Utslipp fra separate avløpsanlegg er en av de viktigste forurensningskildene til 
vassdragene innenfor Morsa, og det gjennomføres omfattende tiltak for å redusere 
utslippet fra disse. 
 
Det er kommunen som er forurensningsmyndighet i slike saker og som sender 
pålegg til aktuelle eiendommer om å gjennomføre nødvendige tiltak. 
 
 
Utvikling og status i Ås kommune: 
Deler av Ås kommune faller innunder vannområde Morsa. Overvåkning av 
vannforekomstene i Ås viser at flere bekker/elver er klassifisert i tilstandsklasse 
‘’moderat til svært dårlig’’. Det har vært foretatt en omfattende oppgradering av de 
separate avløpsanlegg de siste 10 årene og de fleste tilfredsstiller dagens krav til 
rensing. Det er fortsatt noen få anlegg som av forskjellige grunner ikke er oppgradert 
(utdaterte anlegg, utsettelser, manglende oppfyllelse av krav).  
 
Avløpsvannet ledes ofte til nærmeste bekk eller til stedlige masser lokalt og 
oppgradering av anleggene er følgelig en viktig del av arbeidet for å redusere 
forurensning og bedre vannkvaliteten i kommunens vannforekomster. I områdene 
hvor avløpsanleggene har blitt oppgradert er det registrert en bedring av 
vannkvaliteten i bekkene. 
 
Kostnader 
Oppgradering av separat avløpsløsning er et tiltak som huseier selv må bekoste og 
ikke alle har ressurser til å kunne imøtekomme kommunens pålegg. 
 
Kostnadene for å etablere godkjent avløpsløsning vil kunne variere betydelig ut fra 
lokale forhold og valg av løsning, samt hvorvidt eiendommen vil kunne a) oppgradere 
til ny separat løsning, eller b) falle innunder plikten til å tilknytte seg offentlige 
ledninger, jfr. Plan og bygningsloven § 27-2, andre ledd. 
 

a) Normalkostnad for etablering av godkjent separat avløpsløsning anslås til 
rundt kr 250.000,- for en helårsbolig. Saksomkostningene kommer i tillegg. 
Etter gjeldende gebyrregulativ i Ås kommune vil dette normalt tilsvare ca. kr 
2.500,-. 
 

b) Tilknytningsplikten vil generelt gjelde så fremt det etter kommunes skjønn ikke 
medfører uforholdsmessige store kostnader. I Ås kommune vil beløp som 
overskrider 3,5 X grunnbeløp (G) vurderes som uforholdsmessig kostnad. Ut 
fra dagens satser tilsvarer dette kr 327 700,-. Medregnet sakskostnader og 
gebyrer for tilknytning kan dette medføre en samlet kostnad på over kr 
400 000. Kostnader til eventuelle innvendige rørarbeider kommer i tillegg. I 
sjeldne tilfeller kan tilknytning også kreves der kostnadene vurderes som 
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uforholdsmessige, eksempelvis dersom det av forurensningsmessige hensyn 
vurderes nødvendig. 

 
Finansieringsmuligheter 
De fleste husstandene finansierer pålagt oppgradering av avløpssystemet gjennom 
egenfinansiering eller lån i ordinær bank. For hjemmelshavere som ikke innvilges 
ordinært lån, har kommunen mulighet til å gi lån gjennom startlånsordningen til dette 
formålet. Morsa-midlene er forutsatt prioritert hjemmelshavere som etter kommunens 
vurdering verken kan betjene ordinært lån eller startlån for det aktuelle beløpet. 
 
Medbestemmelse: 
Alle kommunene i vannområde Morsa er invitert til å delta i ordningen. Vannområde 
Morsa styres av vannområdeutvalget, der blant annet ordførerne i alle de 11 
medlemskommunene deltar. Alle Morsa-kommunene er også invitert til å delta i 
temagruppe Morsa-midler, med representanter fra både husbank og fra 
avløpsområdet. 
 
Konklusjon: 
Formålet med ordningen er å gi økonomisk støtte til innbyggere innenfor 
vannområde Morsa som vurderes ikke selv å kunne finansiere den oppgraderingen 
av sine avløpssystemer, som er pålagt av kommunen for å redusere forurensingen. 
Tilskuddsordningen vil hjelpe økonomiske vanskeligstilte innbyggere til å kunne 
etterfølge pålegg og vil bidra til å redusere forurensing. Ordningen vil derfor være 
positiv både av sosiale hensyn og for reduksjon av forurensning. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages, og vil bli behandlet i AU til endelig avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Snarest. 
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K-7/19 
R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  17/01362-49 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 3/19 24.01.2019 
2 Kommunestyret 7/19 13.02.2019 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 24.01.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-316 
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 2), med kart og bestemmelser datert 
10.12.2018. 
 

Punkt 6. Rekkefølgebestemmelser i Reguleringsbestemmelser, datert 14.05.2018 
(alternativ 1) endres fra «Veien trenger ikke å være asfaltert.» til «Veien skal være 
asfaltert før brukstillatelse gis.» 

_____ 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 24.01.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Tillegg til rådmannens innstilling: 
… med unntak av tomt A (Sørbråtan), som reguleres til «bevaring / bolig» eller 
som «hensynssone bevaring». Likevel slik at modernisering, ombygging og 
noe utvidelse tillates innenfor eksisterende bygningspreg og høyder. 
Byggegrenser justeres i forhold til eksisterende bebyggelse og til slik utvikling. 
Slik endring av planen gjøres før behandling i kommunestyret. 

2. Det er krav om 1 biloppstillingsplass og maksimalt 2 for hver enebolig. Garasje 
eller carport tillates for maksimalt 1 bil. 

 

Jan Ove Rikheim (H) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling: 

 I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-316-
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 2), med kart og bestemmelser 
datert 10.12.2018. 

 

Joar Solberg (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 Saken utsettes og det vurderes innkjøring via Dysterbråtan og Eldorveien. 
 

Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

 Punkt 6. Rekkefølgebestemmelser i Reguleringsbestemmelser (alternativ 1) 
endres fra «Veien trenger ikke å være asfaltert.» til «Veien skal være asfaltert 
før brukstillatelse gis.» 

 

Votering: 
Det ble først stemt over utsettelsesforslaget fra Ap, deretter ble rådmannens 
innstilling satt opp mot Hs forslag, før det ble stemt over tillegg- og 
endringsforslagene: 

 Aps utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (Ap) 

 Hs forslag ble tiltrådt 5-4 (Sp, MDG, SV, V) ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling 

 Sps forslag ble enstemmig tiltrådt 

 SVs forslag 1 ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 

 SVs forslag 2 ble nedstemt 6-3 (MDG, SV, V) 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-316 
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 1), med kart datert 19.03.2018 og 
bestemmelser datert 14.05.2018. 
 
Ås, 11.01.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:     12.10.2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 31.05.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang: 23.08.2018 
Offentlig ettersyn:     18.09.-01.11.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 3. gang: 24.01.2019 
Kommunestyret:     13.02.2019 
 
Vedlegg: 
1.1 Reguleringskart, datert 19.03.2018 (alternativ 1) 
1.2. Reguleringsbestemmelser, datert 14.05.2018 (alternativ 1) 
1.3 Planbeskrivelse, datert 18.12.2018 (alternativ 1) 
1.4. Illustrasjonsplan, datert 09.05.2018 (alternativ 1) 
2.1 Reguleringskart, datert 10.12.2018 (alternativ 2) 
2.2 Reguleringsbestemmelser, datert 10.12.2018 (alternativ 2) 
2.3 Planbeskrivelse, datert 18.12.2018 (alternativ 2) 
2.4 Illustrasjonsplan, datert 10.12.2018 (alternativ 2) 
3. Saksutskrift fra HTM 31.05.2018 
4. Saksutskrift fra HTM 23.08.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Adressater i følge liste  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslagene (to alternativer) legger til rette for bygging av nye eneboliger. I 
opprinnelig forslag (alternativ 1) er det foreslått 8 eneboliger totalt, mens i revidert 
forslag (alternativ 2) er det foreslått 10 eneboliger. 
 
I gjeldende kommuneplans arealdel, vedtatt 03.02.2016, er arealet avsatt til 
boligformål (områdenavn B8 i kommuneplanen for Ås). I boligprogrammet er det 
foreslått 6 nye eneboliger. 
 
To forslag til reguleringsplaner har ligget ute til offentlig ettersyn. Alternativ 1 er 
uforandret. Alternativ 2 har blitt bearbeidet, etter innkomne bemerkninger fra 
overordnede myndigheter og andre berørte parter, og er blant annet blitt redusert 
med to boenheter. Tiltakshaver ønsker å legge fram begge alternativene til 
behandling, men ønsker primært at alternativ 2 skal vedtas. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Stagrum arkitekter, på vegne av tiltakshaver Johan 
Bjørneby. 
 
Fakta i saken: 
Forslag(ene) til reguleringsplan for Sørbråtan er i tråd med gjeldende kommuneplans 
arealdel, vedtatt 03.02.2016, der planområdet er avsatt til boligbebyggelse. 
Planområdet er på ca. 6880 m2.  
 
Formålet med reguleringsplanen(e) er å tilrettelegge for bygging av 8 eneboliger 
(alternativ 1) eller 10 eneboliger (alternativ 2), med atkomst fra Dysterveien. 
 
Det redegjøres for planforslagene i vedlagte reguleringskart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelser, samt illustrasjonsplaner. 
 
Tidligere behandling av saken: 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet med planavgrensning 12.10.2017. 
 
Planen(e) ble behandlet i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) i møte 31.05.2018 
(saken ble utsatt) og 23.08.2018. 
 
HTM gjorde følgende vedtak 23.08.2018: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 
1), som vist på kart datert 19.03.2018, med reguleringsbestemmelser datert 
14.05.2018, og forslag til reguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 2), som vist på kart 
datert 30.06.2018, med reguleringsbestemmelser datert 30.06.2018. 
 
Planforslagene sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Planene ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 18.09. - 01.11.2018. Det ble mottatt 
8 bemerkninger som er gjengitt og kommentert nedenfor. 
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Innkomne høringsuttalelser: 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (30.10.2018) uttaler at planforslaget ligger i 

utkanten av Ås tettsted og at planforslaget medfører ytterligere spredning av 
tettstedets yttergrenser. Føringene i regional plan for Oslo og Akershus tilsier 
at Ås skal utvikles gjennom fortetting i sentrumsområdet før eventuell 
tettstedsspredning kan tillates. Ås kommune bør også jobbe for å få på plass 
en langsiktig grønn grense for tettstedet, jfr. regional plan for Oslo og 
Akershus. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Planområdets beliggenhet ble vurdert ved rullering av nåværende kommuneplan for 
Ås, vedtatt 03.02.2016. Området er i henhold til vedtatt kommuneplan. 
Kommuneplanen skal rulleres på nytt i 2019. Grønn grense er et av temaene som 
skal inngå i den planprosessen. 
 

2. Akershus fylkeskommune (30.10.2018) har ingen merknader til planen med 
hensyn til automatisk fredete kulturminner. Av nyere tids kulturminner 
kommenteres det at husmannsstua Sørbråtan ikke er sikret bevaring i 
planforslaget. Det er ingen umiddelbare planer om å rive bygningen, men det 
åpnes for at den kan vurderes revet på sikt. Fylkeskommunen har anbefalt at 
den vurderes regulert til hensynssone bevaring av kulturmiljø. Det vises til 
kommuneplanens bestemmelse § 15.2 der det blant annet heter at «Ved 
planlegging og bygge- og dispensasjonssaker skal det legges vekt på å 
ivareta verneverdige kulturminner og kulturmiljø». I Ås kommunes plan for 
kulturminner (1999) er husmannsstuene et av de prioriterte temaene. Her 
heter det blant annet om husmannsstuene at: «De som er igjen, vitner om en 
viktig del av vår historie og bør få beskyttelse og skjøtsel.» De minner videre 
om kulturminnelovens § 25. Kommunen har meldeplikt til fylkeskommunen ved 
søknad om riving eller vesentlig endring av ikke fredet byggverk eller anlegg 
oppført før 1850. 

 
Sørbråtan inngår i et interessant kulturmiljø nettopp fordi det er bevart flere 
husmannsstuer tilknyttet gården Dyster. Bygningen og det utvidede 
bygningsmiljøet stua tilhører, har bevaringsverdi. Fylkesrådmannen anbefaler 
at husmannsstua Sørbråtan sikres gjennom regulering med hensynssone 
bevaring av kulturmiljø i planen. Ut over dette og på bakgrunn av det tilsendte 
materialet, mener fylkeskommunen tiltaket er i samsvar med gjeldende 
kommuneplan og har ingen ytterligere merknader. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Som tidligere kommentert er det en vanskelig avveining av hva som bør bevares, 
eventuelt ikke bevares, og hvorfor det skal bevares. I tillegg til denne 
husmannsplassen er det som tidligere nevnt fire andre husmannsplasser under 
Dyster gård, og rådmannen har derfor vurdert at Sørbråtan på sikt kan erstattes med 
en ny bolig. 
 

3. Statens vegvesen (03.10.2018) mener det er viktig å legge opp til høyere 
utnyttelse i planområdet ettersom området er sentrumsnært og nærmere enn 
2 km til Ås stasjon. Samtidig synes de det er uheldig at det legges opp til en 
utvidelse av området som ikke ligger i gangavstand fra Ås sentrum. Statens 
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vegvesen ber om at lokalisering og utnyttelse av planområdet vurderes opp 
mot regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 
 
Det er viktig å bevare frisikt i områder hvor det ferdes gående og syklende og 
det bes derfor om at planlagt beplantning og grønt ikke plasseres slik at det er 
til hinder for trafikanter. Statens vegvesen anbefaler at 
rekkefølgebestemmelsen endres til at «veien skal være asfaltert» og påpeker 
at asfalt er viktig for å sikre universell utformet veinett og dermed god 
framkommelighet for alle myke trafikantgrupper. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det er inntatt i bestemmelsene at atkomstveien skal asfalteres og at det skal være fri 
sikt over 0,5 meter, over tilstøtende veiers plan. 
 

4. Follo brannvesen IKS (08.10.2018) forutsetter at tiltaket prosjekteres i 
samsvar med ytelser i TEK17 og preaksepterte ytelser (VTEK), eller ved 
analyse som viser at forskriftens funksjonskrav er oppfylt. Videre forutsettes 
det at det tilrettelegges for tilstrekkelig med slokkevann i henhold til gjeldende 
regelverk. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Brannvesenets krav er inntatt i reguleringsbestemmelsene. 
 

5. Line Stene og Bjørn Einar Skoglund (uten dato) er naboer som bor i 
Dysterbråtan 17. De mener at tiltaket er i strid med overordnede føringer, jfr. 
regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. De mener at også nytt 
felt må harmonere med eksisterende boligfelt når det gjelder estetikk, 
utnyttelsesgrad og byggehøyder, og de mener at de nye forslagene bryter 
med dette. Dette vil forringe bokvalitetene for nærmeste bebyggelse. De 
mener at ny bebyggelse vil framstå som en sammenhengende vegg for 
bakenforliggende bebyggelse. De mener derfor at det bør reduseres med en 
bolig (alternativ 1) for å gi mer luft og utsyn for eksisterende bebyggelse. 
 
De viser til at mange går gjennom Dysterbråtan, blant annet skolebarn. Det er 
derfor viktig med tiltak for å sikre siktlinjer og dermed ivareta trafikksikkerheten 
i krysset Dysterbråtan/Liaveien ved økt trafikk. De stiller også spørsmål ved at 
området er vanskelig å dyrke opp og viser til at det tidligere har vært gartneri 
med tilhørende dyrket mark. Hvis politikerne ønsker å gå videre med 
planforslagene foretrekker de alternativ 1. De anbefaler reduserte 
byggehøyder, en bolig mindre, samt at nye boliger må harmonere med 
estetikken til nærliggende boliger. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Planforslagets beliggenhet er som tidligere nevnt i henhold til gjeldende 
kommuneplan. I tilliggende boligbebyggelse er det en viss variasjon i boligenes 
utforming/estetikk og slik sett vurderes ikke foreløpige forslag til utforming som 
uheldig. I alternativ 1 er utnyttelsesgraden den samme som bakenforliggende 
bebyggelse (26 %), mens i alternativ 2 er den på 31 % (redusert etter offentlig 
ettersyn fra henholdsvis 33 % og 36 %). Antall boenheter i alternativ 1 er uforandret, 
mens i alternativ 2 er de blitt redusert til 10. 
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6. Anne Marie og Atle Sander med flere naboer (30.10.2018) som bor i 

Dysterbråtan 3, 5, 7 og Liaveien 43 og 45. De mener planen(e) virker helhetlig 
og harmonisk med ett unntak, nemlig valg av atkomst til Sørbråtan fra 
Liaveien/Dysterbråtan. De mener dette vil skape unødvendige problemer for 
naboene og være en ugunstig løsning for det nye boligfeltet. De mener at 
hovedatkomsten til Solbråtan bør være fra Eldorveien. De mener at den 
foreslåtte løsningen vil bli trang, uoversiktlig for kjørende, innebære tre 90 
graders svinger og en unødvendig og ekstra belastning for naboene. De viser 
til at mye av gang- og sykkeltrafikken i Eldorveien går gjennom Dysterbråtan. 
Utbyggingen av Dyster Eldor II vil øke denne trafikken og da vil krysset 
Dysterveien/Dysterbråtan bli en trafikal utfordring pga økt mengde gående og 
syklende. 
 
De mener at atkomst fra Eldorveien vil gi en bedre løsning, med god bredde 
på veien, smidig utkjøring ved at det kan velges mellom veiene 
Paimioveien/Liaveien eller Parallellen/Liaveien etter Eldorveien, avhengig av 
hvor man skal kjøre videre. De mener at dette vil minke belastningen på veier 
og naboskap totalt sett, og at det åpner for å separere gående og kjørende i 
deler av traseen. De foreslår fortau langs deler av Eldorveien og at foreslåtte 
atkomstvei heller kan benyttes til gang- og sykkelvei. De mener Dysterbråtan 
synes noe underdimensjonert for det trafikkgrunnlaget som Sørbråtan vil 
tilføre. Hvis Dysterveien likevel blir det endelige alternativet som hovedatkomst 
til Sørbråtan mener de at det bør stilles krav til utbygger om utbedring og 
asfaltering for å minske støvplager i anleggsperioden. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det er vurdert at atkomst til Solbråtan er mest hensiktsmessig fra Liaveien, via 
Dysterbråtan. Økningen vurderes som minimal for begge alternativene. Det er 
gangavstand til både skole/SFO, og skoleveien vurderes som trygg, selv med noe 
økt trafikk fra Sørbråtan. Eldorveien er, i tillegg til å fungere som skolevei, også mye 
benyttet til turvei og som innfallsport til fine rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet, 
blant annet til speiderhytta Trampen. Dette er det ønskelig å videreføre. 
 

7. Trine H. og Erik A. Sundet (31.10.2018) er naboer i Dysterbråtan 9. De mener 
at planforslagene skiller seg fra planer som gjelder for nabobebyggelsen og at 
de vil stå i sterk kontrast til eksisterende bebyggelse. De mener at de nye 
boligene vil bli vesentlig høyere og dermed føre til redusert lys og utsikt for 
bakenforliggende bebyggelse. De mener at en utnyttelse på 33/36 % 
(alternativ 2) vil medføre store bygningsvolumer sammenlignet med 
eksisterende boliger. De mener derfor at reguleringsplan for Sørbråtan bør ha 
samme bestemmelser for utnyttelsesgrad, byggehøyder og bygningsutforming 
som reguleringsplan for Dysterbråtan. De mener at atkomstveien bør utvides 
til minst 7 meters bredde, og viser til Ås kommunes veinorm. I tillegg mener de 
at det må settes av areal til grøfter/snøopplag. 
 
De mener at eksisterende avløpsledning ikke har tilstrekkelig kapasitet for den 
økningen som foreslås. Dersom tilkobling til eksisterende avløpsledning blir 
aktuelt, må det foretas tilkobling utenfor eiendommene Dysterbråtan 7, 9 og 
15 der eksisterende avløpsledning ligger. Tilkopling innenfor disse 
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eiendommene vil medføre store inngrep i opparbeidede hager og 
forstøtningsmurer. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det vises til rådmannens kommentar under punkt 5 og 6 ovenfor. Atkomstvei til 
Solbråtan er regulert i 5 meters bredde, og det er vurdert som tilstrekkelig til det nye 
planområdet. Detaljering ved tilkopling til avløpsledninger ivaretas og tas stilling til 
senere, når reguleringssaken følges opp. 
 

8. Tove og Johan Bjørneby (31.10.2018) er forslagsstillere og de er positive til at 
HTM ønsker økt utnyttelse innenfor planområdet for å ta vare på matjorden. 
De mener at de har etterstrebet å gi bakenforliggende bebyggelse gode sol- 
og lysforhold og samtidig få til god utnyttelsesgrad. De håper at deres forslag 
til stedstilpasset arkitektur kan være til inspirasjon for andre nye 
byggeprosjekter. 

 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
Vurdering: 
Planprosess 
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan er i tråd med gjeldende kommuneplan for Ås 
2015-2027. 
 
Berørte offentlige og private parter har gjennom offentlig ettersyn kommet med 
bemerkninger. Forslagsstiller har imøtekommet noen av bemerkningene og alternativ 
2 er blitt revidert. Alternativ 1 er uforandret. Forslagsstiller ønsker å legge fram begge 
alternativene til endelig behandling, men ønsker primært at alternativ 2 skal vedtas. 
 
Endringer i planforslaget 
Etter offentlig ettersyn er alternativ 1 uforandret, mens det er gjort følgende endringer 
i alternativ 2: 

- BYA for hele feltet reduseres til 31 % 
- Antall boenheter er redusert til 10 eneboliger 
- Det er avsatt plass til et lite lekeareal og til 6 gjesteparkeringsplasser 
- Noen mindre endringer/presiseringer i bestemmelsene 

 

            
 
Alternativ 1 (8 eneboliger, BYA 26 %)  Alternativ 2 (10 eneboliger, BYA 31 %) 

 



Ås kommune 

Kommunestyret 13.02.2019  Side 41 av 46 

 

I planbeskrivelsen(e) gjengis og kommenteres innkomne bemerkninger mer detaljert, 
enn i denne saksframstillingen (se side 35-39, alternativ 1, vedlegg 1.3 og side 41-
45, alternativ 2, vedlegg 2.3). 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Etter offentlig ettersyn er alternativ 1 uforandret, der bebygd areal er 26 % med 8 
boenheter. Alternativ 2 har blitt revidert, der antall boenheter er blitt endret fra 12 til 
10 og bebygd areal er blitt redusert til 31 %. Det gjør at de to alternativene fremstår 
mer like. 
 
Denne endringen av alternativ 2 er en forbedring for naboene bak, ved at det blir mer 
luft mellom eneboligene og dermed noe bedre lys- og solforhold. Mellomrommene 
mellom de nye boligene er økt til 4,3-4,5 meter fra 1,5-2 meter. Det vanlige er 
imidlertid minst 8 meters avstand mellom eneboliger, som i alternativ 1, blant annet 
på grunn av innsyn og brannsikkerhet. I alternativ 2 er det foreslått et felles lekeareal 
og en (gjeste)parkeringsplass. 
 
Rådmannen mener fortsatt at alternativ 1 hensynstar og tilpasser seg eksisterende 
boligbebyggelse best, samt gir bedre bokvaliteter, både for nye og eksisterende 
beboere. Rådmannen anbefaler derfor at alternativ 1 vedtas. 
 
Alternativ innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-316 
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 2), med kart og bestemmelser datert 
10.12.2018. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-8/19 
Søknad om fritak fra kommunale verv - Ida Elisabeth Krogstad (H) - 
nyvalg 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  19/00126-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 8/19 30.01.2019 
2 Kommunestyret 8/19 13.02.2019 
 

 
Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
1. Ida Elisabeth Krogstad (H) innvilges fritak for resten av perioden fra sine verv i 

kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalget, HOK og 
samarbeidsutvalgene (SU) ved Sjøskogen skole og Ås ungdomsskole. 
 

2. Formannskapet 
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: Rubina Mushtaq Rikheim 

 

3. Administrasjonsutvalget 
Som nytt varamedlem på plass nr. 3 velges: Rubina Mushtaq Rikheim 

 

4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
Som nytt medlem på plass nr. 6 velges: Sigrun S. Gudevang 
 

5. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  
Som nytt varamedlem på plass nr. 2 velges:  Marianne Frid Nordby  

 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Høyres liste i kommunestyret: 
Rubina Mushtaq Rikheim blir nytt medlem på plass nr. 7. 
Zara Mushtaq Berg blir ny vara på plass nr. 10. 

_____ 
 

 
Formannskapets behandling 30.01.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
2. Formannskapet 
 Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: Rubina Mushtaq Rikheim 
 
3. Administrasjonsutvalget  
 Som nytt varamedlem på plass nr. 3 velges: Rubina Mushtaq Rikheim 
 
4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  
 Som nytt medlem på plass nr. 6 velges:  Sigrun S. Gudevang 
 
5. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  
 Som nytt varamedlem på plass nr. 2 velges: Marianne Frid Nordby  
 
Votering: Ordførers innstilling med H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
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Saksfremlegg 
 
Ordførers innstilling: 
1. Ida Elisabeth Krogstad (H) innvilges fritak for resten av perioden fra sine verv i 

kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalget, HOK og 
samarbeidsutvalgene (SU) ved Sjøskogen skole og Ås ungdomsskole. 
 

2. Formannskapet 
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: 

 

3. Administrasjonsutvalget 
Som nytt varamedlem på plass nr. 3 velges: 

 

4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
Som nytt medlem på plass nr. 6 velges: 
 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Høyres liste i kommunestyret: 
Rubina Mushtaq Rikheim blir nytt medlem på plass nr. 7. 
Zara Mushtaq Berg blir ny vara på plass nr. 10. 

 
Ås, 09.01.2019 
 
Ola Nordal 
ordfører  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 

Vedlegg: 
1. Aktuelle utvalg per 09.01.2019 
 
Lenker til relevante dokumenter på kommunens nettside: 
Styrer, råd og utvalg 2015-2019 
Oversikt over representantvalg for partienes lister ved kommunestyrevalget 2015 
fremgår av K-sak 1/15, Kommunestyret 21.10.2015, vedlegg 1 side 32. 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Søknad/e-postveksling om barselpermisjon og fritak, jf. 19/00126-1 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ida Elisabeth Krogstad 
Rubina Mushtaq 
Zara Mushtaq Berg 
Valgte personer 
Orientering til berørte utvalg 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, 360 og styrevervregister 

https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-21-10-2015.350480.MD1I340652oe4f1.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ida Elisabeth Krogstad (H) søker om fritak fra sine kommunale verv for resten av 
perioden. Eventuelt nyvalg bes foretatt. 
 
Fakta i saken: 
Ida Elisabeth Krogstad (H) søker om fritak fra sine kommunale verv for resten av 
perioden. Hun har følgende verv: 
 

Medlem   Vara 

Kommunestyre  Formannskap 

HOK  Administrasjonsutvalg 

SU, Sjøskogen skole SU, Ås ungdomsskole 

 
Krogstad har søkt om fritak fordi hun har svangerskapspermisjon frem til sommeren 
og hun planlegger å flytte fra Ås i løpet av 2019. Hun mener det er lite aktuelt å 
gjeninntre for den korte tiden som er frem til valget. 
 

Fritak og valg – utdrag av bestemmelser: 
 

Kommuneloven   
 

§ 15.Uttreden.  
2. Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet.  
 

§ 16.Opprykk og nyvalg. 
2. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer 
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er 
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved 
flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.  
 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig ut, 
velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra 
den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent 
av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn.  
 

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan 
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre 
organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet.  
 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den 
som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 
kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. 
Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 
 

Valgloven 
 

§ 14-2.Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 

(1) Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en 
representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt. 
 

(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom ordføreren finner dette nødvendig. 

 

Utdrag fra Kommentarer til kommuneloven 
v/Oddvar Overå og Jan Fridthjof Bernt, Kommuneforlaget 14.08.2014: 
  
Fritak er betinget av at vedkommende «ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet». Fritaksgrunn vil i første rekke være at 
søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra 
byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.  
 

Selv om det foreligger lovlig fritaksgrunn, er det ellers opp til det kompetente organs 
diskresjonære skjønn å avgjøre om søknaden skal imøtekommes, jf. formuleringen 
«kan ... frita.» 
 

Finner kommunestyret at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det deretter vurdere om 
det er rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn både til søkerens og 
kommunens situasjon. Blant annet må en ha det for øye at en ikke fritar så mange 
personer at det blir for få igjen å velge imellom, f.eks. til ordførervervet. Det har ikke 
vært meningen at de nye bestemmelsene skal bli brukt for å frita personer i særlig 
stor utstrekning. Kommunestyret bør være varsomme med å innvilge søknader om 
fritakelse. 

_____ 
 
 
Vurdering og konklusjon: 
Delegasjonsadgang, jf. K-sak 17/13, 03.04.2013, kan ikke benyttes i denne saken 
fordi valg av medlemmer til kommunalt utvalg må vedtas av kommunestyret selv. 
 
Etter ordførers vurdering bør permisjon innvilges for den tiden Krogstad har 
svangerskapspermisjon fra sitt arbeid, det vil i praksis si til og med juli 2019. Det 
gjenstår da kun to møter i utvalgene før kommunestyrevalget.  På bakgrunn av at 
hun selv ønsker fritak og at det er påregnelig at det vil bli en krevende hverdag, 
anbefaler ordfører at fritak innvilges. Siden Krogstad også har planer om å flytte fra 
kommunen er mest hensiktsmessig for Ås kommune at det nå velges nye 
representanter for resten av kommunestyreperioden. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_14#KAPITTEL_14
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Ordfører tilrår at Ida Elisabeth Krogstad innvilges fritak for resten av valgperioden. 
 
Ordfører anbefaler at fritak fra SU fattes av kommunestyret i denne saken og at valg 
av nytt medlem og vara foretas av HOK, jf. Ås kommunes reglementer punkt 7.1.1. 
 
Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør for Høyres varaliste til 
kommunestyret. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 
 
 
 

https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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