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Ås, 17.03.2021 

 

 

Ola Nordal 

ordfører 
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Saker til behandling  

K-14/21 
Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde 
 
Saksbehandler:  Hanna Kristensen Husabø Saksnr.:  14/02222-340 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 1/21 19.01.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 3/21 20.01.2021 

3 Kommunestyret 6/21 10.02.2021 

4 Kommunestyret 14/21 24.03.2021 

 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 20.01.2021: 
 

1. Kvalitetsprogrammet for områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde datert mai 2019 vedtas med følgende endringer: 

 

Byrom, møteplasser, lek 

1) Siste kulepunkt under mulige tiltak endres som foreslått fra:  
Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder  

til: 
Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder og sette 
av vegger til gatekunst 

2) Dokumentet gjennomgås og dersom ordet by er brukt erstattes det med 
andre betegnelser som passer i konteksten. 

3) Nytt punkt legges til under mulige tiltak som foreslått: Unngå materialer 
som avgir mikroplast og tilstrebe mest mulig naturlige materialer 
utomhus. 

 
Blågrønn struktur 

4) Nytt punkt legges til under dokumentasjon som foreslått: Det må 
utarbeides kart for å illustrere viktige turvegdrag og møteplasser samt 
innfallsporter til utmark utenfor det regulerte området. 

5) Nytt punkt: Tilrettelegging for åpning og etablering av bekker der 
naturmangfold og rekreasjon skal ha særskilt fokus 

 
Mobilitet 
6) Siste kulepunkt under Bil endres til: Legge inn lav parkeringsdekning i 

utbyggingsprosjekter. Det kan f.eks. legges opp til at boliger ikke 
automatisk selges med parkeringsplass. Ved fastsetting av 

parkeringsdekning vurderes konsekvenser som for eksempel 
gateparkering. 

7) Nytt punkt: Sikre grønne sammenhengende strukturer for sykling og 

gående som binder bebygd areal sammen med viktige friområder. 
 

Arkitektur 
8) Strykning i første kulepunkt under Fasader som foreslått: Variere 

fasader med materialbruk og sprang inn og ut, som for eksempel 
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veksling mellom inntrukne og påbygde balkonger, eller vinduer i 
innskutte og utskutte felt.  

9) Nytt tredje kulepunkt legges til som foreslått: Planlegge romslige, delvis 
integrerte balkonger og terrasser som fungerer både som gode uterom 
og er tilrettelagt for dyrking av pryd- og nyttevekster. 

10) Stryke fjerde kulepunkt som foreslått: Begrense store utenpåhengte 
balkonger i andre etasje som henger ut over uteoppholdsarealer og 

offentlige rom.  
Erstattes med nytt punkt: Unngå utenpåhengte balkonger som ikke er 
en integrert del av bygningen. 

11) Følgende setning legges til i siste kulepunkt som foreslått «Integrere 
nedkjøringer til parkeringskjellere i bebyggelsen.» Fall og rampe bør 

bygges innenfor byggets omkrets, og port og utkjøring bør treffe fortau 
eller gateplan med samme høyde. 

 

Boligtilbud og typologier 
12) I siste kulepunkt under mulige tiltak «Vurdere ulike eierformer som 

bidrar til fellesskap og dialog» legges det til som foreslått: og sosial 

boligbygging. 
13) Tilføyelse i avsnitt F, kulepunkt 3: og mulighet for «leie til eie» boliger. 

14) Nytt kulepunkt: Legge opp til utbygging av borettslagsleiligheter med 
boplikt. 

 

Belysning 
15) Følgende legges til under innledningen i kapittelet: Lysforurensning er et 

økende problem for biologisk mangfold. Ved utplassering av belysning 
bør negative effekter på naturen vurderes. Lyskilder plasseres og 
utformes på en måte som minimerer lysforurensning til omkringliggende 

bebyggelse og naturmiljø. 
 

Universell utforming 
16) Femte kulepunkt under eksempler på tiltak endres som foreslått fra: 

Benytte varige materialer som tilfredsstiller krav til universell utforming 

på dekke på utearealer 
til: 

Benytte varige og naturlige materialer som tilfredsstiller krav til 
universell utforming på dekke på utearealer 
 

Miljøvennlige materialer 

17) Nytt punkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Bruk av plast og 
gummidekker utenomhus unngås. 

18) Under kommunens ambisjon legges det til følgende: Det skal unngås 
bruk av materialer som bidrar til spredning av mikroplast i naturen. 

19) Nytt punkt under mulige tiltak legges til: Norsk, og gjerne lokal, 

naturstein bør brukes. 
20) Del om Materialbruk s. 36, under «Mulige tiltak»: 

Endringsforslag til pkt. 4 
Fra: 

Bruke materialer som er ombrukbare, resirkulerbare og gjenvinnbare. 
Til: 
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Bruke materialer som er ombrukbare, resirkulerbare og gjenvinnbare. 
Det oppfordres også til å ta i bruk materialer som kan resirkuleres fra 

bebyggelse som skal rives. 
 

Avfall 

21) Nytt kulepunkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Legge til 
rette for bytteboder i fellesareal 

 
Delområder 
22) Eksisterende setning under «Delområde 3: Sagaveien/Moerveien», 

særpreg og tilpasning, side 50: Det kan likevel være aktuelt å vurdere 
bevaring av enkeltbygg dersom dette ikke umuliggjør gode helhetlige 

løsninger og kan tilføre verdi til det nye bygningsmiljøet  
erstattes med følgende: 

Bebyggelse eldre enn 100 år og andre bevaringsverdige bygg bør 
bevares dersom det lar seg gjøre i kombinasjon med helhetlige 
løsninger. 

23) Setningen «Her pågår en planprosess» nederst på side 43 fjernes som 
foreslått. 

24) Delområde A Esso i område 4 – Langbakken tas ut. Området sør i 
Langbakken betegnes i stedet som delområde A i område 4 – 
Langbakken, med beskrivelse. 

 
Oppfølging av kvalitetsprogrammet  

25) Forslag til endring av layout under Organisering, roller og ansvar som 
foreslått: 
Utheve «De enkelte utbyggere har ansvar for å:» på linje med «Ås 

kommune har ansvar for å:» lenger opp. 
26) Følgende legges til under siste kapittel om oppfølging som foreslått: 

Viktige elementer i oppfølging av kvalitetsprogrammet legges inn i 
detaljreguleringen som rekkefølgekrav og bestemmelser. 

27) Tiltakshaver utarbeider en oppfølgingsplan som viser hvordan 

kvalitetsprogrammet er tenkt fulgt opp. 
28) Før ferdigattest gis skal kommunen aktivt påse at kravene som er 

forankret i detaljreguleringen er blitt fulgt opp. 
 

Nye punkt 
29) Fibernett: 

Det anmodes om etablering av fibernettverk til samtlige husstander og 
bygninger for distribusjon av TV og internett, og som overdras til 

sameiet ved overtagelse. 
 

2. Kvalitetsprogrammet evalueres når det foreligger erfaringer fra 
praktisk saksbehandling og gjennomførte detaljplaner. 

 

3. Endelig vedtatt kvalitetsprogram for Ås sentralområde legges til 
grunn for arbeidet med et kvalitetsprogram for hele kommunen. 

 

4. Følgende punkt foreslås videreført for kommunedirektørens 
behandling av reguleringsplaner og oppfølging av 

kvalitetsprogrammet: 
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Redegjørelse for utbyggingsprosjektenes oppfyllelse av kvalitetsplan skal 
foreligge i kommunedirektørens saksfremstilling. 

 
_____ 

 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 20.01.2021: 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
Under mobilitet: 

1. Nytt punkt: Sikre grønne sammenhengende strukturer for sykling og 

gående som binder bebygd areal sammen med viktige friområder. 
 

Under miljøvennlige materialer: 
2. Opprettholde ordlyd i nytt punkt: Norsk, og gjerne lokal, naturstein bør 

brukes. 
 

Under delområder: 

3. Tilføye en formulering i kommunedirektørens forslag til ordlyd: Bebyggelse 
eldre enn 100 år og andre bevaringsverdige bygg bør bevares dersom det 

lar seg gjøre i kombinasjon med helhetlige løsninger. 
 

Under oppfølging av kvalitetsprogrammet: 

4. Tiltakshaver utarbeider en oppfølgingsplan som viser hvordan 
kvalitetsprogrammet er tenkt fulgt opp. 

5. Før ferdigattest gis skal kommunen aktivt påse at kravene som er 
forankret i detaljreguleringen er blitt fulgt opp. 

 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 
Mobilitet, pkt. 5: 

Følgende slettes: Det kan f.eks. legges opp til at boliger ikke automatisk 
selges med parkeringsplass. Ved fastsetting av parkeringsdekning 
vurderes konsekvenser som for eksempel gateparkering. 

 

Martin Løken (MDG) fremmet innstilling av 19.01.2021 fra hovedutvalg for 
næring og miljø (HNM) til votering. 

 
Votering: 
Det ble først votert over kommunedirektørens innstilling og fremlagte forslag: 

 
 Kommunedirektørens innstilling uten pkt. 1. 5) ble enstemmig tiltrådt 

 

 Kommunedirektørens innstilling pkt. 1. 5) ble tiltrådt 5-4 (2H, Sp, SV) ved 
alternativ votering mot Hs forslag 

 

 SVs forslag uten pkt. 3 ble enstemmig tiltrådt 
 

 SVs forslag pkt. 3 ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 2H) 
 

Det ble deretter votert over tiltrådte endringer og tillegg i hovedutvalg for næring 

og miljøs (HNM) innstilling: 
 

 HNMs innstilling uten pkt. 1. 19) ble enstemmig tiltrådt 
 

 HNMs innstilling pkt. 1. 19) ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 2H) 
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Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 19.01.2021: 
 

1. Kvalitetsprogrammet for områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde datert mai 2019 vedtas med følgende endringer: 

 

Byrom, møteplasser, lek 
1) Siste kulepunkt under mulige tiltak endres som foreslått fra:  

Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder  
til: 
Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder og sette 

av vegger til gatekunst 
2) Dokumentet gjennomgås og dersom ordet by er brukt erstattes det med 

andre betegnelser som passer i konteksten. 
3) Nytt punkt legges til under mulige tiltak som foreslått: Unngå materialer 

som avgir mikroplast og tilstrebe mest mulig naturlige materialer 
utomhus. 

 

Blågrønn struktur 
4) Nytt punkt legges til under dokumentasjon som foreslått: Det må 

utarbeides kart for å illustrere viktige turvegdrag og møteplasser samt 
innfallsporter til utmark utenfor det regulerte området. 

5) Nytt punkt: Tilrettelegging for åpning og etablering av bekker der 

naturmangfold og rekreasjon skal ha særskilt fokus 
 

Mobilitet 
6) Siste kulepunkt under Bil endres til: Legge inn lav parkeringsdekning i 

utbyggingsprosjekter. Det kan f.eks. legges opp til at boliger ikke 

automatisk selges med parkeringsplass. Ved fastsetting av 
parkeringsdekning vurderes konsekvenser som for eksempel 

gateparkering. 
 
Arkitektur 

7) Strykning i første kulepunkt under Fasader som foreslått: Variere 
fasader med materialbruk og sprang inn og ut, som for eksempel 

veksling mellom inntrukne og påbygde balkonger, eller vinduer i 
innskutte og utskutte felt.  

8) Nytt tredje kulepunkt legges til som foreslått: Planlegge romslige, delvis 

integrerte balkonger og terrasser som fungerer både som gode uterom 
og er tilrettelagt for dyrking av pryd- og nyttevekster. 

9) Stryke fjerde kulepunkt som foreslått: Begrense store utenpåhengte 
balkonger i andre etasje som henger ut over uteoppholdsarealer og 
offentlige rom.  

Erstattes med nytt punkt: Unngå utenpåhengte balkonger som ikke er 
en integrert del av bygningen. 

10) Følgende setning legges til i siste kulepunkt som foreslått «Integrere 
nedkjøringer til parkeringskjellere i bebyggelsen.» Fall og rampe bør 
bygges innenfor byggets omkrets, og port og utkjøring bør treffe fortau 

eller gateplan med samme høyde. 
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Boligtilbud og typologier 
11) I siste kulepunkt under mulige tiltak «Vurdere ulike eierformer som 

bidrar til fellesskap og dialog» legges det til som foreslått: og sosial 
boligbygging. 

12) Tilføyelse i avsnitt F, kulepunkt 3: og mulighet for «leie til eie» boliger. 

13) Nytt kulepunkt: Legge opp til utbygging av borettslagsleiligheter med 
boplikt. 

 
Belysning 
14) Følgende legges til under innledningen i kapittelet: Lysforurensning er et 

økende problem for biologisk mangfold. Ved utplassering av belysning 
bør negative effekter på naturen vurderes. Lyskilder plasseres og 

utformes på en måte som minimerer lysforurensning til omkringliggende 
bebyggelse og naturmiljø. 

 
Universell utforming 
15) Femte kulepunkt under eksempler på tiltak endres som foreslått fra: 

Benytte varige materialer som tilfredsstiller krav til universell utforming 
på dekke på utearealer 

til: 
Benytte varige og naturlige materialer som tilfredsstiller krav til 
universell utforming på dekke på utearealer 

 
Miljøvennlige materialer 

16) Nytt punkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Bruk av plast og 
gummidekker utenomhus unngås. 

17) Under kommunens ambisjon legges det til følgende: Det skal unngås 

bruk av materialer som bidrar til spredning av mikroplast i naturen. 
18) Nytt punkt under mulige tiltak legges til: Norsk, og gjerne lokal, 

naturstein bør brukes. 
19) Del om Materialbruk s. 36, under «Mulige tiltak»: 

Endringsforslag til pkt. 4 

Fra: 
Bruke materialer som er ombrukbare, resirkulerbare og gjenvinnbare. 

Til: 
Bruke materialer som er ombrukbare, resirkulerbare og gjenvinnbare. 
Det oppfordres også til å ta i bruk materialer som kan resirkuleres fra 

bebyggelse som skal rives. 
 

Avfall 
20) Nytt kulepunkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Legge til 

rette for bytteboder i fellesareal 

 
Delområder 

21) Eksisterende setning under «Delområde 3: Sagaveien/Moerveien», 
særpreg og tilpasning, side 50: Det kan likevel være aktuelt å vurdere 
bevaring av enkeltbygg dersom dette ikke umuliggjør gode helhetlige 

løsninger og kan tilføre verdi til det nye bygningsmiljøet  
erstattes med følgende: 

Bebyggelse eldre enn 100 år bør bevares dersom det lar seg gjøre i 
kombinasjon med helhetlige løsninger. 
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22) Setningen «Her pågår en planprosess» nederst på side 43 fjernes som 
foreslått. 

23) Delområde A Esso i område 4 – Langbakken tas ut. Området sør i 
Langbakken betegnes i stedet som delområde A i område 4 – 
Langbakken, med beskrivelse. 

 
Oppfølging av kvalitetsprogrammet  

24) Forslag til endring av layout under Organisering, roller og ansvar som 
foreslått: 
Utheve «De enkelte utbyggere har ansvar for å:» på linje med «Ås 

kommune har ansvar for å:» lenger opp. 
25) Følgende legges til under siste kapittel om oppfølging som foreslått: 

Viktige elementer i oppfølging av kvalitetsprogrammet legges inn i 
detaljreguleringen som rekkefølgekrav og bestemmelser. 

 
Nye punkt 
26) Fibernett: 

Det anmodes om etablering av fibernettverk til samtlige husstander og 
bygninger for distribusjon av TV og internett, og som overdras til 

sameiet ved overtagelse. 
 
2. Kvalitetsprogrammet evalueres når det foreligger erfaringer fra 

praktisk saksbehandling og gjennomførte detaljplaner. 
 

3. Endelig vedtatt kvalitetsprogram for Ås sentralområde legges til 
grunn for arbeidet med et kvalitetsprogram for hele kommunen. 

 

4. Følgende punkt foreslås videreført for kommunedirektørens 
behandling av reguleringsplaner og oppfølging av 

kvalitetsprogrammet: 
Redegjørelse for utbyggingsprosjektenes oppfyllelse av kvalitetsplan skal 
foreligge i kommunedirektørens saksfremstilling. 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 19.01.2021: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

Under mobilitet: 
1. Nytt punkt: Sikre grønne sammenhengende strukturer for sykling og 

gående som binder bebygd arealet sammen med viktige friområder. 
 

Under miljøvennlige materialer: 

2. Opprettholde ordlyd i nytt punkt: Norsk, og gjerne lokal, naturstein bør 
brukes. 

 
Under delområder: 
3. Tilføye en formulering i kommunedirektørens forslag til ordlyd: Bebyggelse 

eldre enn 100 år og andre bevaringsverdige bygg bør bevares dersom det 
lar seg gjøre i kombinasjon med helhetlige løsninger 

 
Under oppfølging av kvalitetsprogrammet: 

4. Tiltakshaver utarbeider en oppfølgingsplan som viser hvordan 
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kvalitetsprogrammet er tenkt fulgt opp 
5. Før ferdigattest gis skal kommunen aktivt påse at kravene som er 

forankret i detaljreguleringen er blitt fulgt opp 
 

Følgende punkter foreslås videreført til et kvalitetsprogram for hele 

kommunen 
Under byrom, møteplasser, lek: 

6. Nytt punkt: Bevare inneklemte naturområder uten å gjøre inngrep 
7. Nytt punkt: Bevare trefall for å sikre naturmangfold 

 

Under blågrønn struktur: 
8. Nytt punkt: Helhetlige grønne strukturer og rom for korridorer som har 

kontakt med omkringliggende strukturer og tilrettelagt for myke 
trafikanter og økosystemtjenester 

9. Nytt punkt: Tilrettelegging for åpning og etablering av bekker der 
naturmangfold og rekreasjon skal ha særskilt fokus 

 

Følgende punkter foreslås videreført for kommunedirektørens behandling av 
reguleringsplaner og oppfølging av kvalitetsprogrammet: 

10.Kommunedirektøren utarbeider en sjekkliste som benytter hovedpunktene 
i kvalitetsprogrammet og som kan brukes som utgangspunkt for utforming 
av oppfølgingsplan av den enkelte tiltakshaver 

11.Redegjørelse for utbyggingsprosjektenes oppfyllelse av kvalitetsplan skal 
foreligge i kommunedirektørens saksfremstilling. 

12.Etablere sanksjoner der det er brudd på krav til bevaring og håndtering av 
vegetasjon og masser. 

 

Emilie Efe Åm (Ap) fremmet følgende forslag: 
1. Tilføyelse i avsnitt F, kulepunkt 3: og mulighet for «leie til eie» boliger. 

2. Nytt kulepunkt: Legge opp til utbygging av borettslagsleiligheter med 
boplikt. 

 

Gisle Bjørneby (Sp) fremmet følgende forslag: 
1. Mobilitet, pkt. 5: 

Legge inn tilstrekkelig parkeringsdekning i utbyggingsprosjekter slik at 
man unngår utstrakt gateparkering i boligområder. Parkeringsdekningen 
må beregnes ut fra faktiske bilprognoser, ikke ut fra politiske ambisjoner 

om bilbruk. 
2. Arkitektur, pkt. 9: 

Bruke mer forståelige ord enn «fall» og «rampe». 
 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag: 

C) Mobilitet, mulige tiltak under Gange: 
Erstatte kulepunkt: 

Utforme og lokalisere trapperom, i bygg med heis, slik at det innbyr til 
bruk. 
Med: 

Utforme og lokalisere trapperom, i bygg med heis, slik at 
trappeoppgangen hovedsakelig blir brukt. 

  
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H og V: 

Fibernett: 
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Det anmodes om etablering av fibernettverk til samtlige husstander og 
bygninger for distribusjon av TV og internett, og som overdras til sameiet 

ved overtagelse. 
 
Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende forslag: 

Del om Materialbruk s. 36, under «Mulige tiltak»: 
Endringsforslag til pkt. 4 

Fra: 
Bruke materialer som er ombrukbare, resirkulerbare og gjenvinnbare. 
Til: 

Bruke materialer som er ombrukbare, resirkulerbare og gjenvinnbare. Det 
oppfordres også til å ta i bruk materialer som kan resirkuleres fra 

bebyggelse som skal rives. 
 

Votering: 
Det ble først votert over de nye forslagene: 
 

SVs forslag: 
1. falt 7-2 (SV, V) 

2. tiltrådt 7-2 (2Ap) 
3. falt 7-2 (Sp, SV) 
4. falt 7-2 (MDG, SV) 

5. falt 8-1 (SV) 
6. falt 5-4 (MDG, SV, V, R) 

7. falt 5-4 (MDG, SV, V, R) 
8. falt 6-3 (MDG, SV, R) 
9. tiltrådt 7-2 (2H) 

10.falt 8-1 (SV) 
11.tiltrådt 6-3 (2H, Sp) 

12.falt 5-4 (MDG, SV, V, R) 
 
Aps forslag: 

1. tiltrådt 7-2 (2H) 
2. tiltrådt 7-2 (2H) 

 
Sps forslag: 

1. falt 6-3 (2H, Sp) ved alternativ votering mot kommunedirektørens 

innstilling pkt. 5 
2. falt 6-3 (1H, Sp, SV) 

 
Vs forslag falt 6-3 (SV, V, R) 
 

H og Vs fellesforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Rs forslag ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 2H) 
 
Deretter ble kommunedirektørens innstilling pkt. 1 votert over punktvis: 

1. tiltrådt 7-2 (2H) 
2. enstemmig tiltrådt 

3. enstemmig tiltrådt 
4. enstemmig tiltrådt 

5. tiltrådt 7-2 (MDG, R) 
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6. enstemmig tiltrådt 
7. enstemmig tiltrådt 

8. enstemmig tiltrådt 
9. enstemmig tiltrådt 
10.enstemmig tiltrådt 

11.enstemmig tiltrådt 
12.enstemmig tiltrådt 

13.enstemmig tiltrådt 
14.enstemmig tiltrådt 
15.votering utgår, jf. SVs tiltrådte forslag 2 

16.tiltrådt 8-1 (Sp) 
17.enstemmig tiltrådt 

18.enstemmig tiltrådt 
19.enstemmig tiltrådt 

20.enstemmig tiltrådt 
21.enstemmig tiltrådt 

 

Kvalitetsprogrammet i sin helhet med tiltrådte forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Kommunedirektørens innstilling pkt. 2 og 3 ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 

 
 

Kommunestyrets behandling 10.02.2021: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Kommunestyrets utsettelsesvedtak 10.02.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker.  

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

 
1. Kvalitetsprogrammet for områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde datert mai 2019 vedtas med følgende endringer: 
 

Byrom, møteplasser, lek 

1) Siste kulepunkt under mulige tiltak endres som foreslått fra:  
Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder  

til: 
Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder og sette 
av vegger til gatekunst 

2) Dokumentet gjennomgås og dersom ordet by er brukt erstattes det med 
andre betegnelser som passer i konteksten. 

3) Nytt punkt legges til under mulige tiltak som foreslått: Unngå materialer 
som avgir mikroplast og tilstrebe mest mulig naturlige materialer 

utomhus. 
 
Blågrønn struktur 

4) Nytt punkt legges til under dokumentasjon som foreslått: Det må 
utarbeides kart for å illustrere viktige turvegdrag og møteplasser samt 

innfallsporter til utmark utenfor det regulerte området. 
 
Mobilitet 

5) Siste kulepunkt under Bil endres til: Legge inn lav parkeringsdekning i 
utbyggingsprosjekter. Det kan f.eks. legges opp til at boliger ikke 

automatisk selges med parkeringsplass. Ved fastsetting av 
parkeringsdekning vurderes konsekvenser som for eksempel 
gateparkering. 

 
Arkitektur 

6) Strykning i første kulepunkt under Fasader som foreslått: Variere fasader 
med materialbruk og sprang inn og ut, som for eksempel veksling 
mellom inntrukne og påbygde balkonger, eller vinduer i innskutte og 

utskutte felt.  
7) Nytt tredje kulepunkt legges til som foreslått: Planlegge romslige, delvis 

integrerte balkonger og terrasser som fungerer både som gode uterom 
og er tilrettelagt for dyrking av pryd- og nyttevekster. 

8) Stryke fjerde kulepunkt som foreslått: Begrense store utenpåhengte 

balkonger i andre etasje som henger ut over uteoppholdsarealer og 
offentlige rom.  

Erstattes med nytt punkt: Unngå utenpåhengte balkonger som ikke er en 
integrert del av bygningen. 

9) Følgende setning legges til i siste kulepunkt som foreslått «Integrere 

nedkjøringer til parkeringskjellere i bebyggelsen.» Fall og rampe bør 
bygges innenfor byggets omkrets, og port og utkjøring bør treffe fortau 

eller gateplan med samme høyde. 
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Boligtilbud og typologier 

10) I siste kulepunkt under mulige tiltak «Vurdere ulike eierformer som 
bidrar til fellesskap og dialog» legges det til som foreslått: og sosial 
boligbygging. 

 
Belysning 

11) Følgende legges til under innledningen i kapittelet: Lysforurensning er et 
økende problem for biologisk mangfold. Ved utplassering av belysning 
bør negative effekter på naturen vurderes. Lyskilder plasseres og 

utformes på en måte som minimerer lysforurensning til omkringliggende 
bebyggelse og naturmiljø. 

 
Universell utforming 

12) Femte kulepunkt under eksempler på tiltak endres som foreslått fra: 
Benytte varige materialer som tilfredsstiller krav til universell utforming 
på dekke på utearealer 

til: 
Benytte varige og naturlige materialer som tilfredsstiller krav til universell 

utforming på dekke på utearealer 
 

Miljøvennlige materialer 

13) Nytt punkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Bruk av plast og 
gummidekker utenomhus unngås. 

14) Under kommunens ambisjon legges det til følgende: Det skal unngås 
bruk av materialer som bidrar til spredning av mikroplast i naturen. 

15) Nytt punkt under mulige tiltak legges til: Det bør fortrinnsvis benyttes 

stedegen naturstein. 
 

Avfall 
16) Nytt kulepunkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Legge til rette 

for bytteboder i fellesareal 

 
Delområder 

17) Eksisterende setning under «Delområde 3: Sagaveien/Moerveien», 
særpreg og tilpasning, side 50: Det kan likevel være aktuelt å vurdere 
bevaring av enkeltbygg dersom dette ikke umuliggjør gode helhetlige 

løsninger og kan tilføre verdi til det nye bygningsmiljøet  
erstattes med følgende: 

Bebyggelse eldre enn 100 år bør bevares dersom det lar seg gjøre i 
kombinasjon med helhetlige løsninger. 

18) Setningen «Her pågår en planprosess» nederst på side 43 fjernes som 

foreslått. 
19) Delområde A Esso i område 4 – Langbakken tas ut. Området sør i 

Langbakken betegnes i stedet som delområde A i område 4 – 
Langbakken, med beskrivelse. 

 

Oppfølging av kvalitetsprogrammet  
20) Forslag til endring av layout under Organisering, roller og ansvar som 

foreslått: 
Utheve «De enkelte utbyggere har ansvar for å:» på linje med «Ås 

kommune har ansvar for å:» lenger opp. 
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21) Følgende legges til under siste kapittel om oppfølging som foreslått: 
Viktige elementer i oppfølging av kvalitetsprogrammet legges inn i 

detaljreguleringen som rekkefølgekrav og bestemmelser. 
 
2. Kvalitetsprogrammet evalueres når det foreligger erfaringer fra 

praktisk saksbehandling og gjennomførte detaljplaner. 
 

3. Endelig vedtatt kvalitetsprogram for Ås sentralområde legges til 
grunn for arbeidet med et kvalitetsprogram for hele kommunen. 

 

 
 

Ås, 08.01.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 

 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Kvalitetsprogrammet - Tabell over forslag med kommentarer og anbefalinger 

2. Kvalitetsprogram, datert mai 2019 
3. Vedtak HNM, 26052020, Sak 20/20, Kvalitetsprogram for 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste  
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Saksutredning: 
 

Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok 23.10.2019 områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
med kart, bestemmelser, planbeskrivelse og kvalitetsprogram. Kommunestyret 

vedtok samtidig at Kvalitetsprogrammet revideres innen våren 2020. 
 

Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) behandlet kvalitetsprogrammet i møte 
26.05.2020. Utvalget hadde en rekke forslag til endringer og tillegg i 
kvalitetsprogrammet. Det ble vedtatt at kommunedirektøren bes sortere og 

vurdere utvalgets innkomne forslag, og legge saken fram for ny behandling. 
 

Beskrivelse av kvalitetsprogrammet 
I arbeidet med områdereguleringsplanen for Ås sentralområde har det vært et 

ønske om å lage en plan som tydelig viser hvilke kvalitets- og miljøambisjoner 
kommunen har for utviklingen av sentrumsområdet. Derfor ble det utarbeidet et 
kvalitetsprogram som skal sikre kvalitet i områdene.  

 
Kommunen engasjerte konsulentfirmaet Civitas til å utarbeide 

kvalitetsprogrammet. Dette arbeidet ble utført i nært samarbeid med de i 
administrasjonen som hadde ansvaret for områdereguleringsplanen.  
 

Kvalitetsprogrammet beskriver kommunens ambisjoner innenfor en rekke 
temaer, mulige tiltak som kan bidra til å nå ambisjonene, krav til dokumentasjon 

og hvordan ambisjonene bør følges opp i detaljreguleringsplaner og byggesak. 
Det er et retningsgivende dokument og ikke juridisk bindene. Tiltakene som er 
anbefalt bør tilpasses det enkelte prosjekt, da ikke alle tema nødvendigvis er 

allment gyldige.  
 

De delene av innholdet i kvalitetsprogrammet som er allment gyldige, og som 
det er rettspraksis på å regulere i en reguleringsplan, er innarbeidet i 
områdeplanens planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart. Dette gjelder bla 

parkeringsnormer, krav til uteoppholdsareal og bruk av klimagassregnskap. 
Videre er det fastsatt en innledende bestemmelse som redegjør for bruk av 

kvalitetsprogrammet der det står: 
 

 Kvalitetsprogram som følger områdereguleringsplanen skal være 

retningsgivende for videre planlegging og utvikling av området.  
 

Dersom kommunen gjennom den administrative eller politiske behandlingen av 
planforslaget vurderer at tema i kvalitetsprogrammet ikke er fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte har kommunen anledning til å sende planforslaget tilbake 

til forslagsstiller for videre bearbeiding. Begrunnelsen for en slik tilbakesendelse 
kan være at ambisjonene i kvalitetsprogrammet ikke i tilstrekkelig grad er 

ivaretatt eller mer konkret at tiltakene som er foreslått i planforslaget ikke i 
tilstrekkelig grad ivaretar ambisjonene.  
 

Kvalitetsprogrammet vil fungere som et grunnlag for kommunens 
skjønnsmessige vurderinger, både på reguleringsnivå og på byggesaksnivå.  
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Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides et kvalitetsprogram for hele 
kommunen. Det er naturlig at kvalitetsprogrammet for Ås sentralområde legges 

til grunn for utarbeidelse av dette kvalitetsprogrammet.  
 
Vurdering: 

Kommunedirektøren har vurdert alle punktene som ble foreslått av 
Hovedutvalget for næring og miljø ved deres behandling den 26.05.2020. For 

hvert forslag har kommunedirektøren en kommentar og en anbefaling om 
forslaget bør tas inn i kvalitetsprogrammet eller ikke. Tabell med alle HNMs 
forslag, kommunedirektørens kommentarer og anbefalinger ligger vedlagt dette 

saksfremlegget. Noen av punktene er foreslått omskrevet. Begrunnelsen for 
omskrivingen er da redegjort for under kommunedirektørens kommentar.  

 
Punkter som er formulert som krav eller som på annen måte går ut over 

kvalitetsprogrammets retningsgivende funksjon har kommunedirektøren anbefalt 
å ikke ta med. Dette gjelder også enkelte punkter som etter 
kommunedirektørens syn ikke bør tas inn i kvalitetsprogrammet på bakgrunn av 

en planfaglig vurdering. Punkter som er formulert som retningsgivende for ulike 
ambisjoner og ønsker har kommunedirektøren i de fleste tilfeller anbefalt å ta 

med. Unntaket er enkelte punkter som etter kommunedirektørens syn allerede er 
ivaretatt i kvalitetsprogrammet. 
 

Konklusjon: 
Etter en gjennomgang av alle forslag fra Hovedutvalget for næring og miljø 

anbefaler kommunedirektøren at 21 av de foreslåtte punktene tas inn i 
kvalitetsprogrammet. Kommunedirektøren mener disse punktene vil forbedre 
kvalitetsprogrammet og at kvalitetsprogrammet vil være et godt verktøy for å 

sikre kvalitet i utbyggingen innenfor Ås sentralområde. 
 

Basert på kommunestyrets endelige vedtak vil kommunedirektøren oppdatere 
kvalitetsprogrammet. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-15/21 
Fritak for eiendomsskatt næringseiendommer § 7 - 
skatteåret 2021 
 
Saksbehandler:  Synnøve Roald Saksnr.:  21/00453-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 15/21 10.03.2021 

2 Kommunestyret 15/21 24.03.2021 

 
 

Formannskapets innstilling 10.03.2021: 
 
Næringseiendommer fritatt av kommunestyret for 2021: 

 
Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 41 1 
  

NMBU 28 560   

2 42 1 
  

NMBU 1 245 580  
 

3 42 1 
 

102 Stiftelsen Kaja Barnehage 19 880  Kun bygg 

4 42 1 
 

102 NMBU 2 170  Kun tomt 

5 42 1 
 

278 Stiftelsen Åkebakke barnehage 23 170  Kun bygg 

6 44 19 
  

Follo Futura 122 570  Inkl. 44/25 

7 54 18 
  

Vestby og Ås Røde Kors 4 550  
 

8 54 371 
 

X Moerlia barnehage 23 380  Kun bygg 

9 55 97 
  

Akershus Fylkeskommune 500 220   

10 55 278 
 

X Dysterlia barnehage 30 590  Kun bygg 

11 55 358 8 
 

Norsk Sau og Geit 40 880  
 

12 58 2 
 

X Follo Ren IKS 31 850  Kun bygg 

13 61 233 
  

ÅSPRO AS 65 800  
 

14 61 263 
  

ÅSPRO AS 63 910  
 

15 61 271 
  

Stiftelsen Steinerbarnehagene i 
Ås 32 550  

Inkl.60/41 

16 73 306 
 

X Rustadporten Barnehage SA 21 770  Kun bygg 

17 74 115 
  

Stiftelsen Knerten barnehage  16 380  
 

18 75 25   Granås Sykehjem AS 33 390  

19 95 4 
  

Kroer Vel  13 790   

20 95 5 
 

 X Kroer Menighetsråd                                                   910  Kun bygg 

21 102 345 
  

Øvre Nordby Vel                                                  12 810   

22 104 15 
  

Stiftelsen Nordby 
Menighetssenter 14 980   

23 105 5 
  

Liahøy SA 17 500   

24 107 475 
  

Nordre Follo Renseanlegg IKS 186 200  
 

25 107 560 
 

X 
Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage 
SA 25 060  

Kun bygg 

26 111 17 
 

X Løvstad Barnehage SA 16 380  Kun bygg 

Sum 

     
2 594 830  
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Formannskapets behandling 10.03.2021: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
_____ 

 

 

Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Næringseiendommer fritatt av kommunestyret for 2021: 

 Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 41 1 
  

NMBU 28 560   

2 42 1 
  

NMBU 1 245 580  
 

3 42 1 
 

102 Stiftelsen Kaja Barnehage 19 880  Kun bygg 

4 42 1 
 

102 NMBU 2 170  Kun tomt 

5 42 1 
 

278 Stiftelsen Åkebakke barnehage 23 170  Kun bygg 

6 44 19 
  

Follo Futura 122 570  Inkl. 44/25 

7 54 18 
  

Vestby og Ås Røde Kors 4 550  
 

8 54 371 
 

X Moerlia barnehage 23 380  Kun bygg 

9 55 97 
  

Akershus Fylkeskommune 500 220   

10 55 278 
 

X Dysterlia barnehage 30 590  Kun bygg 

11 55 358 8 
 

Norsk Sau og Geit 40 880  
 

12 58 2 
 

X Follo Ren IKS 31 850  Kun bygg 

13 61 233 
  

ÅSPRO AS 65 800  
 

14 61 263 
  

ÅSPRO AS 63 910  
 

15 61 271 
  

Stiftelsen Steinerbarnehagene i 
Ås 32 550  

Inkl.60/41 

16 73 306 
 

X Rustadporten Barnehage SA 21 770  Kun bygg 

17 74 115 
  

Stiftelsen Knerten barnehage  16 380  
 

18 75 25   Granås Sykehjem AS 33 390  

19 95 4 
  

Kroer Vel  13 790   

20 95 5 
 

 X Kroer Menighetsråd                                                   910  Kun bygg 

21 102 345 
  

Øvre Nordby Vel                                                  12 810   

22 104 15 
  

Stiftelsen Nordby 
Menighetssenter 14 980   

23 105 5 
  

Liahøy SA 17 500   

24 107 475 
  

Nordre Follo Renseanlegg IKS 186 200  
 

25 107 560 
 

X 
Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage 
SA 25 060  

Kun bygg 

26 111 17 
 

X Løvstad Barnehage SA 16 380  Kun bygg 

Sum 

     
2 594 830  

 
 

 
Ås, 17.02.2021 

 
Tine Christensen Emil Schmidt 

Kommunedirektør Økonomisjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskap 
Kommunestyre 

 
Vedlegg: 
Nærmere om de enkelte søkere om fritak for eiendomsskatt - 

næringseiendommer 2021 
KS veileder - fritak § 7 

 
 

Saksutredning: 
Fakta i saken:  
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret velge å frita 

følgende eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt:  
 

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein 
kommune, eit fylke eller staten.  
 

b) Bygning som har historisk verde.  
 

Fritak vedtas årlig og er begrenset til eiendommer som er oppført i denne saken. 
Fritaket må ikke være konkurransevridende.  I vedlagt notat fra KS gis det en 
nærmere beskrivelse av kommunestyrets muligheter for fritak for eiendomsskatt.  

 
Kommunestyret behandlet i egen sak retningslinjene for fritak for eiendomsskatt 

etter eiendomsskatteloven § 7 i Ås kommune, jf. K-sak 3/14 12.02.2014:  
 
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter 

§ 7 i Eiendomsskatteloven:  
 

§ 7 bokstav a):  
- Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte.  

Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at det ikke tas ut 
utbytte.  
- Fylkeskommunale skoler.  

- Steinerskolen i Ås  

- Eiendom tilhørende andre organisasjoner vil bli vurdert fritatt av 

kommunestyret på grunnlag av søknad.  
 

§ 7 bokstav b):  
- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.  

 
I 2018 vedtok kommunestyret følgende punkt i forbindelse med nytt 

handlingsprogram 2019-2022, jf. K-sak 24/18 12.12.2018; 
 

Pkt. 3  
e) Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 
fritak påfølgende år. Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer på 
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eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. Eiendomsskattekontoret 
skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som fritas etter 

eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges frem for 
kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som innvilges fritak 
for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes fristen for å søke 

fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før skatteåret. 
 

Link til kommunestyrets vedtak for 2020: 
https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1017201_1_1-pdf.1017201o1f10.pdf 
 

For 2021 har Ås kommune ikke mottatt nye søknader om fritak. 

  
Eiendommer som kan fritas:  

Nærmere om unntak for « stiftingar eller institusjonar som tek sikte på 

å gagna ein kommune, eit fylke eller staten» 
 
De aktuelle institusjonene vil ofte kunne karakteriseres som allmennyttige, men 

dette er i seg selv ikke et vilkår for adgangen til å frita. Det er imidlertid en 
forutsetning at hovedformålet ikke er å gi forretningsmessig overskudd.  

 
Ifølge brev fra Finansdepartementet av 12. juni 2003 sies det at det må det 
foretas en konkret helhetsvurdering, hvor man må vurdere bl.a.:  

 om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av 

det offentlige  

 om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd  

 om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer  

 finansieringen av stiftelsen/institusjonen  

 
Ved søknad om fritak fra eiendomsskatt etter § 7 a) skal følgende 

kriterier legges til grunn;  
 

1) Krav om direkte eierskap.  
Eiendommen må eies direkte av «stiftingar eller institusjonar» - det er ikke 
tilstrekkelig med disposisjonsrett. Fritak kan ikke innrømmes hvis bruken av 

eiendommen bidrar til en konkurransevridning i forhold til private foretak.  
 

2) Lovens uttrykk «stiftingar eller institusjonar».  
Begrepet «institusjon» omfatter alle juridiske personer, hvor ingen har direkte 
eierinteresse, herunder foreninger. Aksjeselskaper er også omfattet, så lenge de 

øvrige vilkår er til stede, se nedenfor. Begrepet institusjon omfatter imidlertid 
ikke fysiske personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper med fysiske 

personer som deltakere.  
 
3) For å kunne anse en institusjon som samfunnsnyttig stilles en del krav til 

virksomheten.  
 

Det vil bli gjort en helhetsvurdering der blant annet følgende vil bli vurdert;  
 Om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas 

av det offentlige  

 Om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd (det er 

ikke nok å ha dette vedtektsfestet).  

https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1017201_1_1-pdf.1017201o1f10.pdf
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 Om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte eller lignende  
 Finansieringen av stiftelsen/institusjonen.  

 
Eiendommer eid av firmaer organisert som AS kan også fritas for eiendomsskatt 
hvis alle de andre kriteriene er oppfylt. 

  
Som et generelt utgangspunkt står likhetsprinsippet sentralt i norsk skatterett. 

Likhetsprinsippet innebærer at alle skattesubjekter skal behandles likt. Konkret 
betyr dette at dersom kommunestyret gir fritak til en enkelteiendom i henhold til 
§ 7a, skal tilsvarende eiendommer også ha fritak. Forskjellsbehandling er bare 

lovlig dersom vedtaksorganet kan begrunne forskjellsbehandlingen med saklige 
og konkrete hensyn understøttet av lovens ordlyd og rettspraksis. 

 
Nærmere om fritak for bygninger som har historisk verdi  

§ 7 b) i eiendomsskatteloven åpner for fritak av «Bygning som har historisk 
verde.»  
 

Hvilke eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig 
vurdering. Eksempler er bygninger som er fredet etter lov om kulturminner eller 

bevaringsverdige bygg som har verdi for allmennheten. En annen indikasjon kan 
være at det påløper en del kostnader til vedlikehold for bevaring av historiske 
bygninger. Det er viktig at fritak ikke innebærer en konkurransevridning. Det er 

kun den del av eiendommen som er fredet/bevaringsverdig som kan fritas.  
 

Det er for 2021 ingen søknader om fritak etter § 7 b), men NMBU har tidligere 
vist til denne paragrafen i sin søknad.    
 

Alternativt vedtak  

Kommunedirektøren anbefaler at alle eiendommer der kriterier for fritak er 

oppfylt fritas. Kommunestyret står imidlertid fritt til å velge om det skal 
innvilges fritak til disse eller ei. Om kommunestyret velger å ikke innvilge 

fritak for enkelte eiendommer er det viktig å påse at vedtaket ikke er 
konkurransevridende mellom likestilte næringseiendommer. 
 
Økonomiske konsekvenser:  

Fritak av eiendommer som oppfyller alle kriterier for fritak utgjør  
kr 2 594 830. Dersom kommunestyret velger å ikke innvilge fritak til de som 

oppfyller kriteriene vil dette innebære en økning av kommunens inntekter på 
kr 2 594 830 for 2021. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-16/21 
Kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  20/03890-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 14/21 10.03.2021 

2 Kommunestyret 16/21 24.03.2021 

 

 
Formannskapets innstilling 10.03.2021: 
1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle 

kriteriene skal oppfylles for å få ettergivelse av eiendomsskatt:  
a. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, 

sammen med leieinntekter, ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp x 
3,5 (3,5 G) kan søke.  

b. Søkers samlede bankinnskudd og likvide finansielle papirer, herunder 
aksjer, aksje- og rentefond, skal ikke overstige 1G.  

c. Søker må selv bo på eiendommen. Det kan ikke søkes om ettergivelse 

på eiendommer som fullt ut leies ut.  
 

Inntekt til hjemmeboende barn regnes ikke som en del av husstandens 
inntekt. 

 

2. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 
sekundærboliger. 

 
3. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse.  

 

4. Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at eiendomsskatten 
innkreves, kan den ettergis eller reduseres etter § 28 i eiendomsskatteloven.   

 
5. Kommunedirektøren publiserer kriterier og søknadsskjema på kommunens 

hjemmeside.  

 
6. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold 

til disse kriteriene. Alle søknader legges årlig frem for formannskapet til 
orientering.  

 

7. Dersom det gis avslag på søknad om ettergivelse, legges søknaden frem for 
formannskapet for endelig avgjørelse. 

 
8. For utarbeidelse av søknad om ettergivelse, nedsettelse og utsettelse av 

eiendomsskatt legges KS sin veileder «Ettergivelse, nedsettelse og utsettelse 

av eiendomsskatt» sist revidert i mars 2021 til grunn. 
_____ 
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Formannskapets behandling 10.03.2021: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, SV og V:  

Punkt 1 a: Grense for ettergivelse økes fra 3 til 3,5 G, slik at punktet lyder: 
 Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, 
 sammen med leieinntekter, ikke overstiger folketrygdens 

 grunnbeløp x 3,5 (3,5 G) kan søke. 
Punkt 1:  stryk «i utgangspunktet»  

Punkt 1 d) gjøres om til et eget tallpunkt (punkt 2) 
Punkt 1 e) gjøres om til eget tallpunkt. (punkt 3). 
Resterende punkter gis tilsvarende nytt nummer. 

Nytt punkt: Klagenemnda for eiendomsskatt er klageinstans. 
  

 Tilleggsforslag fra Ap:  Inntekt til hjemmeboende barn regnes ikke som en del 
     av husstandens inntekt. 

 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet fellesforslag fra H og FrP:  

1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der 

alle kriteriene skal oppfylles for å få ettergivelse av eiendomsskatt:   
a. Søkers samlede brutto årsinntekt ved siste ligning, sammen med 

leieinntekter, skal ikke overstige 4G.  
b. Søkers samlede bankinnskudd og likvide finansielle papirer, 

herunder aksjer, aksje- og rentefond, skal ikke overstige 1G.   

c. Søker må selv bo på eiendommen. Det kan ikke søkes om 
ettergivelse på eiendommer som fullt ut leies ut.  

2. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 
sekundærboliger.   

3. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse.   

4. Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at 
eiendomsskatten innkreves, kan den ettergis eller reduseres etter § 28 i 

eiendomsskatteloven  
5. Kommunedirektøren publiserer vilkår og søknadsskjema på kommunens 

hjemmeside.   

6. Kommunedirektøren behandler og innstiller alle saker for avgjørelse i 
formannskapet, ihht Eiendomsskatteloven § 28   

7. For utarbeidelse av søknad om ettergivelse, nedsettelse og utsettelse av 
eiendomsskatt legges KS sin veileder «Ettergivelse, nedsettelse og 
utsettelse av eiendomsskatt» sist revidert i mars 2021 til grunn.  

 

Maria-Therese Jensen (V) fremmet endringsforslag:  
 I punkt 1. b bør det endres til 1 G i stedet for selve tallet: 101 351,- 

 

Votering: 
Kommunedirektørens punkt 1 a-c med endringer i fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, 
SV, V samme punkter, samt V’s endringsforslag, ble tiltrådt 7-2 (H, FrP), ved 

alternativ votering mot fellesforslaget fra H, FrP samme punkter. 
 

Tilleggsforslag fra Ap ble enstemmig tiltrådt. 
 
Kommunedirektørens punkt 1 d og e gjøres om til tallpunkt 2 og 3 ble 

enstemmig tiltrådt. 
 

Kommunedirektørens punkt 2 (nytt punkt 4) ble enstemmig tiltrådt. 
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Kommunedirektørens punkt 3 (nytt punkt 5) ble enstemmig tiltrådt. 
 

Kommunedirektørens punkt 4 og 5 (nytt punkt 6 og 7) ble tiltrådt 7-2 (H, FrP) 
ved alternativ votering mot punkt 6 i H og FrPs fellesforslag. 
 

Fellesforslag fra H og FrP punkt 7 ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 

 

Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1) Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle 

kriteriene i utgangspunktet skal oppfylles for å få ettergivelse av 
eiendomsskatt: 

a. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, 
sammen med leieinntekter, ikke overstiger kr 304 053 
(folketrygdens grunnbeløp x 3) kan søke.  

b. Søkers samlede bankinnskudd og likvide finansielle papirer, 
herunder aksjer, aksje- og rentefond, skal ikke overstige kr 101 

351.  
c. Søker må selv bo på eiendommen. Det kan ikke søkes om 

ettergivelse på eiendommer som fullt ut leies ut.  

d. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 
sekundærboliger. 

e. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse.  
 
2) Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at eiendomsskatten 

innkreves, kan den ettergis eller reduseres etter § 28 i eiendomsskatteloven.  
 

3)  Kommunedirektøren publiserer kriterier og søknadsskjema på kommunens 

hjemmeside.  
 

4) Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold 
til disse kriteriene. Alle søknader legges årlig frem for formannskapet til 

orientering.  
 

5) Dersom det gis avslag på søknad om ettergivelse, legges søknaden frem for 

formannskapet for endelig avgjørelse. 
 

Ås, 12.02.2021 
 
Emil Schmidt Trine Christensen 

Økonomisjef Kommunedirektør 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 

Formannskap 
Kommunestyre 

 
Vedlegg: Ingen 
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Saksutredning: 

 
Fakta i saken: 
Kommunestyret har i møte den 10.12.2020, sak 125/20 Ås kommunes 

handlingsprogram 2021-2021, vedtatt utskriving av eiendomsskatt på bolig og 
fritidsboliger for skatteåret 2021. Følgende verbalvedtak er vedtatt i sak 125/20: 

Rådmannen bes legge fram en sak om muligheten for formannskapet til å gi helt 
eller delvis fritak/ettergivelse av eiendomsskatten til husholdninger med særskilt 
lav betalingsevne, etter eiendomsskatteloven paragraf 28. Slik blant annet Moss 

kommune har. 
 

Formannskapet behandlet saken første gang 27.01.2021 med følgende vedtak: 
Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for utdyping på grunnlag av 

spørsmål som ble reist i møtet. 
 
I dette saksfremlegget er kriteriene oppdatert etter merknader fra 

Formannskapet 27.01.2021: 
- Kriteriene endrer navn fra fritak for eiendomsskatt til ettergivelse fra 

eiendomsskatt 
- Det presiseres at alle kriteriene må oppfylles for å få ettergivelse. 
- Det innarbeides at likvide finansielle midler også skal medregnes i 

husstandens disponible likvide midler.  
- Det presiseres at huseier må bo i boligen og bare kan leie ut deler av 

boligen for å kunne søke om ettergivelse. 
 
 

 I tillegg til disse endringene, ba Formannskapet om en vurdering av 
lovligheten av å sette en frist for å søke om ettergivelse. 

Kommunedirektøren har undersøkt dette med KS advokaten. Deres 
anbefaling er å ikke sette en endelig frist for søknad om ettergivelse. De 
viser til følgende uttalelse fra sivilombudsmannen:  

 
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/saksbehandling-av-soknader-om-

nedsettelse-eller-ettergivelse-av-eiendomsskatt/ 
 
Saken reiste spørsmål om saksbehandlingen av søknader om nedsettelse eller 

ettergivelse av eiendomsskatt i Moss kommune. A fikk ikke behandlet sin søknad 
om nedsettelse eller ettergivelse for skatteåret 2015 fordi den var fremsatt etter 

søknadsfristen. Moss kommune har ikke gitt klageadgang på avgjørelser om 
nedsettelse og ettergivelse. 

Ombudsmannen kom til at det ikke er hjemmel i eigedomsskattelova for å sette 

frist for søknader om nedsettelse og ettergivelse. Med en lovendring som trådte i 
kraft for skatteåret 2013, gjelder det nå en klageadgang på slike avgjørelser. 

KS advokaten foreslår også at kriteriene som settes bør være retningsgivende for 
vurdering av søknad om frigivelse. Men de bør ikke være absolutte. Dersom det 
er andre forhold som taler for at en huseier bør få ettergivelse av eiendomsskatt 

bør dette også behandles.  
 

Vurdering: 
Eiendomsskatteloven § 28 sier følgende: 

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/saksbehandling-av-soknader-om-nedsettelse-eller-ettergivelse-av-eiendomsskatt/
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/saksbehandling-av-soknader-om-nedsettelse-eller-ettergivelse-av-eiendomsskatt/
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Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile 
eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av 

formannskapet. 
 
Det foreligger ikke tydelige retningslinjer på hva som defineres som «særlige 

grunner» og «særs urimelig». Det heter imidlertid i Ot.prp. nr. 44 (1974-1975) 
at "nedsetjing eller fråfalling av skatten av rettferdsgrunnar berre bør koma på 

tale som reine unnatak." 
 
Dette må tolkes som at det skal være strenge kriterier for fritak for 

eiendomsskatt etter § 28.  
 

Bunnfradrag  
Det viktigste virkemiddelet kommunen har får å sette ned eiendomsskatten er 

bunnfradraget. Dette skal være likt for alle eiendommer. Det betyr at 
eiendommer med lav verdi få den relativt sett største effekten av et  
bunnfradrag. Kommunestyret har vedtatt et bunnfradrag på 1 mill. kr. Dette  

medføre at alle eiendommer med lavere eiendomsskattetakst enn dette fritas for  
eiendomsskatt. For alle andre eiendommer trekkes 1 mill. kr fra taksten før det  

beregnes eiendomsskatt på 1 promille.  
 
Kriterier for fritak for eiendomsskatt Moss kommune  

Etter eiendomsskatteloven § 28 kan det gis helt eller delvis ettergivelse av 
eiendomsskatt. For å sikre likebehandling bør det etableres kriterier for å få 

ettergivelse. Kommunedirektøren har sett nærmere på kriteriene for fritak for 
eiendomskatt i Moss kommune. Moss kommune har vedtatt følgende kriterier for 
fritak for eiendomsskatt: https://www.moss.kommune.no/moss-kommune-

informerer/soknad-om-fritak-fra-eiendomsskatt-i-2021.6778.aspx 
 

 

1. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning (2019), 

sammen med leieinntekter, ikke overstiger kr 304 053 (folketrygdens 
grunnbeløp x 3) kan søke. 

2. Beboere i borettslag kan søke direkte uten å gå via borettslagets  
styre. 
3. Søkers samlede bankinnskudd skal ikke overstige kr 101 351.  

4. Søker må selv bo på eiendommen, det kan ikke søkes om fritak på  
eiendommer som leies  

ut. 
 

Hvordan søke  

Vi gjør oppmerksom på at fritaket kun gjelder for kalenderåret 2021. Alle må  
søke på nytt hvert år, også de som tidligere har fått innvilget fritak. Dersom man  
ønsker å søke om fritak for hele 2021, må søknaden være innlevert innen 25.  

oktober 2020.  
Det er anledning til å søke om helt eller delvis fritak gjennom hele året.  

Eventuelt fritak ved senere søketidspunkt avgjøres av formannskapet og gis ut  
kalenderåret. 
 

 
 

https://www.moss.kommune.no/moss-kommune-informerer/soknad-om-fritak-fra-eiendomsskatt-i-2021.6778.aspx
https://www.moss.kommune.no/moss-kommune-informerer/soknad-om-fritak-fra-eiendomsskatt-i-2021.6778.aspx
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Forslag til kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig i Ås 
kommune  

Kommunedirektøren anbefaler at det vedtas tilsvarende kriterier for ettergivelse 
av eiendomsskatt i Ås kommune som gjeldende kriterier for fritak i Moss 
kommune. Moss kommune har flere års erfaring med ordningen og den er derfor 

utprøvd og godt gjennomarbeidet.  
 

Kriteriene som er foreslått er strenge, men samtidig legger de til rette for at  
boligeiere med lav inntekt og begrensede disponible midler kan fritas for  
eiendomsskatt. Fritaket gjelder kun for boliger personer selv bor i, og gjelder  

ikke for sekundær og fritidsboliger.  
 

Det settes ingen søknadsfrist for søknad om ettergivelse av eiendomsskatt.  
 

Sekundærboliger 
Det foreslås at det ikke skal gis ettergivelse av eiendomsskatt på fritidsboliger og 
sekundærboliger. Det vil imidlertid kunne innvilges ettergivelse dersom 

registrering som sekundærbolig skyldes adresse endring ved flytting til sykehjem 
og ektefelle fortsatt bor i boligen. 

 
Økonomiske konsekvenser:  
I Moss kommune var det per medio desember 2020 mottatt 65 søknader om 

fritak for eiendomsskatt. I tillegg erfarer kommunen at det kommer noen ekstra 
søknader utover året. Moss har ca 50 000 innbyggere.  

Dersom en forutsetter at Ås kommune har omtrent samme andel som vil kunne 
søke om fritak, vil det bety at det vil være ca 30 søknader om ettergivelse i Ås 
kommune. Med en gjennomsnittlig skatt på ca 4 000 kr i Ås kommune vil 

ettergivelse da utgjøre ca. 120 000 kr i redusert eiendomsskatt i 2021 med 1 
promille eiendomsskatt. Dersom det vedtas 2 promille i 2022 vil det utgjøre ca 

240 000 kr i redusert eiendomsskatt.  
 
Ordningen vil kreve noe administrative ressurser tilsvarende ca. 10 % stilling 

eller ca. 80 000 kr årlig.  
 

De samlede økonomiske konsekvensene anslås dermed til ca. 200 000 kr i 2021.  
Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette når man har mer erfaring med 
omfanget. 

 
Miljømessige konsekvenser:  

Ikke vurdert i denne saken. 
 
Alternativer: 

I henhold til Ot.prp. nr. 44 (1974-1975) skal det være strenge grunner for å gi 
ettergivelse av eiendomsskatt. Kommunedirektøren mener derfor at kriteriene 

alternativt kan strammes inn. F. eks kan det vurderes om kravet til 
bankinnskudd bør strammes inn i forhold til Moss kommune sine retningslinjer. 
Det kan f. eks settes til 2/3 G som utgjør 67 567 kr. 

 
Konklusjon med begrunnelse 

Kommunedirektøren anbefaler at det vedtas kriterier for ettergivelse av 
eiendomsskatt i Ås kommune etter modell fra Moss kommune.  Unntaket er at 

det ikke settes en frist for når det kan søkes om ettergivelse.  
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Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 

 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtak om avslag på ettergivelse av eiendomsskatt kan påklages.  

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Skatteåret 2021 
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K-17/21 
R-329 - Planprogram - Reguleringsplan for 
hensettingsanlegg Ski syd og ny avgrening østre linje 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  18/02748-75 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 20/21 10.03.2021 

2 Kommunestyret 17/21 24.03.2021 

 

 

Formannskapets innstilling 10.03.2021: 
1. Ås kommune stiller seg svært negativ til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets (KMD) beslutning om at alternativ 2, med 
jernbane og hensettingsanlegg delvis under bakken, tas ut av 
planprogrammet av økonomiske hensyn.  

 
Kommunen kan ikke akseptere at det økonomiske aspektet vektes høyere 

enn de ikke-prissatte konsekvensene før konsekvensutredningen er 
gjennomført.  
 

2. Ås kommune beklager at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
gitt Bane NOR tilslutning til at planarbeidet gjennomføres som en statlig 

reguleringsplan, og dermed ikke fulgt Ås kommunes vedtak 19.05.2020. 
 

3. Dersom utredningsalternativene reduseres, er det svært viktig å utrede 

nullalternativet grundig, inkludert en vurdering av det reelle behovet for areal 
til hensettingsplasser. 

 
4. Det bør i prosessen legges mer vekt på de tiltak man kan unngå, for så ta 

med tiltak som avbøte, restaurere og kompensere. 

 
5. Planprogrammet må legge tydeligere føringer for at konsekvensutredningen 

skal inneholde konkrete avbøtende tiltak for alle negative konsekvenser for 
miljø og samfunn, både i anleggsfasen og i driftsfasen.  
 

6. Gjenbruk av dyrka jord fra beslaglagt landbruksareal må inngå som eget 
utredningstema i planprogrammet. Det må være en forutsetning at all dyrka 

jord som beslaglegges skal flyttes til egnede områder for nydyrking. 
 

7. Konsekvenser for det planlagte byggefeltet på Kjølstadhøgda (R-308) i 

anleggsfasen og permanent skal inngå som utredningstema i 
planprogrammet. 

 
8. Planprogrammet må sikre utredning av sumvirkninger for samtlige 

utredningstemaer, som oppstår i samspill med andre inngrep, eksempelvis 
nye E18 og Follobanen. For utredningstemaer hvor de samlede 
konsekvensene av flere inngrep blir større enn fra det enkelte, må det legges 

frem ytterligere avbøtende og/eller kompenserende tiltak. 
 

9. Kommunen forventer at KMD og Bane NOR involverer og lytter til kommunens 
faglige innspill til avbøtende og kompenserende tiltak, og at kostnadsaspektet 
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ikke igjen settes foran hensynet til dyrka mark, natur, kulturlandskap og 
friluftsliv, i vårt felles arbeid med å jobbe frem en så skånsom plan som mulig 

under de gitte forutsetningene. 
 

_____ 

 
 

Formannskapets behandling 10.03.2021: 
Saken ble sendt som tilleggssak 08.03.2021. 
Kommunedirektøren fremmet følgende tillegg i møtet: 

Bane Nor har kommet med innsigelse til detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda 
pga usikkerhet knyttet til jernbanens arealbehov og hvorvidt ny trase vil berøre 

det planlagte byggefeltet i anleggsfasen og permanent. Forholdet bør derfor 
utredes i forbindelse med konsekvensutredningen. Kommunedirektøren foreslår 

at følgende punkt legges til i innstillingen: 
Konsekvenser for det planlagte byggefeltet på Kjølstadhøgda (R-308) i 
anleggsfasen og permanent skal inngå som utredningstema i planprogrammet.  

 
Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap, Sp og MDG:  

Nytt punkt:  
Ås kommune beklager at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt 
Bane NOR tilslutning til at planarbeidet gjennomføres som en statlig 

reguleringsplan, og dermed ikke fulgt Ås kommunes vedtak 19.05.2020. 
 

Maria-Therese Jensen (V) fremmet tilleggsforslag punkt 3: 
Det bør i prosessen legges mer vekt på de tiltak man kan unngå, for så ta med 
tiltak som avbøte, restaurere og kompensere. 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet fellesforslag fra FrP og V om endring i innstillingens 

punkt 1: 
«stiller spørsmål ved» endres til «kan ikke akseptere». 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling punktene 1-6 med fellesforslag fra FrP og V ble 

enstemmig tiltrådt. 
Fellesforslag fra Ap, Sp og MDG ble enstemmig tiltrådt. 
Kommunedirektørens tillegg ble enstemmig tiltrådt. 

V’s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Ås kommune stiller seg svært negativ til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets (KMD) beslutning om at alternativ 2, med 

jernbane og hensettingsanlegg delvis under bakken, tas ut av 
planprogrammet av økonomiske hensyn.  
 

Kommunen stiller spørsmål ved at det økonomiske aspektet vektes høyere 
enn de ikke-prissatte konsekvensene før konsekvensutredningen er 

gjennomført.  
 

2. Dersom utredningsalternativene reduseres, er det svært viktig å utrede 

nullalternativet grundig, inkludert en vurdering av det reelle behovet for areal 
til hensettingsplasser. 

 
3. Planprogrammet må legge tydeligere føringer for at konsekvensutredningen 

skal inneholde konkrete avbøtende tiltak for alle negative konsekvenser for 
miljø og samfunn, både i anleggsfasen og i driftsfasen.  
 

4. Gjenbruk av dyrka jord fra beslaglagt landbruksareal må inngå som eget 
utredningstema i planprogrammet. Det må være en forutsetning at all dyrka 

jord som beslaglegges skal flyttes til egnede områder for nydyrking. 
 
5. Planprogrammet må sikre utredning av sumvirkninger for samtlige 

utredningstemaer, som oppstår i samspill med andre inngrep, eksempelvis 
nye E18 og Follobanen. For utredningstemaer hvor de samlede 

konsekvensene av flere inngrep blir større enn fra det enkelte, må det legges 
frem ytterligere avbøtende og/eller kompenserende tiltak. 
 

6. Kommunen forventer at KMD og Bane NOR involverer og lytter til kommunens 
faglige innspill til avbøtende og kompenserende tiltak, og at kostnadsaspektet 

ikke igjen settes foran hensynet til dyrka mark, natur, kulturlandskap og 
friluftsliv, i vårt felles arbeid med å jobbe frem en så skånsom plan som mulig 
under de gitte forutsetningene. 

 
Ås, 05.03.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør                               Kommunalsjef 

 teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1. Planprogram med endringer markert rødt, datert 15.01.2021 
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2. Vedtak kommunestyret, 19.05.2020, Sak 25/20, R-329 - Planprogram  
3. Brev fra KMD til Bane NOR om alternativer som skal konsekvensutredes  

4. Merknadsdokument planprogram 
5. Merknadsdokument varsel om oppstart 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo (19.08.2015) 

 Kommunestyrets vedtak i behandling av KVU, 09.12.2015, k-19/15 
 Hensetting Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015)  
 Kommunestyrets vedtak i behandling av hensettingsrapporten, 02.09.2015, 

k-46/15 
 Kommunestyrets vedtak i planinitiativsaken 13.02.2019, k-2/19 

 Silingsnotat: Orientering om alternativer for ny avgrening Østre linje og 
togparkering syd for Ski. 

 Kommunestyrets vedtak i behandlingen av silingsnotatet, 20.06.2019, k-
20/19. 

 Foreløpige tegninger 

 Uttalelser til varsel om oppstart og høring av planprogrammet 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Bane NOR 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag 
Bane NOR har utarbeidet forslag til planprogram for Reguleringsplan for 
Hensetting Ski syd og ny avgrening Østre linje. Planprogrammet gjør rede 

for formålet med planen, gjennomføring av planprosessen, hvilke alternativer 
som skal konsekvensutredes, og aktuelle utredningstema. 

 
Planprogrammet har vært på høring i perioden 20.09.19-03.11.19, og ble 
behandlet i Ås kommunestyre 19.05.2020. Kommunestyret vedtok å ikke 

fastsette planprogrammet.  
 

I etterkant av kommunestyrets vedtak har Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, i brev av 02.11.2020, gitt tilslutning til at 

planarbeidet gjennomføres som en statlig reguleringsplan etter plan- og 
bygningslovens § 6-4. Av økonomiske hensyn har departementet gitt Bane NOR 
tillatelse til å kun konsekvensutrede alternativ 1, der østre linje og 

hensettingsanlegget plasseres i dagen.  
 

Utkast til planprogram (vedlegg 1) er oppdatert i henhold til regjeringens 
beslutning om oppstart av statlig reguleringsplan, samt innspill fra KMD som ny 
planmyndighet. Endringene i planprogrammet er markert i rødt. Planprogrammet 

er ikke oppdatert i henhold til regjeringens beslutning om å redusere antall 
alternativer som vil bli konsekvensutredet. Planprogrammet er heller ikke 

oppdatert med utvidelsen av planområdet, som ble varslet 21.01.2021. Bane 
NOR skal innarbeide dette før planprogrammet fastsettes. 
 

Kommunestyrene i Ås og Nordre Follo gis anledning til å uttale seg om 
planprogrammet, før planprogrammet sendes til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for endelig behandling og fastsettelse.  
 
Fakta i saken: 

Bakgrunn 
Bane NOR utarbeider reguleringsplan for ny avgrening for Østre linje mellom 

Kråkstad og Ski stasjon, samt nytt togparkeringsanlegg. Oppstart av planarbeid 
og avgrensing av planområdet ble varslet våren 2019. Forslag til planprogram 
ble sendt på høring høsten samme år. Forslag til planprogram ble i mai 2020 

avvist av kommunestyrene i både Ås kommune og Nordre Follo kommune, med 
begrunnelse i at alternativene som ble lagt frem ville medføre betydelige tap av 

dyrka mark og inngrep i kulturlandskap og naturområder. Saksutskriften fra 
kommunestyrets møte 19.05.2020 (vedlegg 2), gjengir kommunestyrets vedtak i 
sin helhet, og gjør rede for sakens historie, tidligere vedtak og høringsuttalelser 

til planprogrammet. 
 

Innholdet i planprogrammet 
Planprogrammet gjør rede for hvilke alternativer for ny østre linje og 
hensettingsanlegg (togparkering), som skal konsekvensutredes. I tillegg angir 

planprogrammet hvilke tema som skal utredes som del av 
konsekvensutredningen og planprosessen (kapittel 10 Utredningsprogram).  

 
Alternativer som skal konsekvensutredes 
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Planprogrammet beskriver to alternativer for Østre linje og hensettingsanlegg, i 
tillegg til et nullalternativ. Av økonomiske hensyn har Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet akseptert at Bane NOR går videre med bare ett av 
alternativene. Planprogrammet er foreløpig ikke oppdatert i henhold til den 
beslutningen. 

 
Alternativet som Bane NOR vil gå videre med er alternativ 1, med høy trasé for 

østre linje og togparkering på bakkenivå ved Hagelund. Alternativer er beskrevet 
i planprogrammet fra s. 35. 
 

Nullalternativet som skal utredes er dagens linje, uten etablering av 
togparkering. Alle vedtatte reguleringsplaner innenfor planområdet, og 

eventuelle pågående og planlagte utbedringsarbeider på dagens trasé og 
stasjoner inngår i nullalternativet. 

 

 
Figur 1. Traseen som foreslås utredet for Østre linje. Planprogrammet beskriver en høy og en lav 

variant av dette alternativet, men Bane NOR vil kun konsekvensutrede det høye alternativet, med 
togparkering i dagen ved Hagelund. 

Utredningstema 

Planprogrammet foreslår et utredningsprogram iht. forskrift om 
konsekvensutredninger. Utredningsprogrammet beskrives i kapittel 10, og 
inneholder følgende tema: 

 Støy, herunder utredning av gule og røde støysoner og skjermingstiltak for 
støyfølsom bebyggelse. 

 Landskapsbilde, bl.a. vurderinger av visuelle virkninger og synlighet. 
 Friluftsliv / by- og bygdeliv, herunder opplevelseskvalitet, støybilde, 

konsekvenser for tilgjengelighet og konsekvenser for barn og unge. 

 Naturmangfold, artsmangfold og barrierevirkninger. 
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 Vannmiljø, herunder vannkvalitet og avrenning. 
 Kulturarv, bl.a. arkeologiske undersøkelser og vurdering av påvirkning på 

kulturlandskap. 
 Naturressurser, som jordbruk, vannressurser og løsmasseressurser. 
 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Flom 
 Grunnforhold 

 Bygge- og anleggsperioden 
 Massehåndtering, herunder deponier, transport og anleggstrafikk. 
 Dyrka mark, herunder skadereduserende tiltak 

 Klima, bl.a. klimabudsjett og miljøtiltak. 
 Miljøprogram med overordnede miljømål for prosjektet 

 Trafikale forhold og konsekvenser for vegnettet 
 Vassdrag og grunnvann 

 Kommunaltekniske anlegg, vann- og avløpsledninger 
 

Planprosessen videre 

Planprogrammet fastsettes av kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Etter fastsetting av planprogrammet, vil Bane NOR utarbeide reguleringsforslag 

og konsekvensutredning (KU). Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
behandler reguleringsforslaget med KU, og vedtar offentlig ettersyn. 
Departementet vedtar også endelig plan. 

 
Vurdering: 

Alternativer som skal konsekvensutredes 
Kommunedirektøren er svært kritisk til at Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har besluttet å konsekvensutrede kun ett 

alternativ, i tillegg til nullalternativet. Kommunedirektøren mener at både høy og 
lav trasé bør utredes fullt ut, og at økonomiske hensyn ikke automatisk bør 

vektlegges mer enn de ikke-prissatte konsekvensene. Ved å utelukke ett av 
alternativene allerede før konsekvensutredning, frykter kommunedirektøren at 
man går glipp av muligheten til å gjøre en reell sammenligning av de negative 

konsekvensene for dyrka mark, kulturlandskap, friluftsliv og naturmangfold. 
 

Dersom utredningsalternativene reduseres, vil kommunedirektøren understreke 
at det er svært viktig å utrede nullalternativet grundig, inkludert en vurdering av 
det reelle behovet for areal til hensettingsplasser. 

 
Utredningsprogram 

Utredningsprogrammet for videre planlegging og konsekvensutredning vurderes 
å være grundig. Utredningsprogrammet redegjør for de relevante 
temaene som skal utredes, samt utredningsmetodikk for hvert enkelt tema.  

 
Kommunedirektøren forventer at konsekvensutredningen gir en grundig 

redegjørelse for avbøtende tiltak, på alle områder der prosjektet har negative 
konsekvenser for miljø og samfunn, både i anleggsfasen og i driftsfasen. 
Kommunedirektøren anser det som viktig at virkningene av prosjektet ses i 

sammenheng med andre inngrep i området, blant annet ny E18. Det må tas 
høyde for at konsekvensene av flere inngrep i samme område, kan bli større enn 

konsekvensene for hvert inngrep alene. Dette kan kreve ytterligere avbøtende 
og/eller kompenserende tiltak. 
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Konsekvenser for dyrka mark 
Prosjektet har særlig store konsekvenser for dyrka mark. Kommunedirektøren er 

opptatt av at tap av matjord reduseres til et absolutt minimum, og at avbøtende 
tiltak beskrives grundig. Det kan bl.a. være nye adkomster til jordbruksarealer 
og gårdstun, jordskifte for å bedre arrondering, tilbud om erstatningsarealer og 

støttemurer i stedet for skjæringer for å redusere beslaget av dyrka jord. 
 

I utredningsprogrammet må det legges frem en oversikt over beslaget av dyrka 
og dyrkbar jord, inkludert oversikt over jordkvaliteten. Det bør også fremgå hvor 
mye dyrka jord som beslaglegges på hver enkelt landbrukseiendom. 

 
Der ny trasé og togparkering beslaglegger dyrka mark, mener 

kommunedirektøren at jordflytting bør utredes. Det bør være en forutsetning at 
all dyrka jord som beslaglegges erstattes ved flytting av jord til egnede områder 

for nydyrking. Dette kan være områder utenfor planområdet. Søk etter slike 
områder bør gjøres i samarbeid med grunneierne innenfor og i nærheten av 
planområdet.  

 
Massehåndtering 

Det må være et mål å redusere behovet for deponering av overskuddsmasser 
ved gjenbruk av masser, og ved i størst mulig grad benytte støttemurer for å 
redusere massevolumet og redusere beslaget av dyrka jord. Eventuelle 

deponiområder må søkes utenfor planområdet på arealer egnet for dette. 
Midlertidig deponering på dyrka mark bør unngås. 

 
Naturmangfold 
Konsekvenser for naturmangfold må utredes grundig, med feltregistreringer i 

hele det berørte området. Konsekvenser for barrierevirkninger og økologiske 
funksjonsområder må fremheves spesielt. Barrierevirkninger må utredes både for 

storvilt, småvilt, fugl, reptiler o.l. 
 
Kulturlandskap 

De visuelle virkningene av anleggene i kulturlandskapet må utredes og 
visualiseres. Brokonstruksjoner, terrenginngrep og bygninger må utformes med 

visuelle kvaliteter som er tilpasset kulturlandskapet. 
 
Samarbeid og prosess 

Kommunedirektøren vil understreke viktigheten av at kommunene og berørte 
grunneiere og naboer involveres godt i den videre prosessen. Berørte grunneiere 

må kontaktes direkte, så tidlig som mulig, og må involveres i utformingen av 
avbøtende tiltak. Kommunedirektøren forventer at KMD og Bane NOR legger opp 
til nær kontakt og jevnlige møter med kommunene, og lytter til kommunenes 

faglige innspill ved alle viktige milepæler i den videre prosessen.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Fastsetting av planprogrammet har ingen økonomiske konsekvenser for 
kommunen 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Miljømessige konsekvenser av planforslaget vil bli utredet gjennom planarbeidet. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren er kritisk til beslutningen om at alternativ 2, med jernbane 

og hensettingsanlegg delvis under bakken, tas ut av planprogrammet før 
konsekvensutredningen er gjennomført.   
 

Utredningsprogrammet vurderes for øvrig som grundig i omfang av tema og 
beskrivelse av utredningsmetoder, men kommunedirektøren savner en enda 

større vektlegging av avbøtende tiltak. Kommunedirektøren mener jordflytting 
bør tas inn i utredningsprogrammet som et avbøtende tiltak som skal utredes. 
 

Kommunedirektøren forventer at KMD og Bane NOR involverer og lytter til 
kommunens faglige innspill til avbøtende og kompenserende tiltak, og at 

kostnadsaspektet ikke igjen settes foran hensynet til dyrka mark, natur, 
kulturlandskap og friluftsliv. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 
  



Ås kommune 

Kommunestyret 24.03.2021  Side 39 av 47 

 

K-18/21 
Lovlighetskontroll av verbalforslag nr. 8 i K-sak 125/20 
Ås kommunes handlingsprogram 2021 - 2024 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  20/01451-19 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 11/21 10.02.2021 

2 Kommunestyret 18/21 24.03.2021 

 
Kommunestyrets utsettelsesvedtak 10.02.2021: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
_____ 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyrets vedtak 10.12.2020 i K-sak 125/20 Ås kommunes 

handlingsprogram 2021-2024, verbaldel punkt 8 opprettholdes ikke. 
 

 
 
 

Ås, 04.02.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
kommunedirektør kommunalsjef 
 teknikk, samfunn, kultur 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Klage - Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27.1 - verbalforslag 8 
2.1 Notat - vedlegg til sak om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak 
1012.2020 

2.2 hjort_utslippsfrie_byggeplasser 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 125/20, kommunestyret 10.12.2020 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statsforvalteren i Oslo og Viken hvis vedtaket opprettholdes uendret.  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Krav om lovlighetskontroll er framsatt av verbalvedtak nr. 8 i K-sak 125/20. 
Verbalforslaget legges fram på nytt for kommunestyret for vurdering om 

vedtaket skal opprettholdes eller endres. Opprettholdes vedtaket sendes saken 
til Statsforvalteren i Oslo og Viken for avgjørelse. 

 
Fakta i saken: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak 10.12.2020 i K-sak 125/20 Ås kommunes 

handlingsprogram 2021-2024, under verbaldel: 
 

8.  Det skal stilles krav om fossilfri anleggsplass i nye reguleringsplaner for  
     byggeprosjekter i Ås fra og med januar 2021.  

 
Fire av kommunestyrets medlemmer og ett møtende varamedlem, Kjetil Barfelt 
(FrP), Bengt Nøst-Klemmetsen (H), Rubina M. Rikheim (H, møtende vara), Zara 

M. Berg (H) og Sverre Strand Teigen (H) sendte inn krav om lovlighetskontroll 
datert 23.12.2020, av verbalforslag nr. 8.   

 
Ifølge kommuneloven § 27-1 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret 
sammen kreve at departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Som 

vedtaksorgan må kommunestyret ta stilling til kravets innhold, og beslutte om 
vedtaket endres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes sendes klagen 

videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
 
I Kommentarer til kommuneloven 2018 v/utgiver Oddvar Overå og Jan Fridthjof 

Bernt, til § 27-1 står det: «….Gjelder lovlighetsklagen vedtak truffet av et 
folkevalgt organ, skal administrasjonen forberede saken og legge fram innstilling 

for dette, med vurdering av de innsigelsene som er rettet mot vedtaket….» 
 
Bakgrunn for vedlegg 2.2. Notat fra Advokatfirmaet Hjort DA 

Regjeringen.no nyhetsvarsel 29.1.2021 sendte ut følgende:  

"På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 

Advokatfirmaet Hjort DA gjort en uavhengig vurdering av spørsmålet om det i 

gjeldene plan- og bygningslov er hjemmel for å innføre krav om utslippsfrie 

byggeplasser, med henblikk på å redusere klimagassutslipp og lokal 

forurensning."  

 
Vurdering og konklusjon: 
Krav til lovlighetskontroll er framsatt innen fristen og oppfyller formelle krav. 

Verbalvedtaket legges fram for kommunestyret for ny vurdering. 
 

Kommunedirektøren har vurdert innsigelsen som er rettet mot vedtaket i 
vedlagte notat (vedlegg 2.1), med vedlagt notat fra advokatfirmaet Hjort 
(vedlegg 2.2). 

 
På bakgrunn av departementets offentliggjøring av notatet, dets innhold og 

tidligere uttalelse fra departementet er det kommunedirektørens vurdering at 

hverken en bestemmelse om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser eller om 

fossilfrie bygge- og anleggsplasser har hjemmel i dagens plan- og bygningslov 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-10-12-2020.350480.MD1I733623ob3b2.pts.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§27-1
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eller at hjemmelen i beste fall er problematisk og tvilsom. Avklaring av tema bør 

derfor gjennomføres ved en lovendring. På denne bakgrunn er det nærliggende å 

anta at kommunestyrets vedtak mangler hjemmel i dagens plan- og bygningslov 

og derfor må anses ugyldig.  

 

Spørsmål om utsatt iverksetting av vedtaket 

Lovlighetskontroll fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. 

Kommunestyret kan likevel bestemme at vedtaket ikke skal iverksettes før 

lovlighetskontrollen er gjennomført, jf. kommuneloven § 27-3 siste ledd.  

 

Dersom kommunestyret opprettholder vedtaket anbefaler kommunedirektøren at 

vedtaket gis utsatt iverksetting til Statsforvalteren har gjennomført 

lovlighetskontrollen. 

 

________________________________________________________________ 
 

Alternativ til kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 10.12.2020 i K-sak 125/20 Ås 
kommunes handlingsprogram 2021-2024, under verbaldel: 

 
8.  Det skal stilles krav om fossilfri anleggsplass i nye reguleringsplaner for  

     byggeprosjekter i Ås fra og med januar 2021.  
 

Vedtaket skal ikke iverksettes før lovlighetskontroll er gjennomført.  

 
Saken sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 

________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§27-3
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K-19/21 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for 
grunnskolen i Ås 
 
Saksbehandler:  Kari Eliassen Saksnr.:  21/00587-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 1/21 02.03.2021 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 4/21 03.03.2021 

3 Administrasjonsutvalget 2/21 10.03.2021 

4 Kommunestyret 19/21 24.03.2021 

 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 03.03.2021: 

1. Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 
etterretning. 

 

2. Det må utarbeides og innføres et felles rapporteringssystem for alle skolene i 
Ås med virkning fra «Tilstandsrapport 2021». Relevante mål skal kvantifiseres 

og være målbare, og være forankret i gjeldende undervisningsmål. Alle 
resultater skal rapporteres likt og i et felles rapporteringssystem. 

 

3. Skolene skal også rapportere status på bibliotek/skolebibliotek og svømme 
opplæring. 

 
_____ 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 03.03.2021: 
Nils Sopp (H) foreslo følgende tillegg: 

Det må utarbeides og innføres et felles rapporteringssystem for alle 
skolene i Ås med virkning fra «Tilstandsrapport 2021». Relevante mål skal 
kvantifiseres og være målbare, og være forankret i gjeldende 

undervisningsmål. Alle resultater skal rapporteres likt og i et felles 
rapporteringssystem  

 
Gro Lundgård (Ap) foreslo følgende tillegg: 

Det fremmes et forslag til ny mal for Tilstandsrapport 2021, som legges 

fram til behandling i HOK til høsten. 
 

Odd Vangen (Sp) foreslo følgende tillegg: 
Skolene skal også rapportere status på bibliotek/skolebibliotek og svømme 

opplæring. 
 
Votering: 

 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 Hs tillegg ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 1SV, 1R) ved alternativ votering mot Aps 

tillegg. 
 Sps tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt 

_____ 
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Administrasjonsutvalgets innstilling 10.03.2021: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 

etterretning. 
 

Uttalelse fra de tillitsvalgte 10.03.2021 som følger saken: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås viser at 

skoleledelsen i Ås kommune har utviklet en profesjonell læringskultur som bidrar 
til elevenes læring og utvikling. Ansatte, lærere og skoleledere har siden mars 

2020 strukket seg svært langt for å gi elevene god opplæring og oppfølging både 
på skolen og via digitale løsninger. Elever, ansatte, lærere og skoleledere måtte 

på kort tid omstille seg til digital undervisning. Heldigvis hadde alle elevene 
allerede enten læringsbrett eller PC, så infrastrukturen lå godt til rette for denne 
uforutsette situasjonen. Rektorene har hjulpet hverandre, stått sammen med alle 

ansatte og sørget for at skolene har kommet godt gjennom korona-perioden så 
langt. Skoleeier i Ås kommune kan være stolt av arbeidet og innsatsen som alle i 

Ås-skolen har gjort. 
 

_____ 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 10.03.2021: 

Anne Whyte (FrP) foreslo endring i kommunedirektørens 
innstilling/hovedutvalgets innstilling punkt 1: 
«etterretning» endres til «orientering»  

 
Hanne Nesfeldt (UDF) fremmet uttalelse på vegne av de tillitsvalgte i 

administrasjonsutvalget (Fagforbundet Ås og UDF): 
Se nederst i protokollen. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 8-1 (FrP) ved alternativ votering mot 

FrP’s endringsforslag. 
Det var enighet om at uttalelsen fra de tillitsvalgte følger saken. 
 

_____ 
 

Ungdomsrådets vedtak 02.03.2021: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 
etterretning 

_____ 
 

Ungdomsrådets behandling 02.03.2021: 
Ungdomsrådet tar utviklingsmeldingen til etterretning. 
 

De vil også understreke hvor viktig det er, og kommer til å være, med et økt 
fokus på barn og unges psykiske helse. Spesielt i den krevende tiden vi er inne i 

og i perioden etterpå. 
 

De etterspør også oppfølging av tidligere sak hvor de ba om at beregning av 
plass på ungdomsskolene måtte gjøres på nytt. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Saksfremlegg 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 

etterretning 
 
Ås, 11.02.2021 

 
Trine Christensen                                Ellen Benestad 

Kommunedirektør                                Kommunalsjef Oppvekst og opplæring 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 

Hovedutvalg oppvekst og kultur 
Administrasjonsutvalget 

Kommunestyret 
 
 

 
Vedlegg: 

1.Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Rektorene ved grunnskolene i Ås 
  



Ås kommune 

Kommunestyret 24.03.2021  Side 45 av 47 

 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås viser 
nøkkeltall og utviklingsarbeid for 2020 og nye mål og tiltak for 2021.  

 
Flere av tiltakene henger sammen, er flettet i hverandre og styrker hverandre 

gjensidig. Rapport og utviklingsmelding er skrevet i samme dokument for å 
synliggjøre sammenheng og helhet i utviklingsarbeidet i skole, felles og på den 
enkelte skole. 

 
Korona-pandemien med ulike grader av smittevern har preget 2020, både i 

skolene og i samfunnet for øvrig.  
 

I skolene i Ås har det på ledernivå vært arbeidet godt i mange år, fellesskap, 
delingskultur og gjensidig støtte. Dette arbeidet har gitt en solid plattform og 
vært spesielt nyttig under skiftende smittevern-nivåer. 

 
Fakta i saken: 

Om rapporten: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 er en del av Ås kommunes 
internkontroll, beskrevet i Kommunelovens § 25-1, tredje ledd, som blant annet 

erstatter den tidligere bestemmelsen om forsvarlig system i opplæringslovens § 
13-10. 

 
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Informasjon og data 
sammenstilles som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen på en sole og 

i grunnskolen i kommunen. Målet er kvalitetsutvikling og læring. 
 

Vurdering: 
Politiske vedtak som besvares i rapporten: 
 

1. K-sak 46/20 den 17.6.20 om tilstandsrapporten for 2019: Kommunestyret 
ba om at følgende står i tilstandsrapporten: 

 Antall lærerårsverk til spesialundervisning 
 Antall årsverk til assistenter 
 Antall årsverk til andre faggrupper 

Besvares i kapittel 1.4.1 
 

2. HOK sak 17/19 – den 18.6.19: 
 Hovedutvalget holdes fortløpende orientert om alvorlige tilfeller, jf. 

opplæringsloven § 9 A-4 andre ledd, og om saker som er meldt inn til og 

behandlet av fylkesmannen. 
Besvares i kapittel 1.4.7 under Elevenes læringsmiljø 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at alvorlige hendelser, også 
mellom elever rapporteres slik at skoleeier har oversikt over omfanget.  
Dette punktet rapporteres det ikke spesifikt på i tilstandsrapporten. Saken 

er under utredning. Se for øvrig tabell med oversikt over §9A-saker i 
skolene i Ås i kapittel 1.4.8 
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3. K-sak 21/19 den 19.6.19:  
 Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde skolenes samlede sykefravær, 

med spesifisering av korttids- og langtidssykefravær. 
Disse tallene har det, av tekniske årsaker, ikke vært mulig å få ut for 
2020.  

 For å bedre det psykososiale miljøet i Ås-skolen bør tilstandsrapporter og 
tiltaksdokument ha økt konkretiseringsnivå på tiltak og resultater.  

Dette er forsøkt imøtekommet gjennom hele dokumentet. 
 
Elevenes psykososiale miljø og ansattes arbeidsmiljø: 

Det er i 2020 gjennomført to revisjoner av virksomhet grunnskole. Rapportene er 
bestilt av kontrollutvalget i Ås kommune. Rapportene tok for seg henholdsvis 

elevenes psykososiale skolemiljø og de ansattes arbeidsmiljø.  
Begge revisjoner er beskrevet i kapittel 1.5 under Utvikling av 

profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø. 
 
Arbeidet med elevenes psykososiale miljø er høyt prioritert i Ås-skolene, og det 

er et arbeid som må pågå kontinuerlig.  
 

Kommunen har gode forebyggende systemiske tiltak mot mobbing og krenkelser, 
samt rutiner for håndtering ved mistanke om og avdekking av  
Mobbing og krenkelser. Utfordringsbildet er i stadig endring, og skolene må 

stadig tilegne seg ny kunnskap og kompetanse i håndteringen av nye 
problemstillinger. 

 
Arbeidet for et godt skolemiljø for både ansatte og elever krever kontinuerlig 
innsats. Det er et område skolene til enhver tid må prioritere.  

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås inngår i 
kommunens kvalitetsvurderingssystem. Rapporten og utviklingsmeldingen 

belyser læringsresultater og læringsmiljø, hvordan det har vært arbeidet med 
satsingsområdene for 2020 og beskriver videre satsingsområder for 2021. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-20/21 
Kontrollutvalget - Årsrapport 2020 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  21/00617-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 20/21 24.03.2021 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 26.01.2021: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020, til orientering. 
 

_____ 
 

  
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Kontrollutvalget  
Kommunestyret 
 

 
Vedlegg: 

1. Saksutskrift - Kontrollutvalgets årsrapport 2020 
2. Kontrollutvalgets årsrapport 2020 Ås 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalgets sekretariat 

 
 
 

Saksutredning: 
 

Kontrollutvalgets sekretariat oversendte 14.02.2021 sak fra kontrollutvalget til 
kommunestyret. Se vedlagt saksutskrift og årsrapport. 
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