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PBK-3/18 
Moer sykehjem, utvidelse trinn 1. Forprosjekt 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00080-28 
Saksgang  Møtedato 
1 Plan- og byggekomiteen 3/18 25.04.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Forprosjekt for Moer sykehjem, utvidelse trinn 1, godkjennes. 
2. Restkapasiteten i eksisterende brønnpark benyttes. Restkapasiteten er 

beregnet å dekke 95 % av nybyggets oppvarmings- og kjølebehov.  
3. Bygget ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og utnyttelse av 

bergvarmen forutsetter dispensasjon fra tilknytningskravet. 
4. Det benyttes ikke solceller, da dette ikke er økonomisk lønnsomt og ikke kan 

kombineres med flate, grønne tak. 
5. Prosjektet videreføres iht. planlagt framdrift innenfor den samlede 

kostnadsrammen i «Handlingsplan 2018-2021» på 215,5 mill. kroner (ekskl. 
mva). 

6. Kalkylene revideres etter at tilbudene fra totalentreprisekonkurransen 
foreligger. 

 
 
Ås, 13.04.2018 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Plan- og byggekomiteen 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
 
Vedlegg: 
1. etasje 
2. etasje 
3D-modeller 
Eks bygg E 1. etasje 
Eks bygg E underetasje 
Fasader NØ og SV 
Fasader SØ og NV 
Situasjonsplan 
Teknisk bygg 
Underetasje 
Utomhusplan 
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Tidligere politisk behandling: 
PBK-Sak 2/16 Mulighetsstudie, Moer sykehjem 
F-Sak 3/16 og 11/16 Mulighetsstudie, Moer sykehjem 
K-Sak 8/16, 17/16 og 40/16 Mulighetsstudie, Moer sykehjem 
PBK-Sak10/16 Moer sykehjem - mulighetsstudie alternativ 3 - 
konsekvensutredning energiløsning 
PBK-Sak 79/16 Moer sykehjem - mulighetsstudie alternativ 4 
PBK-Sak 7/17 Moer sykehjem, utvidelse trinn 1. Materialvalg og miljøambisjoner 
PBK-Sak 9/17 Moer sykehjem, utvidelse trinn 1. Oppfølgingspunkter fra vedtak i PBK 
den 09.10.17 
PBK-Sak 10/17 Moer sykehjem, utvidelse trinn 1. Plan- og fasader 
 

 
 

 Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i tidligere vedtak utarbeidet et forprosjekt for Moer 
sykehjem, utvidelse trinn 1. Forprosjektet for Moer sykehjem, utvidelse trinn 1, er 
utarbeidet i tråd med vedtak i PBK-Sak 7/17 og 10/17. 
 
 
Fakta i saken: 
Beskrivelse av prosjektet 
Prosjektet omfatter et nybygg nordvest for dagens sykehjem. Nybygget er planlagt i 
to etasjer med full underetasje som sammenkobles med dagens sykehjem i både 
underetasje og første etasje. Eksisterende teknisk bygg (trafo) kommer i konflikt med 
plassering av nybygget og må derfor rives. Nytt teknisk bygg etableres og 
strømforsyningen til eksisterende bygg legges om.  
 
Nybygget er planlagt med fire bogrupper med 10 plasser, til sammen 40 nye 
sykehjemsplasser. I underetasjen er det planlagt tekniske rom, lager, garderober og 
nytt kapell.  
 
Prosjektet omfatter også nødvendig ombygging av eksiterende sykehjem. Dette 
omfatter etablering av ny hovedinngang, ombygging og utvidelse av vaskeri i 
underetasje, samt utvidelse av kantine. 
 
Dagens besøksparkering flyttes lengre mot sør og det opparbeides nye utearealer 
foran dagens hovedinngang og rundt nybygget. Dagens carport for sykehjemmets 
busser flyttes lengre nord på tomten.  
 
Det settes av plass til et serverrom for Ås kommune i underetasjen. Rommet 
innredes ikke nå, men alle tekniske hovedføringer legges fram til rommet. 
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Materialvalg
Nybygget er planlagt utført med fasader av teglstein og grønne flate tak iht. vedtak i
PBK - Sak 10/17. I konkurransegrunnlaget vil det bli lagt opp til at tilbyderne skal gi
altern ativ pris på saltak med takstein (PBK - Sak 10/17, vedtak punkt 3).

Det er planlagt med vinduer som kan åpnes og rengjøres fra innsiden. Vinduene får
aluminiumskarmer.

På innvendige flater er det valgt robuste og funksjonelle materialer med lavt
vedlikeho ldsbehov. Valg av materialer er gjort i nær dialog med de ansatte ved Moer
sykehjem.

Energiløsning
Utredninger gjort i forprosjektet viser at det er restkapasitet i dagens brønnpark til å
dekke 95 % av oppvarmings - og kjølebehovet for byggetrinn 1. Det suppleres med el
energi ved behov. Nødvendig flytting av brønner som kommer i konflikt med
nybygget, inngår i prosjektet.

Enkelte av eksisterende brønner må flyttes og det er foretatt en økonomisk og
miljømessig sammenligning opp i mot tilknytning til fje rnvarme.

Forutsetninger for de økonomiske vurderingene:
Investeringskostnad: ca. 1,9 mill. kr (merkostnad ift. fjernvarme)
Spart årlig energikostnad: ca. 250.000 kr
Levetid på anlegget: 20 år

Det er gjennomført en nåverdiberegning basert på forutsetningene over.
Beregningene viser at bruk av restkapasiteten i eksisterende brønnpark er
økonomisk lønnsomt med en tilbakebetalingstid på 9 år. Det er benyttet en
kalkulasjonsrente på 4 %.

Figur 1 – Akkumulert nåverdi for bruk av restkapasitet på bergvarme sett ift. bruk av fjernvarme
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På bakgrunn av beregningene over er det i forprosjektet forutsatt at nybygget, trinn 1, 
på Moer sykehjem oppvarmes ved hjelp av bergvarme. Eksisterende brønnpark 
dekker 95 % av oppvarmings- og kjølebehovet. 
 
Nybygget ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Det er derfor nødvendig 
å få dispensasjon fra tilknytningskravet. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
I «Handlingsprogram 2018-2021» er følgende prosjekter prioritert: 

 I4 Energibrønner Moer, total ramme 5,0 mill. kr 
 I5 Utvidelse vaskeri, total ramme 15,5 mill. kr 
 I7 Moer sykehjem, utvidelse trinn 1, total ramme 195,0 mill. kr 

 
Totalt 215,5 mill. kr (ekskl. mva.) 
 
Forprosjektet for Moer sykehjem, utvidelse trinn 1, omfatter både nybygg, nødvendig 
ombygging av eksisterende sykehjem (inkl. vaskeri) og flytting av brønnpark. Dette 
fordi prosjektene må gjennomføres samtidig og det er uhensiktsmessig å dele 
arbeidene i flere entrepriser. 
 
Det samlede prosjektet har en beregnet prosjektkostnad i forprosjektet på 219,9 mill. 
kr (ekskl. mva.). Dette er 4,4 mill. kr høyere en avsatte rammer i «Handlingsprogram 
2018-2021». 
 
Den største enkeltusikkerheten i kalkylen er knyttet til markedet og prisingen av 
entreprisen. Det anbefales derfor at prosjektet videreføres innenfor de rammene som 
er avsatt i «Handlingsprogram 2018-2021» og at kalkylen revideres etter at tilbudene 
fra totalentreprisen foreligger. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Solceller på tak 
I forprosjektet er det foretatt en vurdering av lønnsomheten ved å etablere solceller 
på taket av nybygget (jf. PBK-Sak 7/17, vedtakspunkt nr. 3). Ved å installere solceller 
på alle egnede takflater, vil man kunne oppnå en strømproduksjon på ca. 150 
MWh/år eller ca. 150 W/m2 med standard teknologi.  
 
Forutsetninger for de økonomiske vurderingene: 

 Investeringskostnad: mellom 1,8 og 2,5 mill. kr  
 Spart årlig energikostnad: ca. 110 000 kr 
 Årlige vedlikeholdskostnader: ca. 11 000 kr 
 Levetid på anlegget: 25 år 
 Det er lagt til grunn at anlegget har en årlig degradering på 0,7 %. Dette betyr 

at innsparingen reduseres med 0,7 % årlig i anleggets levetid.  
 Vekselretter må skiftes ca. midtveis i anleggets levetid. I beregningene er det 

forutsatt at denne byttes etter 12 år til en kostnad på 66 000 kr. 
 
Det er gjennomført en nåverdiberegning basert på forutsetningene over. 
Beregningene viser at etablering av solceller på alle egnede takflater på nybygget 
ikke er økonomisk lønnsomt i anleggets levetid (25 år) selv med laveste anslag for 
investeringskostnaden (1,8 mill. kr). Det er benyttet en kalkulasjonsrente på 4 %. 
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Figur 2 – Akkumulert nåverdi for bruk av solceller på alle egnede takflater

For øvrig kan solceller ikke kombineres med vedtatte grønne flate tak.

Implementering av punkter fra BREEAM
I forprosjektet er det utarbeidet en egen miljø oppfølgingsplan.
Miljøoppfølgingsplanen tar utgangspunkt i kravene for å oppnå et nivå tilsvarende
graden «very good» i BREEAMs sertifiseringssystem.
Miljøoppfølgingsplanen er et styrende dokument for alle involverte i prosjekterings -
bygge - og driftsfasen . Som en del av detaljprosjekteringen skal det gjøres en
oppdatering av miljøoppfølgingsplanen og tiltak for å tilfredsstille miljømålene og
målkravene skal konkretiseres. Entreprenør er ansvarlig for oppdatering og
revidering. Revidert miljøplan og tiltak sliste skal oversendes byggherre ved oppstart
av arbeidene og gjennomgås på hvert prosjekteringsmøte/byggemøte.
Under anleggsfasen må entreprenør dokumentere at miljøoppfølgingsplanens mål og
krav oppfylles.

Følgende miljøtemaer er vurdert i miljøoppfølgi ngsplanen:
Biologisk mangfold
Forurensning og st ø v (vann og grunn)
Utslipp til luft
St ø y og vibrasjoner
Avfall
Materialvalg
Kulturminner
Energi

Det stilles krav om en sorteringsgrad for byggavfall på 95 % (jf. jf. PBK 7/17,
vedtakspunkt nr. 7).
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Energimerke-/klasse 
I forprosjektet er det gjennomført energiberegninger for nybygget.  
 
Energimerket består av en energikarakter (bokstav A-G) og en oppvarmingskarakter 
(farge mørk grønn til rød). 
 
Energikarakteren beskriver energiytelsen for bygget basert på beregnet levert energi, 
som tar hensyn til oppvarmings- og kjøleanleggenes systemvirkningsgrader. A er 
beste karakter. Grenseverdiene er angitt av den til enhver tid gjeldende 
energikarakterskala. 
 
Oppvarmingskarakteren angir byggets grad av klimabelastning. Mørkegrønn er beste 
karakter og oppnås uten elektrisitet eller fossil olje/gass. 
 
Beregnet levert energi for tilbygget på Moer sykehjem er 115 kWh/m² med 
standardiserte driftsbetingelser. Krav til energieffektivitet i TEK17 er ≤ 195 kWh/m² og 
minstekravet for å oppnå energimerke A er 145 kWH/m². Bygget skal forsynes med 
varme fra varmepumpe som henter energi fra energibrønner, med en el-kjel som 
spisslast. Med forutsetning om at 95 % av oppvarmingsbehovet dekkes av 
varmepumpe gir dette lys grønn (nest best) oppvarmingskarakter. 

 
Framdrift: 
Videre planlagt framdrift er som følger: 

 Tilbudskonkurranse:    mai 18 – aug. 18 
 Kontraktinngåelse entreprenør:   sept. 18 
 Detaljprosjektering:    sept. 18 – nov. 18 
 Byggeperiode:     nov. 18 – nov. 20 
 Overtakelse/ innkjøring/ innflytting:  nov. 20 – des. 20 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Energiløsning 
Rådmannen anbefaler at restkapasiteten i eksisterende brønnpark benyttes til å 
dekke 95 % av oppvarmings- og kjølebehovet ved Moer sykehjem, utvidelse trinn 1. 
Løsningen er økonomisk lønnsom og er en miljømessige svært god løsning. 
 
Solceller 
Rådmannen anbefaler ikke bruk av solceller på takflatene på Moer sykehjem, 
utvidelse trinn 1. Løsningen er ikke økonomisk lønnsom og kan ikke kombineres med 
grønne, flate tak (PBK Sak 10/17). 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til saksliste 
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PBK-4/18 
Brukertilpassede boliger i Solfallsveien. Orientering 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  13/05816-54 
Saksgang  Møtedato 
1 Plan- og byggekomiteen 4/18 25.04.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 

Prosjektet videreføres i tråd med fremlagt informasjon. 
 
 
Ås, 13.04.2018 
 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Plan- og byggekomiteen 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
 
Vedlegg: 
Solfallsveien tegniger pr 130418 
 
Tidligere politisk behandling: 
Sak 14/15 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2015 
Sak 03/15 Hovedutvalg for helse og sosial 2015-2019 04.11.2015 
Sak 05/15 Formannskap 2015-2019 05.11.2015 
Sak 03/15 Plan- og Byggekomiteen 10.12.2015 
Sak 12/15 Kommunestyret 18.11.2015 
Sak 08/16 Hovedutvalg for helse og sosial 30.03.2016 
Sak 16/16 Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.03.2016 
Sak 17/16 Formannskap 06.04.2016 
Sak 24/16 Kommunestyret 20.04.2016 
Sak 78/17 Hovedutvalg for teknikk og miljø, dispensasjon 02.11.2017 
 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har i tråd med vedtaket i Kommunestyret den 20.04.2016 (Sak 24/16) 
videreført planlegging av brukertilpassede boliger i Solfallsveien.  
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Rådmannen orienterer med dette om status i prosjektet.  
 
Kommunestyrets vedtak 20.04.2016: 
1. Arbeid med «brukertilpassede boliger i Solfallsveien» videreføres i tråd med 
kommunestyrets vedtak av 18.11.15. 
2. Det skal etableres inntil 7 boenheter med tilhørende personalbase. 
3. Prosjektet organiseres som et borettslag, hvor kommunen kan eie inntil 2 
boenheter, i tillegg til personalbasen. 
4. Vedtekter og avtaler skal gås igjennom av jurist. 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune skal bygge nye spesialboliger for utviklingshemmede på kommunens 
eiendom gnr 55 bnr 187 i Solfallsveien ved Ås sentrum. Bygget inneholder 7 
leiligheter, fellesareal for beboerne og en personalbase. I tillegg kommer 
støttearealer som vindfang/entré, ganger, trapperom, lager, heis, HCWC, laderom og 
renholdsrom. Prosjektet omfatter også etablering av utebod og utearealer, inkludert 
innkjørsel og parkeringsplasser. Uteboden vil ha plass til el-sykler og annet utstyr 
beboerne måtte ha.  
 
Byggets areal er ca. 720 m² BTA fordelt over to etasjer. Grunnet kravet til mellom 22 
og 45 graders takvinkel i reguleringsbestemmelsene, blir det loft i bygget. Loftet 
inngår ikke i byggets bruksareal. Seks leiligheter får et bruksareal på ca. 48 m², mens 
én leilighet får et bruksareal på ca. 59 m² grunnet denne beboerens 
funksjonshemming. I 1. etasje etableres det et fellesareal på ca. 48 m² som får 
direkte tilknytning til en opparbeidet uteplass. Uteplassen får flotte solforhold (sør-
vest) og blir delvis overbygget.  
Bygget skal ha livsløpsstandard og tilfredsstille Husbankens retningslinjer for denne 
typen boliger, da prosjektet forutsetter finansiering med Husbankens 
tilskuddsordning. Det er tidlig i prosjekteringsperioden vært ekstra fokus på universell 
utforming for å få det beste resultatet. Bygget tilrettelegges generelt for 
velferdsteknologi, slik at endringer i beboernes behov kan ivaretas.  
 
Bygget gjennomføres etter forskriftskrav iht. TEK17. Det vil være teknisk rom for 
ventilasjon i loftsetasjen, teknisk rom for øvrig VVS i 1. etasje og teknisk rom for 
elektro og data i 2. etasje.  
  
Kommunen står for byggingen og vil selge 7 leiligheter når disse er sluttført. Det skal 
opprettes et borettslag hvor kommunen eier 1/8 andel. Det vil bli valgt et større 
boligbyggelag som skal bistå med å opprette og forvalte borettslaget.   
Vedtekter og avtaler skal gjennomgås av jurist før disse kan signeres av partene.  
Det er per dags dato blitt opprettet kontakt med to boligbyggelag for å innhente priser 
og vilkår.  
 
Det har vært en god samhandling mellom foreldregruppa, kommunen og arkitekt. 
Foreldregruppa er verger for sine barn som etter hvert skal flytte inn. De har hatt stor 
medvirkning i utformingen av bygget. 
 
Framdrift: 
Videre planlagt fremdrift for prosjektet er som følger: 

 Tilbudskonkurranse juni 2018 – august/september 2018 
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 Byggestart november 2018  
 Klart for innflytting oktober 2019 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Kostnaden for prosjektet er i henhold til avsatt ramme i «Handlingsplan 2018-2021» 
på 30,8 mill. kr. Kommunens utgifter i prosjektet vil bli omtrent 1/8 av prosjektets 
sluttkostnad. Den økonomiske andelen vil bli justert i henhold til størrelsene på de 
ulike andelene. Det ligger an til at kommunen vil få et noe mindre areal enn alle de 7 
andre andelene. Foreldregruppa er innforstått med de økonomiske konsekvensene 
av prosjektet.  
Husbankens maksimale tilskudd per leilighet er for 2018 på 1 452 000 kr.  
Kommunen skal betale sin andel av årlige drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til 
sin eierandel. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Gjennomføres etter forskriftskrav iht. TEK17.  
Prosjektet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, men kommunen har fått 
fritak fra påkoblingskravet som følge av for lang fremføringsvei. Energiløsningen blir 
varmepumpe basert på energibrønner (bergvarme). Det legges opp til 
gjennomgående vannbåren gulvvarme i bygget, samt forvarming av forbruksvann. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til saksliste 
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PBK-5/18 
Ås demenssenter. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00135-21 
Saksgang  Møtedato 
1 Plan- og byggekomiteen 5/18 25.04.2018 
2 Formannskapet 27/18 02.05.2018 
3 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
Sluttrapport for Ås demenssenter godkjennes. 
 
Ås, 16.04.2018 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
Sluttrapport 

 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement utarbeidet 
sluttrapport for Ås demenssenter. Det er rapportert på følgende punkter: 

 Måloppnåelse 
 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 
 Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan 
 Evaluering av prosjekteringsgruppen 
 Evaluering av entreprenører 
 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 
 Evaluering av entrepriseform 

 
Fakta i saken: 
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Ås demenssenter består av 30 sykehjemsplasser og 12 plasser for 
dagsenterpasienter. Bygget har også flere fellesfunksjoner for Tunveien 5 og 7. 
Totalt areal for bygget er 5 814 m².  
 
Investeringsrammen er kun prisjustert og i tråd med politiske vedtak. Prosjektet har 
mottatt statlige investeringstilskudd fra Husbanken på 55 270 000,-. 
 
Byggearbeidene startet opp i juni 2015, og bygget ble endelig overtatt i januar 2017. 
Utomhusarbeidene ble deretter gjennomført som egen entreprise. 
 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til saksliste 
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PBK-6/18 
Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 
29. Endret løsning 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  17/02589-12 
Saksgang  Møtedato 
1 Plan- og byggekomiteen 6/18 25.04.2018 
2 Formannskapet 38/18 02.05.2018 
3 Kommunestyret   
4 Arbeidsmiljøutvalget 2018   
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Det etableres et nytt modulbygg på hangartomta i Brekkeveien 10. Bygget 
plasseres fortrinnsvis så langt sør på tomta som mulig. Søknad om 
dispensasjon fra reguleringsformålet behandles på ordinær måte. 

2. Dagsenteret flyttes fra Moerveien 10 til administrasjonsbygget på Bjørnebekk. 
3. Rådmannen får fullmakt til å plassere berørte enheter i modulen og 

Tannklinikken ut i fra en best mulig utnyttelse av bygningsmassen og den 
enkelte enhets tjenesteproduksjon. Følgende enheter blir berørt i første 
omgang: Ås helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Familieteamet, PPS, Stab 
Oppvekst og kultur, Økonomi og Organisasjon & personal.  

4. Eksisterende hangarbygg rives og virksomheten som i dag er i hangaren 
flyttes til nytt lagerbygg på Bjørnebekk. 

5. Modulbygget kan kjøpes dersom det viser seg å være det økonomisk sett  
mest fordelaktige alternativet.  

6. Eventuelt behov for tilleggsfinansiering etter anbudskonkurranse fremmes i 
forbindelse med 1. tertial reguleringen. 

 
Ås, 16.04.2018 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
Formannskapet 
Kommunestyret  
 
Vedlegg: 
Planløsning - 2 etasjer 
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Tidligere politisk behandling: 
Sak 9/17, Arbeidsmiljøutvalget, 26.09.2017 
Sak 63/17, HTM, 28.09.2017 
Sak 13/17, Administrasjonsutvalget, 11.10.2017 
Sak F-61/17, 11.10.2017 
Sak K-53/17, 25.10.2017 
Sak PBK-1/18, 24.01.2018. Romprogram 

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok den 25.10.2017, Sak K-53/17, at kommunale virksomheter 
lokalisert i Rådhusplassen 29 flyttes til et nytt midlertidig modulbygg på 
«hangartomten» i Brekkeveien 10. Det ble videre vedtatt at eksisterende hangarbygg 
rives og virksomheten som i dag er i hangaren flyttes til nytt lagerbygg i Myrveien 16. 
 
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har med bakgrunn i kommunestyrets vedtak gjennomført en 
tilbudskonkurranse for anskaffelse av et nytt modulbygg i fire etasjer på hangartomta 
i Brekkeveien 10. Innen tilbudsfristens utløp ble det mottatt kun ett tilbud. 
Tilbudssummen lå betydelig høyere enn de avsatte økonomiske rammene for 
prosjektet. Med bakgrunn i manglende konkurranse og for høye kostnader, ble 
konkurransen avlyst med hjemmel i anskaffelsesforskriften § 25-4 (1). 
 
Følgende enheter var forutsatt lokalisert i nytt modulbygg: 

 Ås helsestasjon, Helsestasjon for ungdom og Familieteamet 
 Psykologisk pedagogisk senter (PPS) 
 Friskliv og folkehelse 
 Frivillighetssentralen 
 Økonomi  
 Organisasjon & personal 

 
I den videre utredningen og i tråd med planene for omstillingsprosjektet ble det 
besluttet at barnevernet flyttes til modulbygget, og at økonomi og organisasjon & 
personal lokaliseres i barnevernets lokaler i Moerveien 10. I tillegg ble det besluttet å 
flytte stab for oppvekst og kultur til modulbygget. Disse endringene lå til grunn i PBKs 
behandling av romprogrammet (PBK-Sak 1/18). 
 
I den videre planleggingen er det blitt avklart at et erstatningslager for «hangaren» 
bør etableres på Bjørnebekk og ikke i Myrveien 16. Myrveien 16 inngår i 
områdereguleringen av sentrum og fremtidig disponering er uviss. Bjørnebekk har 
allerede lager og lokaler for kommunal virksomhet og antas å være en mer langsiktig 
plassering av et nytt lager. 
 
Rådmannen har utredet ulike alternativer for å redusere kostandene knyttet til et nytt 
modulbygg. 
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Vurdering: 
Tiltak for å redusere kostnadene i prosjektet 
Følgende forhold er gjennomgått med henblikk på å redusere kostnadene for et nytt 
modulbygg: 

 Leie eller kjøp: Enkelte modulleverandører tilbyr ikke utleie, noe som 
begrenser antall potensielle leverandører. I ny konkurranse vil det derfor bli 
lagt inn en opsjon på kjøp av modulbygget. 

 Antall etasjer: Modulbygget etableres med to etasjer, og ikke fire som i avholdt 
konkurranse. Det antas at fire etasjer har begrenset antall potensielle 
leverandører. 

 Areal: Romprogrammet er gjennomgått på nytt mhp å kunne redusere arealet. 
 Bruk av ledig kapasitet i kommunale bygg: Eksisterende bygg på Bjørnebekk 

og Tannklinikken er vurdert for enkelte enheter. 
 
Eksisterende bygg på Bjørnebekk 
Dagsenteret anbefales flyttet til eksisterende bygg på Bjørnebekk. Dette frigjør plass 
slik at økonomi og organisasjon & personal kan flytte til dagsenterets lokaler i 
Moerveien 10, og at barnevernet kan forbli i sine lokaler. Dette innebærer at 1/4 av 
arealet i modulbygget utgår. Dagsenteret ser positivt på de muligheten som 
Bjørnebekk kan tilføre deres driftsform. 
 
Tannklinikken 
Følgende enheter er vurdert flyttet til Tannklinikken: 

 Helsestasjon for ungdom 
 Familieteamet 
 Friskliv og folkehelse/frivillighetssentralen 

 
Alle enhetene kan hver for seg få plass i Tannklinikken med nødvendige tilpasninger. 
Det er ønskelig at helsestasjon for ungdom og familiteamet samlokaliseres med Ås 
helsestasjon, da dette gir en enklere daglig drift for virksomheten og samlet sett gir 
mindre areal. Det vurderes derfor som mest aktuelt å flytte friskliv og 
folkehelse/frivillighetssentralen til Tannklinikken. 
 
Plassering av modulbygget på tomten 
Modulbygget er planlagt plassert så langt sør på tomten som mulig, slik at bygget i så 
liten grad som mulig blir til hinder for en ev. framtidig utnyttelse av tomta. Det er 
mottatt dispensasjon fra BaneNor til å plassere bygget inntil 20 meter fra 
jernbanesporet. Arealet på modulbygget er imidlertid såpass stort at ikke hele bygget 
får plass 90° på dagens hangarbygg med avstandskravet til jernbanen. Bygget må 
derfor utformes i en L-form. En slik plassering vil kreve dispensasjon ift. arealformålet 
i gjeldende reguleringsplan, da bygget delvis vil bli plassert på areal som er regulert 
til parkeringsformål. 
 
Alternativ kan bygget plasseres der dagens hangar står i dag. Bygget kan da få en 
rektangulær grunnflate, og slipper dispensasjon ift. arealformålet i reguleringsplanen. 
 
Se vedlagte skisser. 
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Anbefalt lokalisering 
Følgende lokalisering anbefales ut i fra dagens situasjon: 

 Barnevernet forblir i Moerveien 10 
 Dagsenteret flyttes fra Moerveien 10 til administrasjonsbygget på Bjørnebekk 
 Økonomi og organisasjon & personal flytter inn i dagsenterets lokaler i 

Moerveien 10 
 Friskliv og folkehelse/Frivillighetssentralen flyttes til Tannklinikken 
 Ås helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Familieteamet, PPS, samt Stab 

Oppvekst og kultur flyttes til nytt modulbygg i Brekkeveien 10 
 
Avhengig av hvilken leverandør som tildeles kontrakten og hva de kan tilby av 
standard løsninger, vil det kunne være behov for endringer i endelig plassering av de 
ulike virksomhetene. Det anbefales derfor at rådmannen får fullmakt til å avgjøre 
endelig plassering. 
 
Framdrift: 
Etter som konkurransen for nytt modulbygg må omarbeides og sendes ut på ny 
tilbudskonkurranse, vil modulbygget først kunne stå klart for innflytting ved årsskiftet 
2018/19. Ny konkurranse planlegges sendt ut i uke 16.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Bjørnebekk 
Nødvendige tilpasninger for Dagsenteret på Bjørnebekk er kostnadsberegnet til  
ca. 1,3 mill. kr.  
 
Dagsenteret 
Nødvendige tilpasninger for økonomi og personell i Dagsenterets lokaler i Moerveien 
10 er kostnadsberegnet til ca. 0,5 mill. kr. 
 
Tannklinikken 
Nødvendige tilpasninger for Friskliv- og folkehelse/Frivillighetssentralen i 
Tannklinikken er kostnadsberegnet til ca. 0,5 mill. kr.  
 
Modulbygg 
Leie: Basert på mottatt tilbudspris er leiepris for et redusert areal på modulbygget 
estimert til ca. 8 mill. kr/år. I tillegg tilkommer grunnarbeider på ca. 1,5 mill. kr og 
nedrigging på ca. 5 mill. kr. Samlet kostnad for en leietid på 4 år er estimert til  
ca. 38,5 mill. kr. 
 
Kjøp: Et kjøp av modulbygget har en estimert kostnad på 26,5 mill. kr. 
Grunnarbeidene er tilsvarende som ved et leiealternativ (ca. 1,5 mill. kr), men 
nedriggingskostnadene vurderes som lavere. Hvis modulene ikke kan selges, kan de 
enten gjenbrukes av kommunen eller i ytterste konsekvens rives. En ev. rivekostnad 
er vurdert som lavere enn nedriggingskostnadene i leiealternativet. Samlet kostnad 
for en brukstid på 4 år er estimert til ca. 31,0 mill. kr. 
 
Samlet for alle tiltakene er kostnaden beregnet til 33,3 mill. kr med kjøp av modulen 
og 40,8 mill. kr. ved leie.  
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Det er i HP 2018-21 bevilget 22 mill. kr. til prosjektet (A3). I tillegg er det forutsatt at 
leie av modulene finansieres med leiebeløpet som frigjøres ved avslutning av 
leieforholdet i Rådhusplassen 29 (ca. 3 mill. kr. + felleskostnader på 0,7 mill. kr. 
årlig). 
 
Alternativer: 
Det står noen ledige lokaler i Ås sentrum. Disse kunne, etter en tilpasning, 
sannsynligvis fungert for enkelte av virksomhetene. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig 
med ledige arealer til å dekke hele behovet. Det vil dermed uansett være behov for 
en modulløsning.  
 
Et alternativ kan være å opprettholde løsningen med tjenestesammensetningen slik 
den ble vedtatt i PBK-Sak 1/18. Tilbudte løsning utgjør i underkant av 70 mill. kr. 
totalt over 4 år. Dette er et kostnadsnivå som det er vanskelig å forsvare sett opp i 
mot et permanent bygg i sentrum. 
 
Rådmannen har vurdert en rekke ulike alternativer, men finner ikke, med dagens 
situasjon og kritiske tidslinje, at det foreligger andre tilfredsstillende løsninger. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Arbeidsmiljøet i Rådhusplassen 29 er utfordrende og det oppleves som kritisk for de 
ansatte og for tjenesteproduksjonen at det kommer på plass en alternativ løsning så 
raskt som mulig. En midlertidig modul er ikke en ideell løsning, og med innkommet 
prisnivå blir det et økonomisk krevende tiltak. Ved bruk av en redusert modul mistes 
noe av den muligheten som det var lagt opp til med samlokalisering av tjenester i 
tråd med omstillingsprosjektet.  
 
Ås kommune som arbeidsgiver er imidlertid forpliktet til å gi tilfredsstillende 
arbeidsforhold og arbeidsmiljø til sine ansatte og rådmannen ser ikke at dette, på 
nåværende tidspunkt, kan løses på noen annen måte enn med en midlertidig modul. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til saksliste 
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PBK-7/18 
Fleridrettshall ved Ås videregående skole og Åsgård skole 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  18/00960-7 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 37/18 02.05.2018 
2 Kommunestyret   
3 Plan- og byggekomiteen 7/18 25.04.2018 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering av 

en ny fleridrettshall ved Ås videregående skole. 
2. Samarbeidsprosjektet forutsetter at det etableres en fleridrettshall med spilleflate 

25x45m, uten tribuner og med lavkarbonbetong. 
3. Det etableres en fleridrettshall ved Åsgård skole med spilleflate 25x45m. Hallen 

skal kunne benyttes til kulturarrangement og det må etableres tribuner. 
Tribunekapasitet kan imidlertid løses med mobile uttrekkstribuner. Disse vil ikke 
vil være tilgjengelig ved full utnyttelse av spilleflaten. 

4. Investeringsbudsjettet tilføres kr. 33 mill. i budsjettregulering 1. tertial. 
 
Ås, 13.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Skisse utomhus- ny flerbrukshall Ås vg skole 
Skisse av flerbrukshall uten tribune - Plan 1 
Skisse av flerbrukshall med tribune - Plan 1 
Skisse av flerbrukshall med tribune - Plan 2 
 
Tidligere politisk behandling: 
Sak 16/18 Formannskapets vedtak 31.01.2018 
Sak 10/18 Kommunestyrets vedtak 14.02.2018 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune mottok den 17.11.17 en henvendelse fra Akershus fylkeskommune 
(AFK) vedrørende mulig samarbeid rundt bygging av en ny fleridrettshall1 ved Ås 
videregående skole. Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av 
handlingsprogrammet 2018-21 at samarbeidet skulle utredes. Den 14.02.2018 
behandlet kommunestyret saken med følgende vedtak (K-Sak 10/18): 
 

1. Ås kommune inngår et samarbeid med Akershus fylkeskommune om 
etablering av ny flerbrukshall i tilknytning til Åshallen ved Ås videregående 
skole.  

2. Den nye hallen må også ha en merverdi for idretten i Ås, og det forventes at 
Ås idrettsråd blir hørt før det tas beslutning om hallens utforming og størrelse. 

3. Hallen etableres med tribuneplasser slik at den kan brukes til 
idrettsarrangementer.  

4. Ås kommune dekker ca. 60 % av kapitalandelen og 60 % av FDV kostnadene 
i tråd med forslag fra Akershus fylkeskommune, samt 100 % av merkostnaden 
knyttet til tribuner og eventuelle andre ønsker som tilkommer for å møte 
idrettens behov.  

5. Investeringsbeløpet innarbeides i investeringsbudsjettet i forbindelse med 
budsjettreguleringen tilknyttet 1. tertial 2018. 

 
Rådmannen har i ettertid mottatt nye beregninger og løsninger fra AFK på den 
planlagte hallen. Det er samtidig foretatt en økonomisk vurdering av mulige 
konsekvenser for Åsgård skole. Det hele er fremlagt for idrettsrådet til uttalelse. 
 
Fleridrettshall ved Ås videregående skole 
AFK har utredet følgende to løsninger for en fleridrettshall ved Ås videregående 
skole: 

 Fleridrettshall som ivaretar Ås videregående skoles behov. Hallen bygges i en 
etasje uten tribune. Arealet på hallen er 2 457 m² BTA. 

 Fleridrettshall med en tribunekapasitet på ca. 370. Hallen bygges i to etasjer 
med tribunen i 2. etasje. Arealet på hallen er 3 010 m² BTA. 
 

AFK har videre utredet disse løsningene med to ulike miljøambisjoner: 
o Hall etter Tek17 med lavkarbonbetong. 
o Hall etter Tek17, tilnærmet nullenergibygg og med solceller. 

 
Foreløpige planskisser følger vedlagt. 
 
Disse fire alternativene er holdt opp i mot tre ulike kombinasjoner for hallkapasitet på 
nye Åsgård skole: 

 2 stk. gymsaler som dekker skolens primærbehov. 
 2 stk. små fleridrettshaller som åpner for tildeling av spillemidler. 
 Full fleridrettshall i tråd med opprinnelig vedtak for Åsgård. 

 
 

                                            
1 Fleridrettshall benyttes i forbindelse med spillemiddelbehandling og erstatter begrepet flerbrukshall.   



Ås kommune 

Plan- og byggekomiteen 25.04.2018  Side 20 av 27 
 

Nes Arena. 
Idretten har gjennom sine innspill fremhevet at de ønsker en hall tilsvarende Nes 
Arena. Dette er en fleridrettshall spesielt tilrettelagt for friidrett. Byggherre var Hvam 
IL / Nes Arena AS og hadde en oppgitt prosjektkostnad på ca. 67 millioner. Det er 
ikke kjent hva som inngår i dette beløpet. Etableringen var ikke underlagt regelverket 
for offentlig anskaffelse og det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats. AFK har 
kommet med følgende foreløpige tilbakemelding på Ås kommunes henvendelse om 
etablering av en tilsvarende hall: 
 
Hallen (Nes Arena) har et grunnareal på ca. 5300 m2 for hall og ca. 400 m2 for 
servicebygg. Bredden på bygget er ca. 53 meter og lengden er 110 meter (inkludert 
servicebygg). Med et slikt areal, så vil det ikke være plass på kortenden av AFK sin 
eiendom, selv om Telenors eiendom inkluderes.  Hallen vil måtte bli plassert på 
arealet til gressbanen. Hele arealet blir beslaglagt. Dette er ikke ønskelig, og 
reduserer AFK sine utviklingsmuligheter på eiendommen på sikt. Avdeling 
videregående opplæring har behov for en idrettshall som kan deles i tre enheter med 
lydtett foldevegg. En friidrettshall vil ikke dekke disse behovene.  
 
Det presiseres fra AFK at uttalelsen er gitt med kort tidsfrist og at den ikke er drøftet 
med administrativ eller politisk ledelse. 
  
Åsgård skole 
2 stk. gymsaler 
Ved å bygge kun to gymsaler ved Åsgård skole som dekker skolens behov, kan 
arealet på hallflaten reduseres med ca. 500 m² ift. en full fleridrettshall. Det er da 
forutsatt bygging av to gymsaler på 12,5 x 25 meter. Det blir noen mindre endringer i 
øvrige rom, men garderobene blir uendret. 
 
De sparte kostnadene ved å bygge to gymsaler framfor en full fleridrettshall er 
beregnet til ca. 15,5 mill. kr. Dette er inkludert bortfall av støtte fra spillemidler. 
 
2. stk. små fleridrettshaller 
Dersom det bygges to små fleridrettshaller ved Åsgård skole, kan arealet på 
hallflaten reduseres med ca. 130 m² ift. en full fleridrettshall. Det er da forutsatt 
bygging av to hallflater på 16 x 24 meter. For å støtte fra spillemidler må det bygges 
2x2 garderobesett og min. 80 m² lager. Støttebeløpet utgjør 8,0 mill. kr. 
 
De sparte kostnadene ved å bygge to små fleridrettshaller framfor en full 
fleridrettshall er beregnet til ca. 4,3 mill. kr. Dette er inkludert støtte fra spillemidler. 
 
Full fleridrettshall 
Det bygges en full fleridrettshall med hallflate på 25x45 meter ved Åsgård skole. For 
å støtte fra spillemidler må det bygges 2 garderobesett og min. 100 m² lager. 
Støttebeløpet utgjør 10,0 mill. kr. 
 
 
Uttalelse fra Ås idrettsråd 
Rådmannen har mottatt følgende uttalelse fra Ås idrettsråd: 
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Ås Idrettsråd mener at hallene skal betegnes som fleridrettshaller, ikke 
fleribrukshaller. Dette skyldes at primærbruken av hallene er idrett. Samt at det er 
begrepet fleridrettshall som benyttes i spillemiddelsøknaden. Videre mener Ås 
Idrettsråd og idretten i Ås at det er svært viktig at Politikerne opprettholder sitt 
prinsippvedtak om bygging av fleridrettshaller i forbindelse med rehabilitering av 
skolene i kommunen. Idretten i Ås ønsker således ingen av alternativene med 
gymsal. 
 
Idretten i Ås og Ås Idrettsråd ønsker seg så mye hallflate som mulig da det er stor 
mangel på hallflater. Med dagens aktivitet og innbyggertall er hallidrettene i Åa sitt 
tribunebehov dekket av Åshallen og Nordbyhallen. Derfor vil Ås Idrettsråd prioritere 
hallflate foran tribunekapasitet. 
 
Vi mener det er viktig at kommunen opprettholder sitt prinsippvedtak og bygger en 
fleridrettshall ved Åsgård skole.  
 
Ås kommune og Idretten i Ås har behov for, og vil nyte godt av, et samarbeid med 
Akershus Fylkeskommune, vedrørende ytterligere hallkapasitet i tilknytning til 
Åshallen. Vi vet at Akershus Fylkeskommune er nødt til å bygge ny hall, eventuelt 
leie hallkapasitet i forbindelse med utvidelsen av Ås videregående skole.  
 
Slik vi ser det kan det gjøres på tre måter:  

1) Samarbeidsprosjekt som skissert  
2) Fylkeskommunen bygger hall på sin tomt og Kommunen kan leie hallen på 

kveldstid  
3) Ås Kommunen bygger en hall og Akershus fylkeskommune blir leietaker. 

 
I alternativ 1 og 3 kan Ås kommune legge klare premisser på hvordan hallen skal 
utformes.  
 
Hallidrettene i Ås, har som tidligere sagt, ikke prekært behov for mer tribunekapasitet 
med dagens aktivitet. Det kan imidlertid komme senere. Dette kan løses i forbindelse 
med oppussingen av Ås Ungdomsskole. For idretten i Ås er det derfor viktigere at det 
bygges to fulle hallflater enn en flate med tribune.  
 
Vi mener det bør vurderes om en idrettshall á la den på Nes kan bygges av 
kommunen og eventuelt leies ut til Fylkeskommunen. Ut fra informasjon som Ås 
Idrettsråd er kjent med, er Fylkeskommunen er en stor leietager i Neshallen. En slik 
utbygging må ikke gå på bekostning av fleridrettshallen ved Åsgård eller fremtidige 
idrettsinvesteringer som flere kunstgressflater. 
 
Når det gjelder om hallene skal bygges med eller uten solceller har ikke idrettsrådet 
noe prinsipielt syn på det, med mindre en noe høyere investering nå, vil gi lavere 
driftskostnader over tid og dermed større rom for overføringer til idretten i fremtiden.  
 
En investering i oppussingen av Storebrand vil være fint for idretten i kommunen, 
men det er et ønske om at Ås stadion skal være hovedanlegget for friidrett og fotball 
også fremover. Det er derfor viktig at en slik investering ikke går utover 
fleridrettshallene og utbyggingen av nye kunstgressanlegg (som det er ett skrikende 
behov for).  
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Vår anbefaling er derfor;  
Fleridrettshall ved Åsgård samt hall á la Nes Arena ved Ås videregående skole. 
 
Dersom dette ikke lar seg gjøre vil vårt sekundære ønske være;  
Fleridrettshall ved Åsgård samt fleridrettshall ved Ås videregående skole. I en av 
fleridrettshallene bør det da vurderes om det kan legges inn en lengdegrop og 
kastnett slik at hallen kan bruks til spesifikk friidrettstrening. 
 
Framdrift: 
Ås videregående skole 
Prosjektet er planlagt framlagt for politisk behandling i AFK i september 2018. 
Fleridrettshallen er planlagt ferdigstilt til skolestart 2021. 
 
Åsgård skole 
Det er igangsatt arbeid med å utarbeide et forprosjekt for Åsgård skole. For å rekke 
vedtatt ferdigstillelsesdato av nye skole til skolestart 2021, må konsept besluttes i juni 
2018. Framdriften er lik for de ulike alternativene for Åsgård skole. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Oppsummert har de ulike utredede alternativene følgende kostnadskonsekvens: 
 
Alternativ Kostnad for Ås 

kommune [mill. kr.] 
Kommentar 

Fleridrettshall Ås VGS 25x45 m 
spilleflate, uten tribuner 

32,3 Mangler full finansiering 

Fleridrettshall Ås VGS 25x45 m 
spilleflate, med tribuner 

40,4 Mangler full finansiering 

Fleridrettshall Ås VGS 25x45 m 
spilleflate, uten tribuner, nullenergi + 
solceller 

34,8 Mangler full finansiering 

Fleridrettshall Ås VGS 25x45 m 
spilleflate, med tribuner, nullenergi + 
solceller 

42,7 Mangler full finansiering 

Hall tilsvarende Nes Arena ved Ås VGS 67 *) + ev tomtekjøp Friidrettshall som beslaglegger et areal 
på ca. 5700 kvm mot 2500-3000 kvm 
for en fleridrettshall. Dekker ikke AFK 
sitt behov Mangler finansiering. Må 
sannsynligvis fullfinansieres av 
kommunen.  

Åsgard skole - 2 gymsaler - 2 x 
12,5x25 m 

-15,5 Opprinnelig var Åsgård planlagt med 
full fleridrettshall 25x45m. Tallet viser 
estimert besparelse. 

Åsgard skole - 2 små fleridrettshaller - 
2 x 16x24 m 

-4,3 Opprinnelig var Åsgård planlagt med 
full fleridrettshall 25x45m. Tallet viser 
estimert besparelse. 

Åsgard skole - full fleridrettshall - 
25x45m 

0 I henhold til opprinnelig plan 
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*)Kostnadene ved å bygge i kommunal regi, dvs. offentlig anskaffelse uten bruk av dugnadsinnsats, vil 
være betydelig høyere enn 67 mill. kr.  
 
Det er ikke mulig å fullt ut finansiere et samarbeidsprosjekt med AFK om en 
fleridrettshall ved Ås VGS gjennom besparelser på Åsgård. Prosjektet må minimum 
tilføres 16,8 mill. kr. hvis det velges en løsning med fleridrettshall uten tribuner, med 
lavest miljøambisjon, og 2 gymsaler på Åsgård. 
 
Velges full hall med tribuner og høyeste miljøambisjon på Ås VGS i kombinasjon med 
en full fleridrettshall på Åsgård slik idretten anbefaler vil det være behov for en 
tilleggsbevilgning på 42,7 mill. kr. 
 
Store-/Lillebrand 
Oppgradering av Store-/Lillebrand er bevilget 6 mill. kr i kommunens 
investeringsbudsjett. Rådmannen har opplevd en viss usikkerhet i forhold til idrettens 
prioritering av dette prosjektet og ba om en uttalelse fra idrettsrådet. Idrettens 
tilbakemelding er gjengitt ovenfor.  
 
SiÅs/NMBU har samtidig fremmet at de heller ønsker å fullfinansiere prosjektet selv 
og deretter inngå en leieavtale med Ås kommune. Leiebeløpet er foreløpig ikke 
identifisert, men det skal legges til grunn en leie som tilsvarer renter og avdrag på 
kapitalandelen i tillegg til en andel av drifts og vedlikeholdskostnadene. Dette 
medfører at investeringsbeløpet ikke kommer til anvendelse. De driftsmessige 
konsekvensene i årene fremover blir imidlertid uforandret ved at renter/avdrag og 
driftskostnader tilkommer som budsjettert. Benyttes investeringsmidlene til andre 
prosjekter blir belastningen på driftsbudsjettet dobbelt av det som nå er budsjettert. 
Rådmannen ser det derfor ikke som hensiktsmessig å inkludere dette beløpet i 
nåværende vurdering og vil heller komme tilbake til dette prosjektet i en senere 
forbindelse. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ås videregående skole 

 TEK17 og bruk av lavkarbonbetong 
 Plusshus med solceller på taket 

 
Prisforskjellen på alternativene er anslått til ca. 4,0 mill. kr (ekskl. mva). Det er ikke 
foretatt noen beregning av om de økte miljøambisjonene på fleridrettshallen er 
økonomisk lønnsom. Beregninger fortatt for Moer sykehjem, utvidelse trinn 1, 
konkluderer imidlertid med at bruk av solceller ikke er økonomisk lønnsomt. 
 
Åsgård skole 
Miljøambisjoner for Åsgård skole framlegges i egen sak. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har i sine opprinnelige planer foreslått to nye fleridrettshaller i Ås 
sentrum, ved Rustad og Åsgård skole. Ås kommune står foran mange og store 
investeringsprosjekter som vil medføre en betydelig utfordring på driftsbudsjettene 
fremover. Dette skulle tale for at Ås kommune takket nei til samarbeidet med AFK. 
 



Ås kommune 

Plan- og byggekomiteen 25.04.2018  Side 24 av 27 
 

Rådmannen ser samtidig idrettens behov for aktive spilleflater og at aktive barn og 
unge bidrar positivt både i forhold til folkehelse og i et samfunnsøkonomisk 
perspektiv.  
 
Løsningen med gymsaler på Åsgård tilnærmet ekskluderer denne som idrettsarena. 
Besparelsen utgjør ca. 15 mill. kr. sammenlignet med en full fleridrettshall. Det vil 
neppe være mulig i overskuelig fremtid å klare å realisere en full spilleflate for denne 
differansesummen. 
 
Løsningen med en hall i TEK17 kvalitet med bruk av lavkarbonbetong utgjør et 
miljømessig godt alternativ og rådmannen er usikker på om det økonomisk og 
miljømessig er regningssvarende å øke miljøambisjonen utover dette. 
 
Rådmannen tar til etterretning at for idretten er spilleflater viktigere enn 
tribunekapasitet. 
 
Ut i fra en samlet vurdering anbefaler derfor rådmannen en full fleridrettshall ved 
Åsgård og Ås VGS. Hallen ved Ås VGS etableres uten tribuner og med bruk av 
lavkarbonbetong. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til saksliste 
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PBK-8/18 
Ås kommunes reglementer - revidering 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/01119-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 5/18 24.04.2018 
2 Eldrerådet 4/18 24.04.2018 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne   
4 Plan- og byggekomiteen 8/18 25.04.2018 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 7/18 25.04.2018 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/18 25.04.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/18 26.04.2018 
8 Administrasjonsutvalget 4/18 02.05.2018 
9 Formannskapet 30/18 02.05.2018 
10 Kommunestyret   
 
 
Ordførers innstilling på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas. 
 
Ås, 13.04.2018 
 
Ola Nordal 
Ordfører, på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Saken er sendt kontrollutvalget for eventuell uttalelse. 
For de deler som gjelder utvalgets område: 
Ungdomsrådet (UR) 
Eldrerådet (ER) 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (FR) 
Plan- og byggekomiteen (PBL) 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
Administrasjonsutvalget (ADM) 
Formannskap   
Kommunestyre  
 
Vedlegg:  

1. Forslag til reviderte reglementer, datert 11.04.2018 
2. Notat - Delegering til rådmann 

 
Lenker til dokumenter som ligger i saken(www.as.kommune.no):  
1. Nedsettelse av ad hoc gruppe for revidering av reglementene: 

http://www.as.kommune.no/
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F-sak 13/16, formannskapet 02.03.2018. 
 

2. Gjeldende reglementer, sist oppdatert 06.10.2015:  
«Ås kommunes reglementer gjeldende fra 21. oktober 2015» 
 

3. Kommunestyrets behandling og vedtak i K-sak 61/15, 02.09.2015: 
«Ordførergodtgjøring, oppfølging av K-sak 41/15 av 10.06.2015». 
 

4. Kommunestyrets behandling og vedtak i siste revidering: 
K-sak 41/15, Kommunestyret 10.06.2015, «Ås kommunes reglementer - 
revidering – Forslag fra politisk arbeidsgruppe». 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ås kommunes hjemmesider 
Referatsak i aktuelle utvalg 
Rådmannens ledergruppe 
 
 
 
 
Saksutredning v/rådmannen  
jf. Ås kommunes reglementer pkt. 7.10.2 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet 
og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert. 
Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er 
vedtatt, jf. Kommuneloven § 39 nr. 1 og 2. Godtgjørelsesreglementet skal revideres 
minst en gang i hver kommunestyreperiode, jf. reglementets punkt 13.1.2. 
 
Någjeldende reglementer ble vedtatt av Kommunestyret 10.06.2015 i K-sak 41/15,  
Sist oppdatert 06.10.2015.  
 
Fakta i saken: 
Formannskapet vedtok 02.03.2016 i F-sak 13/16 å sette ned et ad hoc utvalg for 
revidering av Ås kommunes reglementer. Alle partier fikk anledning til å delta.  
Ad hoc utvalget har bestått av følgende: 
Leder Ivar Ekanger (Ap), nestleder Odd Rønningen (Sp), Stein Ekhaugen (H),  
Arne Hillestad (FrP), Saroj Pal (SV), Jorunn Nakken (V) og rådmann Trine 
Christensen. Vibeke Berggård var sekretær.  
Det har vært holdt 8 møter. 
 
Etter siste møte 06.03.2018 utarbeidet leder og sekretær forslag. Forslaget ble sendt 
alle medlemmer for korrektur og avklaring av dissens. Dissens m.m. fremgår av 
merknader i forslaget, jf. vedlegg 1. 
 
Saken legges frem for aktuelle råd og utvalg for å gi dem anledning til å uttale seg 
særlig om de deler av reglementet som gjelder utvalgets område. Saken er også 
sendt kontrollutvalget for eventuell uttalelse. 
 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-02-03-2016.350480.MD1I359817o8b11.pts.html
http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-2011-2015-02-09-2015.350480.MD1I278458o0c7b.pts.html
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-2011-2015-10-06-2015.350480.MD1I278446oeb29.pts.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
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Vurdering: 
Rådmannen har deltatt i alle møter og har uttalt seg underveis.  
Rådmannen viser imidlertid til vedlegg 2: «Notat – delegering til rådmann» datert 
07.03.2018, jf. 18/00834-1. 
 
Når det gjelder klima- og miljøutvalg (KMU) vil rådmannen anbefale at de holder sine 
møter tirsdager i samme uke som hovedutvalgene har møter. På den måten vil det 
være mulig at utvalgets innstilling også kan behandles av aktuelle hovedutvalg før 
vedtak i kommunestyret.  
 
Neste revidering av reglementene bør vedtas tidlig i kommende periode, blant annet 
av hensyn til konsekvenser av eventuelle organisasjonsendringer. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Opprettelse av klima- og miljøutvalg på 9 medlemmer vil koste, jf. reglementets pkt. 
14.4.2: 
Fast ledergodtgjørelse 4 % av ordførers godtgjørelse, årlig:  kr.   44 204 
Godtgjørelse kr. 1105 per møte x 9 medlemmer kr. 9945 x 7 møter årlig:  kr.   69 615 
           kr. 
113 819 
I tillegg kommer nettbrett til ca. kr. 3000 for medlemmer som ikke allerede har det,  
servering, arbeidstid for administrasjonen, samt tapte leieinntekter for lokaler i 
kulturhuset. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
I følge kommuneloven skal reglementet revideres igjen i 2020. Hvis nødvendig kan 
kommunestyret i mellomtiden fatte vedtak i enkeltsaker som innarbeides i det 
vedtatte reglementet. Reglementet bes vedtatt. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Straks 
 
 
Til saksliste 
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