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Ås, 17.06.2021 

 
 

Svend Trygve 

Kvarme, 
Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 

06 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no. 
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du 
ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til 

sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Saker til behandling  

UKB-6/21 
Flerbrukshall Ås vg. skole. Fossilfri byggeplass 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  21/01964-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Utvalg for kommunale byggeprosjekt 6/21 24.06.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Prosjektet gjennomføres med fossilfri byggeplass iht. vedtatt 

«Handlingsplan for klima og energi». 
 

 
Ås, 11.06.2021 
 

 
 

Nils Erik Pedersen  
kommunalsjef  
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Det er innhentet en opsjonspris på fossilfri byggeplass i prosjektet «Flerbrukshall 
Ås vg. skole». Prisen er innhentet for å innfri Kommunestyrets vedtak knyttet til 

«Handlingsplan for klima og energi» den 16.09.2020 (K-Sak 58/20). 
 

Fakta i saken: 
Opsjonsprisen for fossilfri byggeplass på prosjektet «Flerbrukshall Ås vg. skole» 
er på 427 460,- kroner. Merkostnadene skyldes høyere pris på biodiesel enn på 

fossil diesel og et høyere forbruk pr. kjørte time. 
 

Vurdering: 
Ekstrakostnaden knyttet til fossilfri byggeplass vurderes som høy sett i forhold til 

den faktiske klimaeffekten av tiltaket. Det er ikke usannsynlig at andre tiltak på 
byggeprosjektet, ville gitt et bedre klimaregnskap til samme investeringskostnad. 
  

Ett alternativt klimatiltak kan f. eks. være å etablere et solcelleanlegg i 
prosjektet. Et slikt tiltak ville gitt en årlig klimaeffekt og en årlig driftsbesparelse. 

Tiltaket er ikke utredet og kostnadsberegnet. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Merkostnaden knyttet til fossilfri byggeplass dekkes innenfor økonomisk ramme 
på prosjektet. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Merkostnaden knytte til fossilfri byggeplass i dette prosjektet vurderes som høy 

ift. oppnådd klimaeffekt. Det vurderes som sannsynlig at det finnes andre tiltak 
som ville hatt en større klimaeffekt til samme kostnad. Dette må imidlertid 

utredes nærmere dersom det er aktuelt å vurdere alternative tiltak. 
Kommunedirektøren forholder seg til vedtatte handlingsplan og er innstilt på å 
utløse opsjonen på fossilfri byggeplass. 

 
For å oppfylle vedtatt «Handlingsplan for klima og energi» anbefaler 

kommunedirektøren å gjennomføre prosjektet med fossilfri byggeplass.  
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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UKB-7/21 
Åsgård skole. Flytting og bevaring av trær 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00159-4 
Saksgang  Møtedato 
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Kommunedirektørens innstilling: 
1. Trær flyttes iht. anbefalinger gitt i rapport utarbeidet av arborrist. Dette 

gjelder fire trær (nr. 1, 2, 5 og 6). 

2. Tre, omtalt som «risikotre» i arborristrapporten, felles iht. anbefaling. 
3. Øvrige trær som kommer i konflikt med byggegrop felles. 

 
 
Ås, 11.06.2021 

 
 

 
Nils Erik Pedersen  
kommunalsjef  

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter 

 
Vedlegg: 

Rapport fra arborrist av 27.05.21 
Åsgård skole. Plan med graveskråninger 
 

  



Ås kommune 

Utvalg for kommunale byggeprosjekt 24.06.2021 Side 5 av 5 

 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Med bakgrunn i tidligere vedtak i Utvalg for kommunale byggeprosjekter (UKB) 
har kommunedirektøren fått utarbeidet en rapport over eksisterende trær på 

Åsgård skole. Rapporten har spesielt fokus på trær som er foreslått flyttet og 
trær som utgjør en risiko. 

 
Fakta i saken: 
Entreprenøren, Betonmast Østfold AS, har fått utarbeidet en rapport over 

eksisterende trær på Åsgård skole. Rapporten er utarbeidet av arborrist fra 
COWI AS. Rapporten gir en vurdering og anbefaling ift. hvilke trær som ev. vil 

overleve en flytting. I tillegg er det gjort en vurdering av om noen trær har en 
tilstand som utgjør en risiko. 

 
Konklusjonen i rapporten er at fire trær antagelig vil overleve en flytting. I tillegg 
er ett tre vurdert til å utgjøre en sikkerhetsrisiko og derfor bør felles så snart 

som mulig. 
 

Det vises for øvrig til vedlagte rapport. 
 
I saken legges også ved en plantegning hvor graveskråninger er tegnet inn. 

Dette viser hvilke trær som komme i direkte konflikt med byggegropen. 
Kirsebærtrærne langs gangveien mot Drøbakveien vil trolig komme i konflikt med 

graveskråningen og vil sannsynligvis måtte felles. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Det foreligge pr. nå ingen konkret priskonsekvens av å flytte de aktuelle trærne. 
Som det framgår av arborristrapporten er prosessen knyttet til å flytte et tre 

ganske omfattende hvis trærne skal overleve. Kostnadene pr. tre antas å bli 
relativt høy. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Det anbefales at fire trær flyttes iht. anbefaling gitt av arborrist. De øvrige 

trærne som kommer i konflikt med byggegropen fjernes. 
 
Det anbefales videre at ett tre, omtalt som «risikotre» i arborristrapporten, felles 

så snart som mulig. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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