
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00067 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 
Møtetid: 05.06.2019 kl. 18.30 – 22.20 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap:     Ola Nordal, Laila Nordsveen 
MDG:  Erik Wegge Bergvik 
SV:  Kristine Lien Skog 
V:  Jorunn Nakken 
H:  Stein Ekhaugen, Hilde Kristin Marås 
FrP:  Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed* 
 
Møtende varamedlemmer: 
*Odd Vangen i sak 39/19. 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
kommunalsjef helse og mestring Marit Roxrud Leinhardt,  
kommunalsjef oppvekst og opplæring Ellen Benestad,  
kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen,  
kommunalsjef organisasjon og fellestjenester Tove Kreppen Jørgensen 
økonomisjef Emil Schmidt, virksomhetsleder Ellen Grepperud. 
 
Diverse merknader: 
* Marianne Røed (Sp) fratrådte som inhabil i sak 39/19, Odd Vangen tiltrådte.  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 39, informasjon fra ordfører punkt 
1 og 2, sak 25 - 38/19, informasjon fra ordfører punkt 3. 
 
Korrigering av protokoll 13.06.2019, sak 39/19:  
SV er endret til MDG, SV’s forslag utgår.  
 
Møteprotokoll godkjent 07.06.2019, korrigert 13.06.2019, 
av ordfører Ola Nordal og varaordfører Jorunn Nakken. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
  



Ås kommune 

  
Formannskapet 05.06.2019 Side 2 av 20 

  

Saksliste 

 Side 

Informasjon fra rådmann   3 

Informasjon fra ordfører og eventuelt   3 

Referatsaker  3 

Saker til behandling 

24/19 19/01438-1 1. tertialrapport 2019 4 

25/19 19/01437-1 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 4 

26/19 19/01190-1 Planrammer og budsjettforutsetninger 2020 - 2023 6 

27/19 19/01321-1 Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon fra 
januar 2023 

7 

28/19 18/02748-31 Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny 
avgrening Østre linje 

8 

29/19 17/01367-19 R-323 Detaljreguleringsplan for  
Nordbyveien drivstoffstasjon 

10 

30/19 19/00419-3 R-330 Planinitiativ for vanninfrastruktursenter i strid 
med kommuneplanens arealformål 

11 

31/19 19/00596-20 Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: Midlertidig dispensasjon 
for plassering av brakkerigg - klage på vedtak 

12 

32/19 17/01310-5 Lysløyper i Ås 13 

33/19 19/00198-18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv  
2020-2023 

14 

34/19 19/00420-16 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 16 

35/19 19/00535-45 Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 16 

36/19 19/01391-1 Tilknytningsplikt for fjernvarme 18 

37/19 16/00143-21 Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting av moduler fra 
Åsgård skole 

18 

38/19 19/01327-1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - 
Sammenslåing 

19 

39/19 17/02319-38 R-320 - Norderås førerhundskole - 
Alternativvurderinger 

20 

  



Ås kommune 

  
Formannskapet 05.06.2019 Side 3 av 20 

  

 
 
Informasjon fra ordfører og eventuelt 
 
1. Follo Lokalmedisinske senter IKS. Møte i representantskapet 04.06.2019. 

Oppegård, Ski og Nesodden trer ut 31.12.2019. Selskapet fortsetter med 
kommunene Ås, Frogn, og Enebakk. Ola Nordal ble valgt som ny leder i 
representantskapet. Ordfører orienterte om status. 

 
2. Krise- og incestsenteret Follo IKS. Ordfører orienterte om status for arbeidet med 

fornyet selskapsavtale og om tilbakemelding fra Nordre Follo på henvendelse fra 
ordførerne i Stor Follo. 

 
3. Dørene ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommuneloven § 31 nr. 2, jf. 31 

a nr. 1. Kommunalsjef helse og mestring orienterte om prosedyrer og praksis for 
forvaltning av enkeltsaker etter anmodning fra ordfører. 

 
 
 
Referatsaker  
4/19 18/01320-25 Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137  

- Fylkesmannens vedtak i klagesak 

 
Referatsaken ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

F-24/19 
1. tertialrapport 2019 
 
Innstilling fra utvalgene og rådmannen:  
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 

 
 
 
F-25/19 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 
 
Innstilling fra Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.05. og  
Klima- og miljøutvalget 21.05.2019: 
Saken tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.05.2019: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til:  

 tabell 1 med følgende justeringer: 
Område 2 grunnskole styrkes i revidert budsjett med kr 1 million. Pengene tas fra 
område 15 Felles inntekter og utgifter. 

 tabell 2, 3 og 4.  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 22.05.2019: 
1. Hovedutvalg for Helse og sosial ser alvorlige på overskridelsene og utfordringene 

knyttet til barnevernet. Utvalget ber rådmannen legge fram tiltaksplan for å holde 
seg innenfor budsjettrammen, og få løst ressursmessige forhold. Utvalget ber om 
at tiltaksplanen legges frem i utvalget i august 2019. 

2. Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 med 
unntak av pkt. 5 i tabell 1 hvor barnevernet kun tilføres 2,5 millioner. 

 
Administrasjonsutvalgets innstilling 27.05.2019: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 med 
følgende endring: 
Område 2 grunnskole styrkes i revidert budsjett med kr 1 million. Generelt 
disposisjonsfond reduseres tilsvarende. 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
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Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Laila Nordsveen fremmet forslag om administrasjonsutvalgets innstilling med 
følgende tillegg:  
Styrking av barnevern reduseres fra 5 til 2,5 mill. kr. Generelt disposisjonsfond økes 
tilsvarende. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Tiltak til barnefattigdom styrkes med kr 300 000. Generelt disposisjonsfond 
reduseres tilsvarende. 
 
Formannskapet ber om et notat med svar på spørsmål fra Hilde Kristin Marås (H) til 
kommunestyret, jf. e-post 05.06.2019. 
 
Votering: 
Administrasjonsutvalgets innledning ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s forslag om barnevern ble tiltrådt 7-2 (MDG, SV) 
Administrasjonsutvalgets innstilling om grunnskole ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag ble nedstemt 5-4 (Sp, MDG, SV, V) 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 med 
følgende endringer: 

 Styrking av barnevern reduseres fra 5 til 2,5 mill. kr. Generelt disposisjonsfond 
økes tilsvarende. 

 Område 2 grunnskole styrkes i revidert budsjett med kr 1 million. Generelt 
disposisjonsfond reduseres tilsvarende. 
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F-26/19 
Planrammer og budsjettforutsetninger 2020 - 2023 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Prosessen med handlingsprogram 2020 - 2023 gjennomføres som beskrevet i 

vedlegg 1. 
2. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2020 – 2023 er en  

videreføring av rammene for 2019 -2022 justert for lønns - og prisvekst.  
3. Det planlegges med vekst i demografiutgifter i tråd med vedtatt økonomiplan,  

jf HP 2019-2022.  
4. Det planlegges med effektivisering og/eller reduksjon av tjenester i tråd med 

vedtatt økonomiplan, jf HP 2019-2022.  
5. Det planlegges med netto driftsresultat på minimum 1 % årlig i planperioden. 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Ola Nordal (Ap) fremmet forslag om tillegg i innstillingens punkt 3:  
justert for befolkningstall per 01.07.2019 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Ap’s tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 05.06.2019: 
1. Prosessen med handlingsprogram 2020 - 2023 gjennomføres som beskrevet i 

vedlegg 1. 
2. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2020 – 2023 er en  

videreføring av rammene for 2019 -2022 justert for lønns - og prisvekst.  
3. Det planlegges med vekst i demografiutgifter i tråd med vedtatt økonomiplan 

justert for befolkningstall per 01.07.2019, jf HP 2019-2022.  
4. Det planlegges med effektivisering og/eller reduksjon av tjenester i tråd med 

vedtatt økonomiplan, jf HP 2019-2022.  
5. Det planlegges med netto driftsresultat på minimum 1 % årlig i planperioden. 
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F-27/19 
Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon fra januar 2023 
 
Innstilling fra Administrasjonsutvalget 27.05.2019 og rådmannen: 
1. Det iverksettes videre planlegging av et nytt fleksibelt tjenestebygg på østsiden 

av Ås rådhus. Bygget planlegges så stort som tomten tillater, ev. med flere 
byggetrinn. 

2. Ås kommune går i dialog med utbyggere i Ås sentrum for en mulig langsiktig 
leieavtale for de enhetene som ikke får plass i et nybygg. 

3. Modulskolen ved Ås stadion benyttes som midlertidig løsning fram til en ny 
langsiktig løsning er på plass. 

4. Ås kommune forsøker å få forlenget dagens leieavtaler i Ås sentrum fram til 
sommeren 2023. 

5. 1 mill. kr tilføres investeringsbudsjettet i 1. tertialregulering for arbeider i 2019. 
Øvrige bevilgninger innarbeides i HP 2020-23. 

 
Arbeidsmiljøutvalget 2019s vedtak 21.05.2019:   
AMU slutter seg til rådmannens konklusjoner og støtter innstillingen.  
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følende forslag: 
1. Ås kommune går snarest i dialog med utbyggere i Ås sentrum for en mulig 

langsiktig leieavtale for kommunens enheter som ikke får plass i kommunens 
eksisterende lokaler. 

2. Rådmannen rapporterer tilbake til formannskapet i møte 28. august 2019 om 
hvilke utbyggere kommunen har vært i kontakt med og hvilke muligheter som kan 
være aktuelle. 

 

Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag: 
Rådmannens innstilling, men med H’s forslag i stedet for punkt 2 i rådmannens 
innstilling. 
 

Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Rådmannen bes se på mulighetene for et påbygg på nordsiden av rådhuset som kan 
huse både kontorer og åpne kulturhuset mot rådhusplassen. Saken legges fram for 
politisk behandling før behandling av handlingsprogram og budsjett til høsten, 28. 
august. 
 

Marianne Røed (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Samlokalisering av tjenestebygg/kontorbygg på nye Åsgård skole utredes. 
 

Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 ble nedstemt 6-3 (1Ap, SV, V). 
H’s forslag punkt 1 og 2 og Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
MDGs forslag ble nedstemt 6-3 (MDG, SV, V). 
Sp’s forslag ble nedstemt (1Ap, MDG, Sp). 
 

Konsekvens:  
Rådmannens innstilling punkt 5 bortfaller. 
Saken går ikke videre til kommunestyret nå. 
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Formannskapets vedtak 05.06.2019: 
1. Ås kommune går snarest i dialog med utbyggere i Ås sentrum for en mulig 

langsiktig leieavtale for kommunens enheter som ikke får plass i kommunens 
eksisterende lokaler. 

2. Rådmannen rapporterer tilbake til formannskapet i møte 28. august 2019 om 
hvilke utbyggere kommunen har vært i kontakt med og hvilke muligheter som kan 
være aktuelle. 

3. Modulskolen ved Ås stadion benyttes som midlertidig løsning fram til en ny 
langsiktig løsning er på plass. 

4. Ås kommune forsøker å få forlenget dagens leieavtaler i Ås sentrum fram til 
sommeren 2023. 

 

 
F-28/19 
Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrening Østre linje 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
Ås kommune aksepterer at Bane NOR utarbeider forslag til planprogram for ny 
avgrening Østre linje og togparkering Ski syd, med følgende alternativer:  
 
Alternativene som utredes for østre linje er: 

a) Ø1: lav trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
b) Ø2: lav trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
c) Konsept 9 med planskilt tilkobling sør for Ås stasjon  
d) Konsept 2A som vist i figur 4.4 i «Orientering om alternativer for avgrening 

Østre Linje og togparkering syd for Ski». 
Alternativene som utredes for togparkeringsanlegg er: 

e) H3: Hagelunden (i fjellhall), som vist i figur 8 i denne saksutredningen 
f) Alternativ sør for Ås stasjon (Kjensli) 

 
Presisering av momenter i planprogrammet: 
Virkningene for landskap, friluftsliv og natur (herunder vilt) må beskrives og 
vektlegges i vurderingene på en grundig og saklig måte. 
 
Det langsiktige maksimale arealbehov for de forskjellige alternativer må vises på kart 
og i tall. 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune aksepterer at Bane NOR utarbeider forslag til planprogram for ny 

avgrening Østre linje og togparkering Ski syd, med følgende alternativer:  
 

Alternativene som utredes for østre linje er: 
a) Ø1: lav og høy trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
b) Ø2: lav og høy trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
c) Alternativ 2 i KVU Østre linje, som vist i figur 2 i denne saksutredningen 

 
Alternativene som utredes for togparkeringsanlegg er: 
d) H1: Kjølstadskogen, som vist i figur 6 i denne saksutredningen 
e) H2: Hagelunden (i dagen), som vist i figur 7 i denne saksutredningen 
f) H3: Hagelunden (i fjellhall), som vist i figur 8 i denne saksutredningen 
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2. Det forutsettes at togparkeringsanlegget ikke er større enn det som kreves for å 

betjene Follobanen og L2. 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
H1 Kjølstadskogen som vist til i saksutredningen vurderes også. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet Håvard Steinsholts (SV) forslag i HTM: 
2. Presisering av momenter i planprogrammet: 

a) 0-alternativet med videreutvikling med utgangspunkt i eksisterende anlegg og 
arealer må utredes så vel planmessig som økonomisk (hele Oslo-området). 

 
Votering: 
HTM’s innstilling til og med punkt a og b) ble enstemmig tiltrådt. 
HTM’s innstilling punkt c) ble nedstemt 5-4 (1Ap, 2 H, FrP). 
HTM’s innstilling punkt d) ble enstemmig tiltrådt 
HTM’s innstilling punkt e) og f) ble enstemmig tiltrådt. 
Ola Nordals (Ap) forslag ble nedstemt 8-1 (Ap). 
HTM’s innstilling siste del ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV). 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Ås kommune aksepterer at Bane NOR utarbeider forslag til planprogram for ny 
avgrening Østre linje og togparkering Ski syd, med følgende alternativer:  
 
Alternativene som utredes for østre linje er: 

a) Ø1: lav trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
b) Ø2: lav trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
c) Konsept 2A som vist i figur 4.4 i «Orientering om alternativer for avgrening 

Østre Linje og togparkering syd for Ski». 
Alternativene som utredes for togparkeringsanlegg er: 

d) H3: Hagelunden (i fjellhall), som vist i figur 8 i denne saksutredningen 
e) Alternativ sør for Ås stasjon (Kjensli) 

 
Presisering av momenter i planprogrammet: 
Virkningene for landskap, friluftsliv og natur (herunder vilt) må beskrives og 
vektlegges i vurderingene på en grundig og saklig måte. 
 
Det langsiktige maksimale arealbehov for de forskjellige alternativer må vises på kart 
og i tall. 
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F-29/19 
R-323 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.05.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan R-323 Nordbyveien 
drivstoffstasjon som vist på kart datert 22.02.2019 og bestemmelser datert 
18.02.2019 med følgende endringer: 

1. Areal for eventuell framtidig sykkelvei langs fv. 154 sikres i planen. 
2. Tilstrekkelig areal for lading av kjøretøy sikres i planen. 

 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse.  
 
Dette med forbehold om at Formannskapet ikke motsetter seg at planforslag i strid 
med kommuneplanens arealformål utarbeides og tas til behandling.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling til formannskapet 22.05.2019: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på gnr. 102 bnr. 427 utarbeides og tas til 
behandling reguleringsplanforslag med arealformål bensinstasjon/veiserviceanlegg, 
selv om dette er i strid med arealformålet friområde og vei i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan R-323 Nordbyveien 
drivstoffstasjon som vist på kart datert 22.02.2019 og bestemmelser datert 
18.02.2019. 
 

Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse.  
 

Dette med forbehold om at Formannskapet ikke motsetter seg at planforslag i strid 
med kommuneplanens arealformål utarbeides og tas til behandling.  
 

Formannskapet: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på gnr. 102 bnr. 427 utarbeides og tas til 
behandling reguleringsplanforslag med arealformål bensinstasjon/veiserviceanlegg, 
selv om dette er i strid med arealformålet friområde og vei i kommuneplanens 
arealdel.  
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Votering: 
HTM’s innstilling ble tiltrådt 7-2 (Ap). 
 
Formannskapets vedtak 05.06.2019: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på gnr. 102 bnr. 427 utarbeides og tas til 
behandling reguleringsplanforslag med arealformål bensinstasjon/veiserviceanlegg, 
selv om dette er i strid med arealformålet friområde og vei i kommuneplanens 
arealdel. 
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F-30/19 
R-330 Planinitiativ for vanninfrastruktursenter i strid med 
kommuneplanens arealformål 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på gnr. 42 bnr. 1 utarbeides og tas til 
behandling reguleringsplanforslag for vanninfrastruktursenter, selv om dette er i strid 
med arealformålet LNF-A i kommuneplanens arealdel. 
 
Det stilles sterke krav til bebyggelse og anlegg med hensyn på arkitektonisk 
utforming og landskapsvirkninger. 
 
For å begrense konflikt med nåværende arealformål skal det legges inn grøntsoner 
med vegetasjonsskjerming mot Arboretveien og Syverudveien. 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på gnr. 42 bnr. 1 utarbeides og tas til 
behandling reguleringsplanforslag for vanninfrastruktursenter, selv om dette er i strid 
med arealformålet LNF-A i kommuneplanens arealdel. 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Matjorda skal tas vare på. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Sp, MDG, SV: 
Saken sendes tilbake for å utrede alternativer som ikke innebærer nedbygging av 
matjord. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV). 
HTM’s innstilling første avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
HTM’s innstilling andre avsnitt ble vedtatt 8-1 (H). 
HTM’s innstilling tredje avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
V’s forslag ble vedtatt 6-3 (2H, FrP). 
 
Formannskapets vedtak 05.06.2019: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på gnr. 42 bnr. 1 utarbeides og tas til 
behandling reguleringsplanforslag for vanninfrastruktursenter, selv om dette er i strid 
med arealformålet LNF-A i kommuneplanens arealdel. 
 
Det stilles sterke krav til bebyggelse og anlegg med hensyn på arkitektonisk 
utforming og landskapsvirkninger. 
 
For å begrense konflikt med nåværende arealformål skal det legges inn grøntsoner 
med vegetasjonsskjerming mot Arboretveien og Syverudveien. 
 
Matjorda skal tas vare på. 
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F-31/19 
Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: Midlertidig dispensasjon for plassering 
av brakkerigg - klage på vedtak 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Rådmannens innstilling: 
Klage på vedtak om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen for plassering av 
brakkerigg i Utveien 25, friområde, tas ikke til følge. Formannskapets vedtak i sak 
11/19 opprettholdes.  
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28, oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen om 
oppsettende virkning er ikke et enkeltvedtak, og kan dermed ikke påklages.  
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Votering: 
HTM’s innstilling første avsnitt ble vedtatt 7-2 (MDG, SV), 
andre avsnitt ble vedtatt 7-2 (MDG, SV), 
tredje avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 05.06.2019: 
Klage på vedtak om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen for plassering av 
brakkerigg i Utveien 25, friområde, tas ikke til følge. Formannskapets vedtak i sak 
11/19 opprettholdes.  
 
Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf forvaltningsloven § 42. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28, oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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F-32/19 
Lysløyper i Ås 
 
Innstilling fra Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.05.2019 og rådmannen:  
1. Lysløypa i Kroer (Kroerløypa) nedlegges. Dette inkluderer demontering av 

lysanlegget. Tiltaket, inkl. finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø 
og friluftsliv 2020-2023. 

2. Lysløypa på Nordby/Bollerudåsen oppgraderes med lysanlegg, hogst og 
grunnarbeider. Tiltaket innarbeides i tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023. 

3. Lysløypa i Aschjemskogen oppgraderes med lysanlegg, kvisting og annet 
nødvendig arbeid. Tiltaket, inkludert finansiering inkluderes i tiltaksplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

4. Det utarbeides en egen sak for eventuell utvidelse av lysløypenettet, inkl. 
kostnadsoverslag for investering og drift/vedlikehold. Tiltaket, inkludert 
finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om at saken ikke skal behandles av 
formannskapet. 
 

Votering:  
FrP’s forslag ble nedstemt 5-4 (2H,  FrP, MDG) 
 

Laila Nordsveen (Ap) fremmet del av Marit Haukens (Ap) forslag i KMU-sak 8/19 
følgende tilleggsforslag: 
Tiltak i eksisterende grøntområder (park og skog) kan være i konflikt med natur- og 
turkvaliteter, og skal avveies med hensyn på dette. 
 

Arne Hillestad (FrP) fremmet endringsforslag til første setning i innstillingens punkt 1: 
Kroerløypas lysanlegg fjernes.  
 

Votering: 
HTM’s innstilling med FrP’s endring ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s tilleggsforslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP). 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
1. Kroerløypas lysanlegg fjernes. Dette inkluderer demontering av lysanlegget. 

Tiltaket, inkl. finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023. 

2. Lysløypa på Nordby/Bollerudåsen oppgraderes med lysanlegg, hogst og 
grunnarbeider. Tiltaket innarbeides i tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023. 

3. Lysløypa i Aschjemskogen oppgraderes med lysanlegg, kvisting og annet 
nødvendig arbeid. Tiltaket, inkludert finansiering inkluderes i tiltaksplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

4. Det utarbeides en egen sak for eventuell utvidelse av lysløypenettet, inkl. 
kostnadsoverslag for investering og drift/vedlikehold. Tiltaket, inkludert 
finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

5. Tiltak i eksisterende grøntområder (park og skog) kan være i konflikt med natur- 
og turkvaliteter, og skal avveies med hensyn på dette. 
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F-33/19 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende forbehold 
og endringer: 

1. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske 
konsekvens, skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram 
for 2020-2023 og budsjett 2020. 

2. Tiltak i tiltaksplan for sykling og gange, tabell 1.6 kartnr. 17, overføres til 
tiltaksplan for nærmiljø, idrett og friluftsliv (tabell nærmiljøanlegg) med prioritet 
28. 

3. Det innarbeides en definisjonsliste i dokumentet for begreper som bl.a. 
turveier og turstier. 

4. Prioritet 9 i tabell «Nærmiljøanlegg» endres til «Oppgradering stupebrett og 
trapp opp fra vannet Breivoll». 

5. Prioritet 22 i tabell «Nærmiljøanlegg»: Skrivefeil med tre ekstra 0 fjernes. 
6. Prioritet 14 i tabell «Ordinære idrettsanlegg» endres til «Eika Sportssenter - 

rehabilitering av gulv, tak, ventilasjon og oppvarming» 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende forbehold 
og endringer: 

1. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske 
konsekvens, skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram 
for 2020-2023 og budsjett 2020. 

2. Tiltak i tiltaksplan for sykling og gange, tabell 1.6 kartnr. 17, overføres til 
tiltaksplan for nærmiljø, idrett og friluftsliv (tabell nærmiljøanlegg) med prioritet 
28. 

3. Det innarbeides en definisjonsliste i dokumentet for begreper som bl.a. 
turveier og turstier. 

4. Prioritet 21 i tabell nærmiljøanlegg strykes. 
 
Uttalelse fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.05.2019 
Breivoll friluftsområde, HC-rampe/badebinge  
Rådet gir sin tilslutning til at det lages en badebinge, men adkomsten fra 
parkeringsplass må forbedres. 
 
Rådmannens innstilling: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende 
forbehold: 
Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, skal 
vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og budsjett 
2020. 
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Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Laila Nordsveen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Tiltak i eksisterende grøntområder (park og skog) kan være i konflikt med natur- og 
turkvaliteter, og skal avveies med hensyn på dette. 
 
 
Votering: 
HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Klima- og miljøutvalgets innstilling punkt 4 ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1H, MDG). 
Ap’s forslag ble vedtatt 8-1 (FrP). 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende forbehold 
og endringer: 

1. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske 
konsekvens, skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram 
for 2020-2023 og budsjett 2020. 

2. Tiltak i tiltaksplan for sykling og gange, tabell 1.6 kartnr. 17, overføres til 
tiltaksplan for nærmiljø, idrett og friluftsliv (tabell nærmiljøanlegg) med prioritet 
28. 

3. Det innarbeides en definisjonsliste i dokumentet for begreper som bl.a. 
turveier og turstier. 

4. Prioritet 9 i tabell «Nærmiljøanlegg» endres til «Oppgradering stupebrett og 
trapp opp fra vannet Breivoll». 

5. Prioritet 22 i tabell «Nærmiljøanlegg»: Skrivefeil med tre ekstra 0 fjernes. 
6. Prioritet 14 i tabell «Ordinære idrettsanlegg» endres til «Eika Sportssenter - 

rehabilitering av gulv, tak, ventilasjon og oppvarming» 
7. Tiltak i eksisterende grøntområder (park og skog) kan være i konflikt med 

natur- og turkvaliteter, og skal avveies med hensyn på dette. 
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F-34/19 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas med følgende endringer: 

Kommunale tiltak: 
a. Prioritet 2 endres til «Anleggelse og kontroll av kvalitet på fartshumper …» 
b. Ny prioritet 4: Forbedre krysset og siktforhold Sjøskogenveien x 

Nordskogenveien. 
c. Ny prioritet 5: Fotgjengerovergang over Sjøskogenveien ved 

bensinstasjonen. 
d. Ny prioritet 13: I 2020 gjennomføres et prosjekt for å fjerne vegetasjon og 

objekter som hindrer frisikt eller på annen måte skaper problemer på 
veinettet. 

Vedlegg 2, Fartsreduksjon, innspill fylkesveier: 
e. Tillegg til prioritet 4: Anlegge fotgjengerfelt over fylkesveien på toppen av 

Kirkeveien ved Åkebakken barnehage og inn i Kirkeveien. 
 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen 
 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019 og rådmannen:  
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Ola Nordal (Ap) fremmet endringsforslag til HTM’s innstilling punkt 1 d: 
«i 2020» utgår 
 
Votering: HTM’s innstilling med Ap’s endring ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas med følgende endringer: 

Kommunale tiltak: 
a. Prioritet 2 endres til «Anleggelse og kontroll av kvalitet på fartshumper …» 
b. Ny prioritet 4: Forbedre krysset og siktforhold Sjøskogenveien x 

Nordskogenveien. 
c. Ny prioritet 5: Fotgjengerovergang over Sjøskogenveien ved 

bensinstasjonen. 
d. Ny prioritet 13: Et prosjekt gjennomføres for å fjerne vegetasjon og objekter 

som hindrer frisikt eller på annen måte skaper problemer på veinettet. 
Vedlegg 2, Fartsreduksjon, innspill fylkesveier: 
e. Tillegg til prioritet 4: Anlegge fotgjengerfelt over fylkesveien på toppen av 

Kirkeveien ved Åkebakken barnehage og inn i Kirkeveien. 
 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
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F-35/19 
Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 vedtas. 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, 

skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og 
budsjett 2020. 

 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Erik Wegge Bergvik(MDG) fremmet forslag: 
Tabell 1.1, prioritet 4: Hele punktet strykes. 
 
Votering: 
Klima- og miljøutvalgets innstilling til og med punkt a. ble tiltrådt 6-3 (2Ap, FrP). 
Klima- og miljøutvalgets innstilling for øvrig ble enstemmig tiltrådt. 
MDG’s forslag ble nedstemt 7-2 (1H, MDG). 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 vedtas med følgende endringer og 

tillegg: 
a. Ny bestemmelse: 

Sykkelfelt skal asfalteres med farget asfalt når ny asfalt legges. 
b. Tabell 1.1, nytt infrastrukturtiltak, legges inn som prioritet 4: 

Opphøyd fortau fra Brekkeveien 27 til krysset Bjørkeveien. 
c. Tabell 1.2, nytt infrastrukturtiltak: 

Sammenhengende sykkelfelt fra undergangen, opp Raveien og over 
broen. 

d. Tabell 1.1, prioritet 9: 
«og ny belysning» strykes. 

e. Tabell 2, pkt. 2.2 endres til: 
«Kartlegge behov for sykkelparkering (antall, type sykkel og behov for 
overbygg) …» 

f. Tabell 1, pkt. 1.4 endres til: 
Ansvar: KomTek, Overslag: –, Finansiering: –, Gjennomføres: 2021 

 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 

 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, 

skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og 
budsjett 2020. 
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F-36/19 
Tilknytningsplikt for fjernvarme 
 
Innstillinger fra Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.05./Klima- og miljøutvalg 
21.05./Plan- og byggekomiteen 23.05.2019/rådmannen: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Kommunen kan i større grad fatte vedtak om unntak fra tilknytningsplikt for 
fjernvarme etter pbl. § 27-5 andre ledd. Dette gjelder tiltak innenfor 
konsesjonsområdet når vilkårene for unntak er til stede. 
 
 
 
 

F-37/19 
Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting av moduler fra Åsgård skole 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 23.05.2019: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet som grunnlag for å dekke Sjøskogen 

skoles arealbehov i fremtiden. 
2. Leieavtalen for modulene sies opp og modulene fjernes av utleier iht. inngått 

leieavtale når Åsgård elevene flytter til modulskolen. 
3. Behovet for nye arealer ved Sjøskogen skole vurderes på nytt når resultatet av 

den igangsatte skolebehovsanalysen foreligger. 
4. Nødvendige endringer i bevilget budsjettramme for utvidelse av Sjøskogen skole 

inntas i HP 2020-23. 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Notat fra rådmannen med tilleggsinformasjon vedrørende økonomiske konsekvenser, 
ble sendt på e-post og publisert 04.06.2019, jf. 16/00143-23. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling punkt 3: 
i august 2019. 
 
Votering: 
Plan- og byggekomiteens innstilling ble tiltrådt 5-4 (Sp, MDG, SV, V) ved alternativ 
votering mot rådmannens innstilling. 
 
Konsekvens: SV’s forslag har dermed falt.  
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Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet som grunnlag for å dekke Sjøskogen 

skoles arealbehov i fremtiden. 
2. Leieavtalen for modulene sies opp og modulene fjernes av utleier iht. inngått 

leieavtale når Åsgård elevene flytter til modulskolen. 
3. Detaljprosjektering av tilbygg til Sjøskogen skole i tråd med tidligere utarbeidede 

mulighetsstudie starter umiddelbart med sikte på byggestart i 2020. 
4. Nødvendige prosjekteringsmidler inntas i årets budsjett. 
5. Økonomiske konsekvenser av pkt. 2 og 4 belyses så langt det er mulig før 

formannskapets behandling. 
 
 
 
 

F-38/19 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og  
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - Sammenslåing 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 22.05.2019: 
Hovedutvalget stemmer mot rådmannens forslag og opprettholder dagens struktur. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.05.2019: 
Hovedutvalgene for oppvekst og kultur og helse og sosial opprettholdes som i dag. 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur og Hovedutvalg for helse og sosial slås 

sammen til ett utvalg fra og med det konstituerende møtet 2019. 
2. Utvalget skal ha 9 medlemmer og velges i tråd med gjeldende reglement punkt 

10.2.1.3.  
3. Utvalget gis følgende navn og forkortelse: Hovedutvalg for oppvekst, kultur og 

helse (OKH). 
4. Forslag til reglement for sammenslått utvalg vedtas, jf. vedlegg 1. 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Votering: 
Sammenslåing av de to utvalgene ble nedstemt 5-4 (2Ap, MDG, V). 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Hovedutvalgene for oppvekst og kultur og helse og sosial opprettholdes som i dag. 
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F-39/19 
R-320 - Norderås førerhundskole - Alternativvurderinger 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Marianne Røed (Sp) fratrådte som inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, annet 
ledd etter formannskapets enstemmige beslutning (8 stemmer).  
Odd Vangen (Sp) tiltrådte.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble tiltrådt 8-1 (MDG). 
 
Formannskapets vedtak 05.06.2019: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på Norderås (alternativ C1), gnr. 41 bnr. 2, 
tas til behandling reguleringsplanforslag selv om det er i strid med arealformålet LNF-
A i kommuneplanens arealdel.  
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