
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00017 
 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 07.03.2018 kl. 18.30 – 21.50 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap:    Ola Nordal, Laila P. Nordsveen 
MDG: Erik Wegge Bergvik 
SV: Kristine Lien Skog 
V:  Jorunn Nakken 
H: Stein Ekhaugen, Hilde Kristin Marås 
FrP: Arne Hillestad 
Sp: Marianne Røed 
 
Forfall/møtende varamedlemmer: Ingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, 
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, service- og kommunikasjonssjef Anne Eid 
og økonomirådgiver Kjell Sverre Jensen. 
 
Diverse merknader: 
Sak F-21/18 ble sendt ut som tilleggssak 01.03.2018. 
Sakene ble behandlet i oppsatt rekkefølge. 
Møtet ble lukket etter behandling av sak 21/18 i henhold til kommuneloven § 31 nr. 
5 for behandling av en tilleggsorientering. 
 
Møteprotokoll godkjent 08.03.2018 
av ordfører Ola Nordal og varaordfører Jorunn Nakken. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
 
 
 
 
 
  



Ås kommune 

  
Formannskapet 07.03.2018 Side 2 av 11 

  

Saksliste 

 Side 

Informasjon fra rådmann 

Informasjon fra ordfører og eventuelt 

Referatsaker 

3/18 18/00022-3 Referat fra dialogmøte om områdereguleringsplan 
for Ås sentralområde 12.02.2018, jf. HTM-sakene 
10/18 og 11/18 

3 

Saker til behandling 

17/18 17/00189-29 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass 
for helikopter - Søknad om dispensasjon 

4 

18/18 17/01915-14 Gnr 111 bnr 281 - Kjærnesveien 120 - Nybygg - 
Enebolig - Søknad om dispensasjon 

5 

19/18 17/01623-11 Intensjonsavtale Ås kommune vs DNT Oslo og 
Omegn - Breivoll 

6 

20/18 18/00668-1 Program folkehelse 7 

21/18 15/02786-51 Grensejustering mellom Ås og Ski - vurdering av 
områder for justering ut fra innbyggernes ønsker 

10 

Orientering 
– Breivoll – Avslutning av leieforholdet med Den Kristelige Menighet (DKM)          11 
 

    

 
  



Ås kommune 

  
Formannskapet 07.03.2018 Side 3 av 11 

  

Informasjon fra rådmann 

 Økonomigjennomgang 07.03.2018 
Presentasjon ble holdt av økonomirådgiver Kjell Sverre Jensen om: 

 Ås kommunes regnskapsresultat for 2017, gjennomgang av hovedposter. 

 Status per 1. mars 2018, estimert netto driftsresultat, kjente merutgifter og 
mindreinntekter, samt risikoområder. 

 

 Dialog med Bane NOR 
Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud orienterte om dialog med Bane NOR om:  

 Hensettingsanlegg og Østre linjes påkobling på Østfoldbanen. 

 Utforming av stasjonsområdet og bruk av Bane NORs arealer. 

 Forslag om etablering av vendespor sør for Ås stasjon. 

Informasjon fra ordfører og eventuelt 

1. Ordfører orienterte om 

 Henvendelse fra innbygger om uregelmessige togavganger. 

 Forsinkelser InterCity-planene. 

 

Referatsaker  

3/18 18/00022-3 Referat fra dialogmøte om områdereguleringsplan 
for Ås sentralområde 12.02.2018, jf. HTM-sakene 
10/18 og 11/18 

 
Referatsaken ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

F-17/18 
Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - 
Søknad om dispensasjon 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 01.03.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig 
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til 
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd: 
1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. 
2. Ås kommune forutsetter å bli trukket med i utformingen av konsesjonsvilkårene. 
3. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover dagens nivå.  
4. Maks antall bevegelser: 24 bevegelser pr 14 dager og maks 16 bevegelser pr 7 

dager. 
5. Åpningstid: 0700-1900, og maks 2 bevegelser pr uke mellom kl. 1900-2300. 
6. Lørdager: maks 4 bevegelser pr lørdag og maks 8 bevegelser pr måned. 
7. Søndager stengt. Det tillates likevel utrykning for reparasjon av   

mobil/radiosendere/brannslukking etc. (anslag 2 bevegelser pr 8 søndager). 
8. Det tillates ikke forlystelsesflyging («A-A-flyging») fra Holstad 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig 
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til 
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd: 
1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. 
2. Ås kommune forutsetter å bli trukket med i utformingen av konsesjonsvilkårene. 
3. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover dagens nivå.  
 
Formannskapets behandling 07.03.2018: 
Notat med svar på ordførerens spørsmål vedrørende helikopterlandingsplass ble 
sendt på e-post og publisert 26.02.2018, jf. 17/00189-32.  
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet forslag tilsvarende formannskapets vedtak i F-sak 
59/18, 11.10.2017:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Ås kommune søknad om 
dispensasjon fra Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027.  
 

Det foreligger ikke en klar overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon som må 
veie klart tyngre enn ulempene. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til Ap’s forslag: 
Formannskapet ber Luftfartsverket vurdere om helikoptervirksomheten innenfor 
dagens rammer er konsesjonspliktig. 
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Votering: 
Ap’s forslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot HTM’s innstilling. 
SV’s tilleggsforslag ble nedstemt 7-2 (MDG, SV). 
 
Formannskapets innstilling 07.03.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Ås kommune søknad om 
dispensasjon fra Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027.  
 

Det foreligger ikke en klar overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon som må 
veie klart tyngre enn ulempene. 
 
 
  



Ås kommune 

  
Formannskapet 07.03.2018 Side 6 av 11 

  

 

F-18/18 
Gnr 111 bnr 281 - Kjærnesveien 120 - Nybygg - Enebolig  
- Søknad om dispensasjon 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 01.03.2018: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for oppføring av 
ny enebolig på 111/281. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen.  
 
Formannskapets behandling 07.03.2018: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet forslag om rådmannens innstilling. 
 
Votering: 
HTM’s innstilling ble vedtatt 7-2 (MDG, SV) ved alternativ votering mot SV’s forslag. 
 
Formannskapets vedtak 07.03.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A- formålet for oppføring av ny 
enebolig på gnr./bnr. 111/281.  
 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19- 2:  

1. Tomten tillates ikke ytterligere oppdelt eller bebygget med flere boenheter i 
fremtiden.  

2. Dersom man under arbeid i området skulle støte på et fornminne, skal 
arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets 
sikringssone på fem meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal 
straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, andre ledd.  

 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2: 
 
Formannskapet finner at dispensasjon i denne saken ikke vil medføre at hensynene 
bak LNF-A-formålet, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig 
tilsidesatt ved at dispensasjon innvilges, fordi: 
 
1. Tiltaket ikke berører dyrket eller dyrkbar mark 
2. Tomten oppfyller alle praktiske krav til LNF-B, selv om den formelt sett ikke er det. 
3. Tiltaket jamfør søknaden er å betrakte som del av den spredte utbygging i LNF-B 

som kommuneplanen legger opp til i skolekretsen. 
4. Det ligger allerede en bygning på tomten. Denne vil bli revet. 
5. Tomten ligger på tre sider inntil eksisterende boligbebyggelse.  
6. Tiltaket hindrer ikke friluftsliv og annen allmenn bruk. 
 
Formannskapet mener at etter en samlet vurdering er fordeler klart større enn 
ulempene, fordi:  
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1. Arealet tilfredsstiller og oppfyller de andre krav som kommuneplanen setter for 
spredt boligbygging i skolekretsen. 

2. Det er oversiktlig gang- og sykkelvei.  
3. Skolebuss i kort avstand fra tomten. 
4. Øker ikke antall avkjøringer. 
5. Det er en stor tomt. 
6. Det er ingen nabomerknader til tiltaket 
 
Rådmannen gis delegert fullmakt til å behandle selve byggesøknaden etter pbl. § 20- 
1 når den mottas. 
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F-19/18 
Intensjonsavtale Ås kommune vs DNT Oslo og Omegn - Breivoll 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 01.03.2018: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Fremlagte intensjonsavtale mellom DNT Oslo og Omegn og Ås kommune 

vedrørende utvikling, drift og vedlikehold av Breivoll vedtas. 
2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en endelig leieavtale i tråd med 

føringene i intensjonsavtalen. 
3. Leieavtalen signeres av ordfører. 
 
Formannskapets behandling 07.03.2018: 
Votering: HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 07.03.2018: 
1. Fremlagte intensjonsavtale mellom DNT Oslo og Omegn og Ås kommune 

vedrørende utvikling, drift og vedlikehold av Breivoll vedtas. 
2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en endelig leieavtale i tråd med 

føringene i intensjonsavtalen som legges fram for politisk behandling. 
3. Leieavtalen signeres av ordfører. 
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F-20/18 
Program folkehelse 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 07.03.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 07.03.2018: 
Dersom Akershus fylkeskommune blir et programfylke, ønsker Ås kommune å delta i 
program for folkehelse.  
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F-21/18 
Grensejustering mellom Ås og Ski - vurdering av områder for 
justering ut fra innbyggernes ønsker 
 
Saken ble lagt frem uten innstilling fra rådmannen. 
 
Formannskapets behandling 07.03.2018: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap og FrP: 
Formannskapet ber rådmannen snarest gjennomføre en innbyggerundersøkelse på 
Tandbergløkka der alle innbyggere som har fylt 18 år innen utløpet av 2018 spørres 
om ønsket kommunetilknytning. 
 
Votering: Fellesforslaget fra Ap og FrP ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling 07.03.2018: 
Formannskapet ber rådmannen snarest gjennomføre en innbyggerundersøkelse på 
Tandbergløkka der alle innbyggere som har fylt 18 år innen utløpet av 2018 spørres 
om ønsket kommunetilknytning. 
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Orientering  
– Breivoll – Avslutning av leieforholdet med Den Kristelige Menighet (DKM) 
Møtet ble lukket i hht. kommuneloven § 31 nr. 5. 
 
Etatsjef for teknikk og miljø orienterte om status. Formannskapet ga signaler. 
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