
 

 

  

  

 

21/00080 

 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 10.03.2021 kl. 18.10 – 20.35. 
Sted: Fjernmøte i Teams 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  

Møtende medlemmer:  
Ap:    Ola Nordal, Emilie Efe Åm, Edvin Søvik 
Sp: Annett Hegén Michelsen 

MDG: Martin Løken 
SV: Dag H. Nestegard 

V: Maria-Therese Jensen 
H: Bengt Nøst-Klemmetsen 
FrP:  Kjetil Barfelt 

 
Møtende varamedlemmer/Forfall: Ingen 

 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunedirektør Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård sekretær, 

Kommunalsjefene Nils Erik Pedersen, Ellen Benestad, Tove Kreppen Jørgensen, 
økonomisjef Emil Schmidt, HR-sjef Wenche Vedhugnes,  

kommuneoverlege Sissel Storhaug og konsulent Kim Madsen Pham. 
 
Diverse merknader: 

Valgstyrets møte ble holdt kl. 18.00 – 18.10 i sammenheng med formannskaps-
møtet. Opptak fra møtene ligger på kommunens nettsider her.  

Informasjon fra ordfører ble holdt før informasjon fra kommunedirektør.  
F-sak 18/21 ble behandlet til slutt i møtet for lukkede dører. 
 

 
Møteprotokoll godkjent 11.03.2021 

av ordfører Ola Nordal og varaordfører Martin Løken. 
 
 

______________________                   ______________________ 
 

 
 
 

  

https://www.as.kommune.no/web-tv.286792.no.html
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Informasjon fra ordfører og eventuelt  
 

1. Ansettelse av ny kommunedirektør – prosess.   
Selskapet Headviser er engasjert for å bistå i ansettelsesprosessen. 

Det tas sikte på å ansette ny kommunedirektør i kommunestyremøte 16. juni. 
Ansettelsesutvalget er innkalt til møte mandag 15. mars. 
Det tas sikte på ekstraordinært møte i formannskapet onsdag 17. mars kl. 

18.00 for å ta stilling til utlysningstekst. Deretter arbeides det videre med 
kravspesifikasjon som skal danne grunnlag for Headvisers arbeid.  

 
2. Stiftelsen Liv som eier bygningen der Krise- og incestsenteret holder til, har 

engasjert prosjektavdelingen i Ås kommune til å gjennomføre anbudsprosess 
og videre planprosess for tilbygg. 

 

 
Informasjon fra kommunedirektør: 

 
1. Årsregnskapet 2020 - orientering v/økonomisjef Emil Schmidt. 

 

2. Spørsmål om gebyrinnføring på digitale fakturaer, jf. kommunestyrets vedtak. 
Formannskapet ga tilbakemelding om at oppfølging kan avventes og tas opp i 

1. tertialrapport. Signalet må være å ikke innføre det. 
 
3. Koronasituasjonen og vaksiner – orientering om status og planer 

v/kommunedirektøren og kommuneoverlegen. Orienteringen ble holdt i 
forkant av behandling av F-sak 21/20 Koronasituasjonen og veien videre. 

For oppdateringer se kommunens hjemmeside her. 
 

 

  

https://www.as.kommune.no/koronavirus-informasjon-og-helsehjelp.6293551.html
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Saker til behandling  

F-14/21 
Kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle 
kriteriene i utgangspunktet skal oppfylles for å få ettergivelse av eiendomsskatt:  

a. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, 
sammen med leieinntekter, ikke overstiger kr 304 053 (folketrygdens 

grunnbeløp x 3) kan søke.  
b. Søkers samlede bankinnskudd og likvide finansielle papirer, herunder 
aksjer, aksje- og rentefond, skal ikke overstige kr 101 351.  

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

d. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 
sekundærboliger. 
e. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse.  

 
2.  Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at eiendomsskatten 

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

3. Kommunedirektøren publiserer kriterier og søknadsskjema på kommunens 
hjemmeside.  
 

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

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

formannskapet for endelig avgjørelse. 
 

 
Formannskapets behandling 10.03.2021: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, SV og V:  

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

 sammen med leieinntekter, ikke overstiger folketrygdens 
 grunnbeløp x 3,5 (3,5 G) kan søke. 
Punkt 1:  stryk «i utgangspunktet»  

Punkt 1 d) gjøres om til et eget tallpunkt (punkt 2) 
Punkt 1 e) gjøres om til eget tallpunkt. (punkt 3). 

Resterende punkter gis tilsvarende nytt nummer. 
Nytt punkt: Klagenemnda for eiendomsskatt er klageinstans. 

  

 Tilleggsforslag fra Ap:  Inntekt til hjemmeboende barn regnes ikke som en del 
     av husstandens inntekt. 
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Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet fellesforslag fra H og FrP:  
1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der 

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

leieinntekter, skal ikke overstige 4G.  

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

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

2. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 

sekundærboliger.   
3. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse.   

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

eiendomsskatteloven  
5. Kommunedirektøren publiserer vilkår og søknadsskjema på kommunens 

hjemmeside.   

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

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

 

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

 

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

alternativ votering mot fellesforslaget fra H, FrP samme punkter. 
 

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

enstemmig tiltrådt. 
 

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

 
Kommunedirektørens punkt 4 og 5 (nytt punkt 6 og 7) ble tiltrådt 7-2 (H, FrP) 

ved alternativ votering mot punkt 6 i H og FrPs fellesforslag. 
 
Fellesforslag fra H og FrP punkt 7 ble enstemmig tiltrådt. 
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Formannskapets innstilling 10.03.2021: 

1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle 
kriteriene skal oppfylles for å få ettergivelse av eiendomsskatt:  

a. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, 

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

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

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

på eiendommer som fullt ut leies ut.  
 

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

 
2. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 

sekundærboliger. 

 
3. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse.  

 
4. Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at eiendomsskatten 

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

 
5. Kommunedirektøren publiserer kriterier og søknadsskjema på kommunens 

hjemmeside.  
 

6. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold 

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

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

formannskapet for endelig avgjørelse. 

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

eiendomsskatt legges KS sin veileder «Ettergivelse, nedsettelse og utsettelse 
av eiendomsskatt» sist revidert i mars 2021 til grunn. 
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F-15/21 
Fritak for eiendomsskatt næringseiendommer § 7 - 
skatteåret 2021 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 10.03.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Formannskapets innstilling 10.03.2021: 

 
Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 41 1 
  

NMBU 28 560   

2 42 1 
  

NMBU 1 245 580  
 

3 42 1 
 

102 Stiftelsen Kaja Barnehage 19 880  Kun bygg 

4 42 1 
 

102 NMBU 2 170  Kun tomt 

5 42 1 
 

278 Stiftelsen Åkebakke barnehage 23 170  Kun bygg 

6 44 19 
  

Follo Futura 122 570  Inkl. 44/25 

7 54 18 
  

Vestby og Ås Røde Kors 4 550  
 

8 54 371 
 

X Moerlia barnehage 23 380  Kun bygg 

9 55 97 
  

Akershus Fylkeskommune 500 220   

10 55 278 
 

X Dysterlia barnehage 30 590  Kun bygg 

11 55 358 8 
 

Norsk Sau og Geit 40 880  
 

12 58 2 
 

X Follo Ren IKS 31 850  Kun bygg 

13 61 233 
  

ÅSPRO AS 65 800  
 

14 61 263 
  

ÅSPRO AS 63 910  
 

15 61 271 
  

Stiftelsen Steinerbarnehagene i 
Ås 32 550  

Inkl.60/41 

16 73 306 
 

X Rustadporten Barnehage SA 21 770  Kun bygg 

17 74 115 
  

Stiftelsen Knerten barnehage  16 380  
 

18 75 25   Granås Sykehjem AS 33 390  

19 95 4 
  

Kroer Vel  13 790   

20 95 5 
 

 X Kroer Menighetsråd                                                   910  Kun bygg 

21 102 345 
  

Øvre Nordby Vel                                                  12 810   

22 104 15 
  

Stiftelsen Nordby 
Menighetssenter 14 980   

23 105 5 
  

Liahøy SA 17 500   

24 107 475 
  

Nordre Follo Renseanlegg IKS 186 200  
 

25 107 560 
 

X 
Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage 
SA 25 060  

Kun bygg 

26 111 17 
 

X Løvstad Barnehage SA 16 380  Kun bygg 

Sum 

     
2 594 830  
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F-16/21 
Gnr 9 bnr 11 – Drøbakveien 370 - Klage på avslag om 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanen 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33.  
 

Formannskapet har ikke funnet at klagen utgjør nye momenter som fører til en 
annen vurdering enn det som fremgår av vedtak av 12.01.2021. 

 
Vedtak av 12.01.2021 opprettholdes og klagen tas ikke til følge. 
 

Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 

 
Formannskapets behandling 10.03.2021: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet kommunedirektørens alternative innstilling med 

følgende begrunnelse: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 

 
Votering:  
FrP’s forslag ble vedtatt 7-2 (MDG, Sp) ved alternativ votering mot 

kommunedirektørens innstilling. 
 

Formannskapets vedtak 10.03.2021: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33.  

 
Formannskapet mener at klagen inneholder momenter som må føre til en annen 
vurdering enn i vedtak av 12.01.2021. Vedtak av 12.01.2021 oppheves og 

klagen tas således til følge.  
 

Nytt vedtak: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilges søknad om 

dispensasjon fra gjeldende kommuneplan § 23.2 angående fradeling i 
område avsatt til formål LNF a og b, og fra maksimalt tillatt fradelinger 

innenfor Brønnerud skolekrets for eiendommen gnr. 9 bnr 11. 
  
2. I medhold av pbl. § 20-1 første ledd, bokstav m) jf. §§ 11-6 og 26- 1, 

innvilger kommunen søknad om fradeling av 1 parsell til boligformål fra 
gnr. 9 bnr. 11.  

 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2: 
 

Formannskapet vurderer at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at 

dispensasjon innvilges fordi: 
 Tiltaket vil ikke berøre dyrket eller dyrkbar mark. 
 Det konkrete arealet har liten verdi i landbruks- og 

landskapssammenheng. 
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 Tomten oppfyller kravene til LNF-B, selv om det er gjort en mindre 
justering sammenlignet med kommuneplanen. 

 Ligger inntil eksisterende bebyggelse. 
 Utbygging jamfør søknaden er å betrakte som del av den spredte 

utbygging som kommuneplanen legger opp til i skolekretsen. Dette fordi 

kvoten på 9 var basert på en 4 års kommuneplan. Kommuneplanen er i 
mellomtiden forlenget med 2 år til 6 år. 

 Hindrer ikke friluftsliv og annen allmenn bruk. 
 

Formannskapet mener at etter en samlet vurdering er fordeler klart større enn 

ulempene, fordi: 
 Landbrukskontoret krever ikke behandling etter jordloven. 

 Tomten oppfyller ifølge Landbrukskontoret kravene til LNF-B. 
 Det er oversiktlig gang- og sykkelvei langs Drøbaksveien. 

 Øker ikke antall avkjøringer fra Drøbaksveien. 
 Utgjør ikke noe problem for utøvelse av friluftsliv. 
 Hensynet vil ikke berøre dyrket mark. 

 Ingen nabomerknader til tiltaket. 
 Man bør legge til rett for fri rettslig rådighet over egen eiendom så langt 

det lar seg gjøre. 
 
 

  



Ås kommune 

  
Formannskapet 10.03.2021 Side 10 av 16 

  

F-17/21 
Debattheftet fra KS, Ås kommunes innspill 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Ås kommunes innspill til spørsmålene KS stiller i Debattheftet 2021, vedtas og 

meldes tilbake til KS. 
 
Formannskapets behandling 10.03.2021: 

Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 Forslag fra Ap om tillegg i svar på spørsmål 3:   

KS peker på at behovet for omstilling forsterkes fremover. Dette øker ikke 
bare presset på økonomien og tjenestene til kommunen. Vi mener at dette 
også øker kravet til politikere i å være pådrivere for innovasjon og nye 

løsninger. Her kan KS spille en mer aktiv rolle i å veilede og lære opp 
folkevalgte. 

 Forslag fra Ap og V om tillegg i svar på spørsmål 6:  
Ås kommune ser med bekymring på hvilke effekter covid-19-tiltakene kan 
medføre for læring og gjennomføring i skole for barn og unge. Spesielt for 

barn og unge uten store nettverk og ressurser. Gjennomførte covid19-tiltak 
kan forsterke sosiale forskjeller i utdanning. Ås kommune ber derfor om en 

nasjonal krisepakke rettet mot barn og unge. Krisepakken bør legge til rette 
for sommerjobber, jobbsøkerkurs og andre veier inn i arbeidslivet for 

ungdom. 
 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Tilleggsforslag fra Ap ble enstemmig vedtatt.  

Fellesforslag fra Ap og V ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 10.03.2021: 

Ås kommunes innspill til spørsmålene KS stiller i Debattheftet 2021, vedtas og 
meldes tilbake til KS. 

 
 tillegg i svar på spørsmål 3:   

KS peker på at behovet for omstilling forsterkes fremover. Dette øker ikke 

bare presset på økonomien og tjenestene til kommunen. Vi mener at dette 
også øker kravet til politikere i å være pådrivere for innovasjon og nye 

løsninger. Her kan KS spille en mer aktiv rolle i å veilede og lære opp 
folkevalgte. 

 tillegg i svar på spørsmål 6:  

Ås kommune ser med bekymring på hvilke effekter covid-19-tiltakene kan 
medføre for læring og gjennomføring i skole for barn og unge. Spesielt for 

barn og unge uten store nettverk og ressurser. Gjennomførte covid19-tiltak 
kan forsterke sosiale forskjeller i utdanning. Ås kommune ber derfor om en 
nasjonal krisepakke rettet mot barn og unge. Krisepakken bør legge til rette 

for sommerjobber, jobbsøkerkurs og andre veier inn i arbeidslivet for 
ungdom. 
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F-18/21 
Klage over vedtak om startlån 
 

Saken med vedlegg er unntatt offentlighet etter offl.  § 13, fvl. § 13.1. 
 

Kommunedirektørens innstilling:  
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 

Formannskapets behandling 10.03.2021: 
Saken ble behandlet for lukkede dører. Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt 

i åpent møte. Jf. midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven 
(tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) 06.11.2020 nr. 126 § 1, og 
kommuneloven § 11.5, 2. ledd og forvaltningsloven § 13, 1. ledd 1). 

 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets vedtak 10.03.2021: 
Avslag på søknad om startlån opprettholdes jr forskrift om lån fra Husbanken  

§ 5-1, 5-2 og 5-4.  
Det er i klageomgangen lagt vekt på inntekts- og sparepotensialet som ikke er 

utnyttet, at begge ektefellene har høy utdanning og gode framtidsutsikter, og at 
de i dag ikke har tilstrekkelig med lønnsinntekter til å betjene et lån over tid. 

 
 
  

https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§13
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§11-5
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§13
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F-19/21 
Tilskudd, kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 02.03.2021: 
Hovedutvalg for næring og miljø gis fullmakt til å avgjøre søknadene knyttet til 
kompensasjonsordning for lokale virksomheter i henhold til Stortinget 

budsjettvedtak 23.2.2021. 
 

Det nedsettes en styringsgruppe bestående av Kristine Lien Skog, Olav Fjeld 
Kraugerud, Emilie Efe Åm og Jan Henrik Martinsen som sammen med 
kommunedirektøren og Norges Vel identifiserer kriterier for tildeling. Norges vel 

annonserer om ordningen og kriteriene og vurderer innkomne søknader. Det skal 
bes om innspill fra næringslivsorganisasjoner og andre kommuner. 

Kommunedirektøren innstiller til HNM om hvilke virksomheter som anbefales 
støtte. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Hovedutvalg for næring og miljø gis fullmakt til å avgjøre søknadene knyttet til 

kompensasjonsordning for lokale virksomheter i henhold til Stortinget 
budsjettvedtak 23.2.2021. 
 

Formannskapets behandling 10.03.2021: 
Saken ble sendt som tilleggssak 01.03.2021. 

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

Nytt første ledd i kommunedirektørens innstilling: 
Hovedutvalg for næring og miljø behandler søknadene knyttet til 
kompensasjonsordning for lokale virksomheter i henhold til Stortinget 

budsjettvedtak 23.2.2021 etter innstilling fra Kommunedirektøren, som så 
sendes til Formannskapet for endelig avgjørelse. 

 

Maria-Therese Jensen (V) fremmet tilleggsforslag:  
1. Vi ber ikke spesifikt Norges vel som oppdragsgiver, men finner frem flere 

potensielle og aktuelle administrative aktører.  

2. Vi ber HNM om å se til å støtte små bedrifter type helsefremmende foretak 
eksempel helse- og velværebedrifter. 

 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling første ledd ble vedtatt 7-2 (H, FrP) ved alternativ 

votering mot H og FrP’s fellesforslag.  
Hovedutvalgets innstilling andre ledd ble vedtatt 8-1 (V) ved alternativ votering 

mot hovedutvalgets innstilling andre ledd med V’s tilleggsforslag. 
 
Formannskapets vedtak 10.03.2021: 

Hovedutvalg for næring og miljø gis fullmakt til å avgjøre søknadene knyttet til 
kompensasjonsordning for lokale virksomheter i henhold til Stortinget 

budsjettvedtak 23.2.2021. 
 
Det nedsettes en styringsgruppe bestående av Kristine Lien Skog, Olav Fjeld 

Kraugerud, Emilie Efe Åm og Jan Henrik Martinsen som sammen med 
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kommunedirektøren og Norges Vel identifiserer kriterier for tildeling. Norges vel 
annonserer om ordningen og kriteriene og vurderer innkomne søknader. Det skal 

bes om innspill fra næringslivsorganisasjoner og andre kommuner. 
Kommunedirektøren innstiller til HNM om hvilke virksomheter som anbefales 
støtte. 

 

 
 
 
F-20/21 
R-329 - Planprogram - Reguleringsplan for 
hensettingsanlegg Ski syd og ny avgrening østre linje 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

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

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

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

gjennomført.  
 

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

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

 
3. Planprogrammet må legge tydeligere føringer for at konsekvensutredningen 

skal inneholde konkrete avbøtende tiltak for alle negative konsekvenser for 

miljø og samfunn, både i anleggsfasen og i driftsfasen.  
 

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

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

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

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

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

ikke igjen settes foran hensynet til dyrka mark, natur, kulturlandskap og 
friluftsliv, i vårt felles arbeid med å jobbe frem en så skånsom plan som mulig 
under de gitte forutsetningene. 
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Formannskapets behandling 10.03.2021: 
Saken ble sendt som tilleggssak 08.03.2021. 

Kommunedirektøren fremmet følgende tillegg i møtet: 
Bane Nor har kommet med innsigelse til detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda 
pga usikkerhet knyttet til jernbanens arealbehov og hvorvidt ny trase vil berøre 

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

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

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

Nytt punkt:  
Ås kommune beklager at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt 

Bane NOR tilslutning til at planarbeidet gjennomføres som en statlig 
reguleringsplan, og dermed ikke fulgt Ås kommunes vedtak 19.05.2020. 
 

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

tiltak som avbøte, restaurere og kompensere. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet fellesforslag fra FrP og V om endring i innstillingens 

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

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

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

Kommunedirektørens tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
V’s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

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

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

 
Kommunen kan ikke akseptere at det økonomiske aspektet vektes høyere 

enn de ikke-prissatte konsekvensene før konsekvensutredningen er 
gjennomført.  
 

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

reguleringsplan, og dermed ikke fulgt Ås kommunes vedtak 19.05.2020. 
 

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

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

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

med tiltak som avbøte, restaurere og kompensere. 
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5. Planprogrammet må legge tydeligere føringer for at konsekvensutredningen 

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

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

jord som beslaglegges skal flyttes til egnede områder for nydyrking. 
 

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

anleggsfasen og permanent skal inngå som utredningstema i 
planprogrammet. 

 
8. Planprogrammet må sikre utredning av sumvirkninger for samtlige 

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

frem ytterligere avbøtende og/eller kompenserende tiltak. 
 

9. Kommunen forventer at KMD og Bane NOR involverer og lytter til kommunens 
faglige innspill til avbøtende og kompenserende tiltak, og at kostnadsaspektet 
ikke igjen settes foran hensynet til dyrka mark, natur, kulturlandskap og 

friluftsliv, i vårt felles arbeid med å jobbe frem en så skånsom plan som mulig 
under de gitte forutsetningene. 
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F-21/21 
Koronasituasjonen og veien videre 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Det innføres ikke lokal forskrift nå, men den innføres raskt ved økt smitte 

innenfor definerte områder spesifisert i saken. 
 
Formannskapets behandling 10.03.2021: 

Saken ble sendt som tilleggssak 10.03.2021. 
 

Votering:  
Kommunedirektørens innstilling, uten vedlagt forskrift, ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 10.03.2021: 
Det innføres ikke lokal forskrift nå, men den innføres raskt ved økt smitte 

innenfor definerte områder spesifisert i saken. 
_____ 

 

Merknad om oppfølging: 
Det holdes antagelig ekstraordinært møte i formannskapet 17.03.2021 kl. 18.00. 

Oppfølging av saken kan tas opp da. 
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