
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00017 
 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 10.10.2018 kl. 18.30 – 22.10. 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap:    Ola Nordal, Laila P. Nordsveen 
SV: Kristine Lien Skog 
V:  Jorunn Nakken 
H: Stein Ekhaugen, Hilde Kristin Marås 
FrP: Arne Hillestad 
Sp: Marianne Røed 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ap:    Ivar Ekanger 
 
Forfall:  
MDG: Erik Wegge Bergvik 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,  
etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, 
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, økonomisjef Emil Schmidt og  
service- og kommunikasjonssjef Anne Eid. 
 
Diverse merknader: 
Informasjon fra rådmannen ble behandlet først i møtet.  
 
Informasjon fra ordfører ble behandlet til slutt. Før siste punkt under informasjon fra 
ordfører, ble møtet lukket i henhold til kommuneloven § 31 nr. 5, etter enstemmig 
vedtak i samsvar med § 31 a nr. 1. 
 
Møteprotokoll godkjent 12.10.2018 
av ordfører Ola Nordal og varaordfører Jorunn Nakken. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Orientering  
1/18 Drøfting av budsjett/handlingsprogram 
Økonomisjefen orienterte om foreløpig budsjett 2019 og statsbudsjettet 2019. 

 
 
Informasjon fra rådmann 
1. Notat – ny administrativ organisering – stillingsbeskrivelser, datert 04.10.2018, ble 

sendt på e-post til formannskapet 04.10.2018, jf. 18/00834-3. 
 

Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Formannskapet var enige om at notatet skal vurderes av ekstern jurist og legges 
frem for kommunestyret. 
 

2. Breivoll. Etatsjef for teknikk og miljø orienterte om møte med DNT -
prosjektgruppen - 10.10.2018, status og fremdrift.  

 
 
Informasjon fra ordfører og eventuelt 
1. Ordfører orienterte om representantskapsmøter 10.10.2018 i Vestby vedrørende 

 Søndre Follo Renseanlegg 

 Nordre Follo Renseanlegg 

 Brannvesenet 

 Krise- og incestsenteret 

 Follo Ren 

 Follo lokalmedisinske senter (LMS) 

 Follo distriktsrevisjon 
 
2. Salg av Dyster-Eldor II  

Møtet ble lukket i henhold til kommuneloven § 31 nr. 5, etter enstemmig vedtak i 
samsvar med § 31 a nr. 1.  

 
Ordfører orienterte om forhandlingene og beslutning i møte 03.10.2018 i 
formannskapets beslutningsutvalg, jf. fullmakt gitt i formannskapets møte 
25.09.2018. 

 
 
Referatsaker  
11/18 18/00022-10 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Møtedokumenter 

13.02.2018 
 

12/18 18/00022-11 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Møtedokumenter 
10.04.2018 
 

13/18 18/00022-12 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Møtedokumenter 
13.06.2018 
 

14/18 18/00022-13 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Møtedokumenter 
28.08.2018 

 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

F-76/18 
Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs(HTM) innstilling 23.08.2018: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende alternative forslag: (følger saken) 
1. En ny svømmehall med overliggende fleridrettshall etableres ved Ås 

ungdomsskole til erstatning for dagens svømmebasseng og gymsaler. 
2. Svømmehallens kapasitet for å dekke behov på kort og mellomlang sikt avklares. 
3. Nærmere utredning av dimensjonering, kostnadsestimat og fremdriftsplan legges 

fram til politisk behandling våren 2019.  
4. Mulighetsstudien for avklart dimensjonering utarbeides sammen med utbyggingen 

av Ås ungdomsskole 2019-2020. 
5. Det videre arbeidet skal gjennomføres med tett involvering av idrettslagene, og 

ved befaring på kostnadseffektive anlegg. 
 
Votering: 
HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag følger saken. 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
1. En ny svømmehall med fleridrettshall etableres ved Ås ungdomsskole til 

erstatning for dagens svømmebasseng og gymsaler. 
2. Utbyggingen sees i sammenheng med behovet for utvidelse av Ås ungdomsskole 

og skal fortrinnsvis gjennomføres som et felles byggeprosjekt. 
3. Prosjektet innarbeides i handlingsprogram og budsjett i tråd med behovet for 

utvidet skolekapasitet. 
4. Det videre arbeidet skal gjennomføres med tett involvering av idrettslagene og 

ved befaring på tilsvarende kostnadseffektive anlegg. 
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F-77/18 
Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens rammeplan for holdningsklasser for avkjørsler 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 27.09.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 innvilger Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 6.2 og § 23.2 for utvidet bruk 
av avkjørsel til Drøbaksveien.  
 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19- 2:  

 Det opparbeides gang/sykkelvei fra eiendommens adkomstveien til 
Drøbaksveien og gangveien under Drøbaksveien på nordsiden av 
Drøbaksveien 

 Slik forbindelse skal være opparbeidet før brukstillatelse gis 

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

 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 vurderer at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges fordi:  

 Tomten har arealformål LNF-B 

 Kommuneplanen inneholder bestemmelse om bygging i LNF-B område i 
Brønnerud krets, og utbygging jamfør søknaden er således å betrakte som del 
av den spredte utbygging som kommuneplanen legger opp til i skolekretsen 

 Tomten ligger i gangavstand til skole 

 Tiltaket vil ikke berøre dyrket eller dyrkbar mark 

 Det konkrete arealet har liten verdi i landbruks- og landskapssammenheng 

 Ligger inntil eksisterende bebyggelse 

 Hindrer ikke friluftsliv og annen allmenn bruk 

 Det ikke øker antallet avkjøringer fra Drøbaksveien 

 Det vil bli en minimal økning i antallet bilbevegelser 
 

Formannskapet mener at etter en samlet vurdering er fordeler klart større enn 
ulempene, fordi:  

 Arealet er et av få aktuelle steder for å tilfredsstille (spredt) boligbygging i 
skolekretsen og oppfyller alle andre krav som kommuneplanen setter for slik 
utbygging. 

 Det er oversiktlig gang- og sykkelvei 

 Gang og sykkelveitilbudet for Drøbakveien 135, 137, 145, 147, 151 og 153 vil 
bli betydelig forbedret 

 Tiltaket er i gangavstand fra barnehage og skole og i akseptabel avstand fra 
andre tilbud 

 Tiltaket styrker bosetting og elevgrunnlag i Brønnerud krets 
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 Øker ikke antall avkjøringer 

 Tiltaket vil ikke berøre dyrket mark 

 Ingen nabomerknader til tiltaket 
 
Rådmannens innstilling 13.09.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Ås kommune søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 6.2 og § 23.2 for utvidet bruk av 
avkjørsel til Drøbaksveien.  
 
Det foreligger ikke en klar overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon som må 
veie klart tyngre enn ulempene. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen.  
 
Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende endringsforslag til HTM’s innstilling: 
Første punkt under vilkår endres og flyttes til begrunnelse: 

 Det er gang/sykkelvei fra eiendommens adkomstvei og til 
busstoppet/gangveien under Drøbaksveien på nordsiden av Drøbaksveien 

Det andre punktet utgår. 
 
Votering: 
HTM’s innstilling med FrP’s endring ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 10.10.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 innvilger Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 6.2 og § 23.2 for utvidet bruk 
av avkjørsel til Drøbaksveien.  
 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19- 2:  

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

 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 vurderer at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges fordi:  

 Det er gang/sykkelvei fra eiendommens adkomstvei og til 
busstoppet/gangveien under Drøbaksveien på nordsiden av Drøbaksveien 

 Tomten har arealformål LNF-B 

 Kommuneplanen inneholder bestemmelse om bygging i LNF-B område i 
Brønnerud krets, og utbygging jamfør søknaden er således å betrakte som del 
av den spredte utbygging som kommuneplanen legger opp til i skolekretsen 

 Tomten ligger i gangavstand til skole 

 Tiltaket vil ikke berøre dyrket eller dyrkbar mark 

 Det konkrete arealet har liten verdi i landbruks- og landskapssammenheng 

 Ligger inntil eksisterende bebyggelse 
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 Hindrer ikke friluftsliv og annen allmenn bruk 

 Det ikke øker antallet avkjøringer fra Drøbaksveien 

 Det vil bli en minimal økning i antallet bilbevegelser 
 

Formannskapet mener at etter en samlet vurdering er fordeler klart større enn 
ulempene, fordi:  

 Arealet er et av få aktuelle steder for å tilfredsstille (spredt) boligbygging i 
skolekretsen og oppfyller alle andre krav som kommuneplanen setter for slik 
utbygging. 

 Det er oversiktlig gang- og sykkelvei 

 Gang og sykkelveitilbudet for Drøbakveien 135, 137, 145, 147, 151 og 153 vil 
bli betydelig forbedret 

 Tiltaket er i gangavstand fra barnehage og skole og i akseptabel avstand fra 
andre tilbud 

 Tiltaket styrker bosetting og elevgrunnlag i Brønnerud krets 

 Øker ikke antall avkjøringer 

 Tiltaket vil ikke berøre dyrket mark 

 Ingen nabomerknader til tiltaket 
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F-78/18 
Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 27.09.2018: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Rådmannens innstilling 14.09.2018: 
1. På kommunale parkeringsplasser innføres tre timer gratis parkering ved bruk av 

parkeringsskive i perioden kl. 07-17 på hverdager og kl. 09-15 på lørdager. 
2. På parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset innføres avgiftsparkering i 

perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. Maks tillatte parkeringstid er 
12 timer. 

3. Ved innføring av avgiftsparkering på parkeringsplassen nedenfor 
rådhuset/kulturhuset legges det til grunn en pris på kr. 15 fra første time. 

4. Ladbare motorvogner skal parkere gratis på plasser med lademuligheter, men det 
skal betales for selve ladingen. Det skal være krav om at ladbar motorvogn må 
være tilkoblet ladestasjonen. Lading begrenses til en makstid på fire timer. 

5. For parkering på plasser reservert for forflytningshemmede kreves det 
parkeringstillatelse. Det er betalingsfritak på kommunale plasser reservert for 
forflytningshemmede, men det vil være en makstid på fire timer. 

6. Det innføres en parkering forbudt-sone i gatene nærmest sentrum og stasjonen. 
7. Skiltplaner ferdigstilles og legges inn i parkeringsregisteret/oversendes Statens 

vegvesen med søknad om skiltvedtak. 
8. Parkeringssituasjonen for kommunalt ansatte opprettholdes som dagens inntil det 

er behov for endret arealbruk. 
 

Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Votering: HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
1. På kommunale parkeringsplasser innføres tre timer gratis parkering ved bruk av 

parkeringsskive i perioden kl. 07-17 på hverdager og kl. 09-15 på lørdager. 
Parkeringsskiver skal være gratis tilgjengelig i alle butikker i Ås sentrum. Dette 
skal opplyses på parkeringsskilt. 

2. På parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset innføres avgiftsparkering i 
perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. Maks tillatte parkeringstid er 
12 timer. 

3. Ved innføring av avgiftsparkering på parkeringsplassen nedenfor 
rådhuset/kulturhuset legges det til grunn en pris på kr. 15 fra første time. 

4. Ladbare motorvogner skal parkere gratis på plasser med lademuligheter, men det 
skal betales for selve ladingen. Det skal være krav om at ladbar motorvogn må 
være tilkoblet ladestasjonen. Lading begrenses til en makstid på fire timer. 

5. For parkering på plasser reservert for forflytningshemmede kreves det 
parkeringstillatelse. Det er betalingsfritak på kommunale plasser reservert for 
forflytningshemmede, men det vil være en makstid på fire timer. 

6. Det innføres en parkering forbudt-sone i gatene nærmest sentrum og stasjonen, i 
perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. 

7. Skiltplaner ferdigstilles og legges inn i parkeringsregisteret/oversendes Statens 
vegvesen med søknad om skiltvedtak. 

8. Parkeringssituasjonen for kommunalt ansatte opprettholdes som dagens inntil det 
er behov for endret arealbruk. 
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F-79/18 
Åsgård skole. Konsept.  
Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen 
 
Innstilling fra hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 27.09.2018 og 
rådmannen: 
1. Planleggingen av Åsgård skole videreføres iht. vedtak i K-Sak 43/18 med 

følgende endringer (alternativ 2): 
- Midtgard videreføres 
- «Det gule huset» (Stallen) videreføres 

2. Ungdomsklubben videreføres i Midtgard som i dag. 
3. Hvilke kommunale virksomheter som skal benytte «det gule huset» må utredes 

nærmere.  
4. Detaljreguleringsplanen for Åsgård skole revideres iht. dette vedtaket. 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 26.09.2018: 
Plan- og byggekomiteen anbefaler at planområdet utvides vestover på Søråsjordet. 
Skoleveien flyttes vestover i flukt med Søråsteigen barnehage og avgrenser 
skoletomten mot vest. Nåværende skolebygg 4 og 5 rives. Bevaringsverdige bygg 
D6, Midtgard og det gule huset rives ikke. Fremtidig bruk av disse avklares senere. 
 
 
Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om Plan- og byggekomiteens innstilling som 
alternativ til HTM’s innstilling. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
1. Det gule huset rives og bygges i tråd med stedlige kulturminnehensyn. Bygget 

skal benyttes til skoleformål. 
2. Midtgård benyttes til skoleformål.  
3. D6 bevares med eksisterende beliggenhet. 
4. De nye byggene for øvrig etableres med 2-4 etasjer. 
 
Jorunn Nakken (V) tok opp Venstres forslag i HTM 27.09.2018. 
Rehabiliteringen av Åsgård skole planlegges videre for 2 paralleller og flerbrukshall, 
slik at verken D6, Midtgard eller det gule huset rives eller flyttes. 
 

For å ivareta behovet for økt kapasitet i Åsgård krets, planlegges et nytt skoleanlegg 
for 2 paralleller lenger syd i skolekretsen som kan fange opp barna fra den delen av 
kommunen. Denne skoletomten må være stor nok til å huse 4 paralleller en gang i 
fremtiden. 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende omforente utsettelsesforslag: 
Formannskapet utsetter saken og ber rådmannen om vurdering av følgende: 
1. Mulighet for å erverve grunn på Søråsjordet. Mulighet for å justere skoleveien. 
2. Sjekke alternative løsninger for mer begrenset vern av bygningene i området. 
3. Er det behov for å øke utover 3 etasjer? 
 
Votering: 
Det omforente utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets utsettelsesvedtak 10.10.2018: 
Formannskapet utsetter saken og ber om vurdering av følgende: 
1. Mulighet for å erverve grunn på Søråsjordet. Mulighet for å justere skoleveien. 
2. Sjekke alternative løsninger for mer begrenset vern av bygningene i området. 
3. Er det behov for å øke utover 3 etasjer? 
 
 
 

F-80/18 
2. tertialrapport 2018 
 
Innstilling fra ADM 10.10., HTM 27.09., HHS og HOK 26.09., eldrerådet 25.09., 
AMU 25.09.2018 og rådmannen: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Administrasjonsutvalgets behandling og innstilling ble presentert i møtet. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering. 
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F-81/18 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2018: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 tas til orientering i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
Innstilling fra ADM 10.10., HOK og HHS 26.09., AMU 25.09.2018 og rådmannen: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Administrasjonsutvalgets behandling og innstilling ble presentert i møtet. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
Formannskapet ber rådmannen komme med konkrete forslag til tiltak for barn i 
familier under fattigdomsgrensa med økonomiske konsekvenser før endelig 
behandling av handlingsprogrammet. 
 
SV fremmet protokolltilførsel, se under innstillingen. 

 
Votering:  
Innstilling fra HOK og HHS ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag følger saken. 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
Protokolltilførsel fra SV: 
Ås kommune utmerker seg negativt med en svært høy andel barn som lever i familier 

under fattigdomsgrensa. Derfor er det ekstra beklagelig at saken om barnefattigdom 

ikke er håndtert i forbindelse med hverken 1. eller 2. tertial som forutsatt.  
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F-82/18 
Stemmekretsinndeling i Ås kommune gjeldende fra og med 
kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune deles i følgende stemmekretser: 

 Åsgård og Brønnerud 

 Rustad, Holstad og Kroer 

 Nordby 

 Solberg 
 
Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap og Sp: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Votering:  
Fellesforslaget ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
Ås kommune opprettholder dagens stemmekretser. Dette betyr at kommunen deles i 
følgende seks stemmekretser: 

 Åsgård 

 Brønnerud 

 Rustad og Holstad 

 Kroer 

 Nordby 

 Solberg 
 
 
 

F-83/18 
Modulskole Ås stadion - Sluttrapport 
 
Innstilling fra Plan- og byggekomiteens innstilling 26.09.2018 og rådmannen: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Votering: Plan- og byggekomiteens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
Sluttrapport for Modulskole Ås stadion godkjennes. 
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F-84/18 
Søknad om forlengelse av permisjon fra kommunale verv  
- Wenche Berg (Ap) 
 
Ordførers innstilling: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 10.10.2018: 
Wenche Berg (Ap) innvilges forlengelse av permisjon fra sine verv i kommunestyret, 
formannskapet og hovedutvalg for helse og sosial til og med 30.11.2018. 
 
 
 

F-85/18 
Uttreden av kommunale verv - Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) - 
nyvalg 
 
Ordførers innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Ordfører opplyste at forslag på kandidater ikke er mottatt fra MDG og foreslo at 
saken videresendes kommunestyret. 
 
Votering:  
Ordførers innstilling og forslag til videre behandling, ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av 
registrert utflytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem på plass nr. 2 i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 

velges:………… 
 
2. Som nytt varamedlem på plass nr. 4 i Plan- og byggekomite (PBK) 

velges:…………… 
 

3. Som nytt medlem av Skatteutvalget velges: ………… 
 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i kommunestyret slik: 
Katrine Emhjellen Kalleklev blir nytt varamedlem på plass nr. 6 etter opprykk. 
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