
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03482 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Møtetid: 23.08.2018 kl. 18:00 – 22:15 
Sted: Lille sal i Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap: 
H: 
Sp:  
FrP: 
MDG: 
SV: 

Joar Solberg, Else Jorunn Vestby 
Jan Ove Rikheim, Zara Mushtaq Berg 
Odd Rønningen 
Kjetil Barfelt 
Werner Wilhelmsen 
Håvard Steinsholt 

 
Møtende varamedlemmer: 
Jan Aksel Næss (Ap) for Trine Hvoslef-Eide (V) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, plan- og utviklingssjef Ellen 
Grepperud, arkitekt Greta Elin Løkhaug, rådgiver Per Ernesto Øveraas og 
møtesekretær Kim Madsen Pham 
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
55/18, 59/18, 63/18, 56/18, 57/18, 58/18, 60/18, 61/18, 62/18, 64/18, deretter 
referatsaker, delegerte vedtak, og til slutt orienteringer ved Ellen Grepperud og Nils 
Erik Pedersen. 
 
Møteprotokoll godkjent 28.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
Kjetil Barfelt      Joar Solberg 
Leder       Nestleder  
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Orientering  

Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud orienterte om følgende saker: 
 
1. Varsel om oppstart av reguleringsplaner siden sist HTM-møte: 

 UnoX-drivstoffstasjon - krysset Nordbyveien/Tverrveien 

 Barnehage - Dyster Eldor 

 Boligområde -  Vollskogen 

 Boligområde – Solbakken 
 

2. Permanent snødeponi på Nøstvedt - planinitiativ med ønske om oppstartsmøte 

 Området ligger i et LNF-område med avrenning til Gjersjøen. HTM var 
bekymret for eventuell forurensning til Gjersjøen og ba om at planinitiativet 
håndteres i kommende kommuneplanrulleringen. 

 
3. Solberg Syd – ønsker oppstart av regulering 

 Området er et LNF-område. HTM ba om at planinitiativet håndteres i 
kommende kommuneplanrullering.  

 
4. Dylterudveien – anmodning om forhåndskonferanse 

 Området er et LNF-område. HTM ba om at planinitiativet håndteres i 
kommende kommuneplanrullering.  

 
5. Klima og miljøutvalgets oppgaver og ansvar – prosess knyttet til behandling av 

reguleringsplaner. Saksgang legges opp slik: 

 KMU orienteres på sine møter om reguleringsplaner som er varslet siden sist 
møte. 

 KMU vurderer hvilke reguleringsplaner som inneholder spesielt utfordrende 
avveiing mellom vekst og vern, og formulerer ev. en uttalelse til HTM. 

 
Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen orienterte om følgende saker: 
 
1. Vann og avløp – Informasjon om at Ås kommune er kåret til Norges beste VA-

kommune i bedreVANNs kåring av beste kommune. 
 

2. Feiemasser – Et antall prøver av gateoppsop fra vårenes feiing er analysert og 
selv fra sentrum kan massene karakteriseres som rene masser. Massene kan 
dermed lagres og utnyttes uten restriksjoner. 

 
3. Utomhus Rustad – Planen ble gjennomgått og dokumentasjon på gummidekke 

under lekeapparater ble fremlagt. 
 
4. Toveien – Belastningen i Toveien under stengning av Nordbytunellen vil bli 

betydelig. Samtidig pågår det VA-arbeider i Toveien. HTM vedtok at Toveien 
skiltes med midlertidig gjennomkjøring forbudt med unntak for buss i rute. 
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Annet 
 
HTM uttrykker stor tilfredshet over den positive utmerkelsen innenfor VA-området. 
Dette er resultatet av en god langtidsplan og meget godt og kontinuerlig VA-arbeid 
over lang tid.  
 
HTM understreker igjen at det skal utarbeides alternative innstillinger i 
dispensasjonssaker. Det kan ikke påregnes at HTM – i møte - skal lage alternative 
innstillinger til vedtak. 
 
HTM er fornøyd med reduksjonen i mengden papirvedlegg til møtet. 
 
Befaring lekeplass Moss – I forbindelse med behandling av HTM – sak 41/18 
Landskapsplan for Rådhusparken ble det 31.05.2018 vedtatt en felles befaring til 
Moss for HTM og HOK. Dette ble endret til at Zara Mushtaq Berg dokumenterer 
lekeplassen utenfor Moss kirke med bilder og eventuelt video og fremlegger for 
utvalget ved neste behandling av planen. 
 

Referatsaker  

18/00082-2 Gnr 44 bnr 39 - Hestehagen 28 - Vedtak i klagesak om tillatelse til 
oppføring av garasje 

18/00082-3 K-sak 47/17 - Fylkesmannens vedtak i lovlighetskontroll 

18/00082-4 Ås kommunes reglementer vedtatt av kommunestyret 20.06.2018 

18/00082-5 Notat - Orientering om landbruksvei og lagerplass for 
landbruksprodukter på eiendommen Bølstad, gnr 58, bnr 1 i Ås ble tatt 
til orientering. HTM vil i neste møte diskutere hvilke spørsmål som 
skal stilles landbrukssjef Lars Martin Julseth. Landbrukssjefen vil 
deretter bli invitert til et senere møte. 

 

Delegerte vedtak  

14/00237-44 Delegerte vedtak byggesak 11.06.2018 - 10.08.2018 ble tatt til 
orientering. 

 
Det ble orientert om at tre saker med avslag vil bli vurdert på nytt i lys av 
Fylkesmannens opphevelse av vedtaket i K-sak 47/17 - om «en tomt – en bolig». 
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Saker til behandling  

HTM-55/18 
R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 
1), som vist på kart datert 19.03.2018, med reguleringsbestemmelser datert 
14.05.2018. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: 
Håvard Steinsholt (SV) kom med følgende innspill som skal følge saken: 

1. Husmannsplassen Sørbråtan representerer en type kulturminner, med viktig 
historisk forklaringskraft, som er i ferd med å bli sjeldne i Ås-landskapet. 
Husmannsplassen (tomt 1) bær reguleres til bevaring. I dette bør ligge at 
bygningenes ytre og bygningenes volum i det vesentlige bevares. En 
modernisert bruk knyttet til boligfunksjon bør aksepteres for begge bygg. 
Nødvendige justeringer av tomtegrense og byggegrense gjennomføres. 

2. Utredningen må redegjøre bedre for virkninger, og hvilke hensyn som er tatt i 
forhold til utsikt for bakenforliggende bebyggelse. 

 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om å sende begge alternativer til 
reguleringsplan på høring. 
 
Votering: 
H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 23.08.2018: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 
1), som vist på kart datert 19.03.2018, med reguleringsbestemmelser datert 
14.05.2018, og forslag til reguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 
2), som vist på kart datert 30.06.2018, med reguleringsbestemmelser datert 
30.06.2018. 
 
Planforslagene sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
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HTM-56/18 
R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-315 
Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage, med bestemmelser datert 06.08.2018 
og kart datert 06.08.2018. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: 
HTM diskuterte seg frem til følgende tillegg: 

 Veien/gangveien skal gå på østsiden av barnehagen 

 Gangveien skal være kjørbar, men kun åpen for kjøring ved arrangementer 

 Punkt 5.C endres fra «pulttak» til «pulttak og flatt tak»  

 Punkt 5.G endres fra «skal ha en total bredde på minimum 5 meter» til «skal 
så langt som mulig ha en total bredde på 5 meter» 

 Punkt 5.H: «for å opprettholde vanntilsiget i bekken og Askehaugtjernet» 
strykes 

 Punkt 7.A og 7.C utgår 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.08.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-315 
Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage, med bestemmelser datert 06.08.2018 
og kart datert 06.08.2018, med følgende tillegg: 

 Veien/gangveien skal gå på østsiden av barnehagen 

 Gangveien skal være kjørbar, men kun åpen for kjøring ved arrangementer 

 Punkt 5.C endres fra «pulttak» til «pulttak og flatt tak»  

 Punkt 5.G endres fra «skal ha en total bredde på minimum 5 meter» til «skal 
så langt som mulig ha en total bredde på 5 meter» 

 Punkt 5.H: «for å opprettholde vanntilsiget i bekken og Askehaugtjernet» 
strykes 

 Punkt 7.A og 7.C utgår 
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HTM-57/18 
Midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes Feriehjem 
og Askehaugåsen - R-307 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Ås kommune nedlegging av 
midlertidig forbud mot bygge- og deletiltak innenfor Tømrernes Feriehjem og 
Askehaugåsen, plan R-307. 
 
Båndleggingssonen tilsvarer området som dekkes av pågående regulering som vist 
på side 3 i saksfremlegget. 
 
Forbudet gjelder følgende søknadspliktige tiltak: 

1. Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

2. Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger 
3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårsboliger. 
4. Oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsboliger (se unntak siste avsnitt).  
5. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
6. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig 

 
Forbudet er ment å hindre uønsket utvikling i forhold til kommende regulering, men 
skal ikke hindre arbeider knyttet til normalt vedlikehold og oppgradering av 
eksisterende eiendommer. 
 
Søknad om samtykke til tiltak på tross av forbudet avgjøres etter en konkret 
skjønnsmessig vurdering. Avslag på søknad om samtykke kan påklages, jf. fvl. § 28. 
 
Unntak: 
Forbudet gjelder ikke tilbygg for etablering av nytt bad/toalett i eksisterende 
fritidsboliger som er tilknyttet kommunalt vann og avløp. Forutsetningen er at 
fritidsboligen ligger i et område som i henhold til reguleringsplanen skal bevares til 
fritidsboligformål og at hjemmelshaver ikke er bostedsregistrert på 
fritidsboligeiendommen. Tilbygget må for øvrig være i tråd med plan- og 
bygningsloven og kommuneplanens bestemmelser om fritidsbebyggelse.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om rådmannens innstilling med følgende 
endringer: 

 Det settes inn et KUN i avsnitt fire, slik at vedtaket lyder «Forbudet er kun 
ment å …» 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrP’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.08.2018: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Ås kommune nedlegging av 
midlertidig forbud mot bygge- og deletiltak innenfor Tømrernes Feriehjem og 
Askehaugåsen, plan R-307. 
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Båndleggingssonen tilsvarer området som dekkes av pågående regulering som vist 
på side 3 i saksfremlegget. 
 
Forbudet gjelder følgende søknadspliktige tiltak: 

1. Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

2. Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger 
3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårsboliger. 
4. Oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsboliger (se unntak siste avsnitt).  
5. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
6. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig 

 
Forbudet er kun ment å hindre uønsket utvikling i forhold til kommende regulering, 
men skal ikke hindre arbeider knyttet til normalt vedlikehold og oppgradering av 
eksisterende eiendommer. 
 
Søknad om samtykke til tiltak på tross av forbudet avgjøres etter en konkret 
skjønnsmessig vurdering. Avslag på søknad om samtykke kan påklages, jf. fvl. § 28. 
 
Unntak: 
Forbudet gjelder ikke tilbygg for etablering av nytt bad/toalett i eksisterende 
fritidsboliger som er tilknyttet kommunalt vann og avløp. Forutsetningen er at 
fritidsboligen ligger i et område som i henhold til reguleringsplanen skal bevares til 
fritidsboligformål og at hjemmelshaver ikke er bostedsregistrert på 
fritidsboligeiendommen. Tilbygget må for øvrig være i tråd med plan- og 
bygningsloven og kommuneplanens bestemmelser om fritidsbebyggelse. 
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HTM-58/18 
Gnr 54 bnr 368 - Moer sykehjem - dispensasjon fra tilknytningsplikt 
for fjernvarme 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslås søknad om dispensasjon 
fra tilknytningsplikt for fjernvarme for utvidelse av Moer sykehjem, byggetrinn 1.  
 
Det foreligger ikke en klar overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon som må 
veie klart tyngre enn ulempene.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet alternativ til rådmannens innstilling med begrunnelse: 
tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Votering: 
FrP’s forslag ble tiltrådt 6-3 (Sp, MDG, SV) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.08.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 27-5 andre ledd innvilger 
Formannskapet dispensasjon fra § 4.1 i Kommuneplanens arealdel om tilkobling til 
fjernvarme ved utvidelsen av Moer Sykehjem. 
 
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: 

o Dette er en utvidelse av eksisterende sykehjem. 
o Det ansees dokumentert at tilknytning til dagens løsning med 

grunnvarme er miljømessig klart bedre enn tilknytning til fjernvarme. 

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

o Det ville ha store negative miljømessige virkninger å erstatte dagens vel 
fungerende anlegg for grunnvarme med tilknytning til fjernvarme. 
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HTM-59/18 
Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens rammeplan for holdningsklasser for avkjørsler 
 
Rådmannens innstilling: 
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.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om utsettelse grunnet manglende alternativ 
innstilling. 
 
Votering: 
FrP’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.08.2018: 
Saken utsettes. Det utarbeides en alternativ innstilling. 
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HTM-60/18 
Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 
(Tangen) - Klage på vedtak om dispensasjon 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling: 
 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33. 
Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av formannskapets vedtak av 
02.05.2018. Vedtak om dispensasjon av 02.05.2018, sak 33/18 opprettholdes og 
klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Votering: 
FrP’s forslag om alternativ innstilling ble nedstemt 5-4 (2H, Sp, FrP). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.08.2018: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33. 
Formannskapet finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av formannskapets vedtak av 
02.05.2018. Formannskapet omgjør sitt vedtak av 02.05.2018 sak 33/18 og klagen 
tas således til følge.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for etablering av 
bilatkomstvei via gnr./bnr. 48/1,6 til gnr./bnr. 48/4 (Tangen). Begrunnelse 
fremkommer av saksutredningen. 
 
Med hjemmel i pbl § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) jf. 
kommuneplanens arealdel § 23, pkt. 23.2 første ledd avslås søknad om tillatelse til 
etablering av bilatkomstvei. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen. 
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HTM-61/18 
Eldorlia - klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og 
avløpsnett 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 23.08.2018: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø tar ikke klage på pålegg om tilknytning til kommunalt 
ledningsnett - fra 4 eiendommer i Eldorlia - til følge. 
 
Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling. 
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HTM-62/18 
Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum 
 
Rådmannens innstilling: 
1. En ny svømmehall med overliggende 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. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: 
Utvalget diskuterte seg frem til at ordet «overliggende» skulle utgå i punkt 1. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende endringsforslag: 

 Alternativ til rådmannens punkt 2 og 3: 
o Dimensjonering, kostnadsestimat og fremdriftsplan legges fram til 

politisk behandling våren 2019 etter nærmere utredninger. 

 Nytt tilleggspunkt: 
o Det videre arbeidet skal gjennomføres med tett involvering av 

idrettslagene og ved befaring på tilsvarende kostnadseffektive anlegg. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med SV’s endringsforslag og tillegg ble stemt over punktvis: 

 Punkt 1, uten ordet «overliggende», ble enstemmig tiltrådt 

 SV’s alternativ til punkt 2 og 3 ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 

 SV’s forslag til tillegg ble enstemmig tiltrådt som punkt 4 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.08.2018: 
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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HTM-63/18 
Ny administrativ organisering av Ås kommune 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 21.08.2018: 
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 

kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP2019-2022. 
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: 
Else Jorunn Vestby (Ap) fremmet forslag om rådmannens innstilling med endring i 
punkt 4: 

- «Økonomiske konsekvenser søkes innpasset i HP2019-2022» 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.08.2018: 
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 

kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser søkes innpasset i HP2019-2022. 
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
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HTM-64/18 
Budsjettering av lokalkostnader (FDV)  - oppfølging av verbalvedtak 
 
Rådmannens innstilling: 
1.  Enheter som er lokalisert i egne bygg, får et rapporteringsansvar for FDV 

kostander de selv kan påvirke. Dette gjelder i hovedsak strømutgifter. 
2. Det bør settes av en 50 % stilling som controller til overvåking, oppfølging og 

rapportering av kommunens strømutgifter på alle kommunens bygg.  Dette må 
sees i sammenheng med oppfølging av EPC prosjektet.  

3. Det igangsettes et prøveprosjekt for rapportering på strømforbruk på skole- og 
barnehagelokaler i 2019 og ordningen evalueres etter to år.   

4. Det arbeides videre med å utvikle en modell for rapportering av andre FDV 
kostnader på kommunale bygg.  Denne modellen må i størst mulig grad 
automatiseres slik at kommunens administrasjonskostnader holdes på et lavt 
nivå.  

5. Det tas utgangspunkt i fordeling av kostander på bygg (anlegg) som allerede er 
etablert i økonomisystemet.  

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om rådmannens innstilling med følgende 
endringer: 

- Punkt 2 utgår 
- Punkt 3 endres til: 

o Det igangsettes et prøveprosjekt for rapportering på strømforbruk, 
renhold og vedlikehold i 2019 og ordningen evalueres etter to år. 

- Siste setning i punkt 1 utgår 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrP’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.08.2018: 
1. Enheter som er lokalisert i egne bygg, får et rapporteringsansvar for FDV 

kostander de selv kan påvirke. 
2. Det igangsettes et prøveprosjekt for rapportering på strømforbruk, renhold og 

vedlikehold i 2019 og ordningen evalueres etter to år. 
3. Det arbeides videre med å utvikle en modell for rapportering av andre FDV 

kostnader på kommunale bygg. Denne modellen må i størst mulig grad 
automatiseres slik at kommunens administrasjonskostnader holdes på et lavt 
nivå.  

4. Det tas utgangspunkt i fordeling av kostander på bygg (anlegg) som allerede er 
etablert i økonomisystemet. 
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