
 

 

  

  

 

21/04156 

 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret  
 
Møtetid: 15.06.2022 kl. 09.00 – 17.15 
Sted: Ås kulturhus, store sal 

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
  

Møtende medlemmer:  
Ola Nordal (Ap), Emilie Efe Åm (Ap), Edvin Søvik (Ap), Anne Berit Odenmarck 

(Ap), Ida Hoem Olsen (Ap), Jørgen Holck Johannessen (Ap), Sølvi Buran (Ap), 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H), Ole Fredrik Nordby* (H), Odd Vangen (Sp), Annett 
Hegén Michelsen (Sp), Svend Trygve Kvarme* (Sp), Gisle Bjørneby (Sp), Martin 

Løken (MDG), Tor Malnes Grobstok* (MDG), Eva Helene Nagelhus (MDG), Kjetil 
Barfelt (FrP), Gro Haug (FrP), Kristine Lien Skog (SV), Knut Merox Iversen (SV), 

Maria-Therese Jensen (V), Olav Fjeld Kraugerud*(V), Paul Bolus Johansen (KrF) 
 
Møtende varamedlemmer: 

Martin Østtveit-Moe (Ap), Wenche Jahrmann (Ap), Sverre Strand Teigen* (H), 
Nils Herman Sopp (H), Egil A. Ørbeck (H), Håkon Ystehede (H), Jan Henrik 

Martinsen* (H), Ingrid Sandtorp Thorvaldsen* (Sp) Selma Sollihagen* (MDG), 
Anders Often* (MDG), Helga Gisholt Jønland* (MDG), Per Ivar Wroldsen (FrP), 
Håvard Steinsholt (SV), Morten Anker (R).   

 
Forfall:  

Gro Lundgård (Ap), Else Jorunn Vestby (Ap), Hilde Kristin Marås (Uavh), Zara 
Berg (H), Stein Ekhaugen (H), Ulrika Jansson (MDG), Anne Whyte (FrP), Tuva 
Todnem Lund (SV), Alexander Ruhs Nilsson (R) 

 
Fra administrasjonene møtte: 

Kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss, rådgiver Lene H. Lilleheier-møtesekretær,  
Kommunalsjefene Tove Kreppen Jørgensen og Per Korsvik, virksomhetsleder 

Ellen Grepperud, prosjektleder og jurist Christin Bassøe Jørstad. 
 
Diverse merknader: 

Kommunedirektøren orienterte om utbygging i Ås før møtet ble satt.  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 43, 49-50, 44-48, 54-55, 51, 56-

57, 59, 58. Sakene 52-53 og 60-65 ble utsatt. 
 

*Selma Sollihagen (MDG) fratrådte og Anders Often (MDG) tiltrådte som vara fra 
sak 45 kl. 15.40. * Tor Malnes Grobstok (MDG) fratrådte og Helga Gisholt 

Jønland (MDG) tiltrådte som vara fra sak 46 kl. 16.00. *Olav Fjeld Kraugerud (V) 
fratrådte møtet kl. 17.05 før votering i sak 58, ingen vara tiltrådte. 

 
*Ole Fredrik Nordby (H) fratrådte som inhabil i sak 44/22, Jan Henrik Martinsen 
(H) tiltrådte som vara.  

*Sverre Strand Teigen (H) fratrådte som inhabil i sak 44,49 og 50/22, Jan Henrik 
Martinsen (H) tiltrådte som vara i sakene 49 og 50. 
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* Svend Trygve Kvarme (Sp) fratrådte som inhabil i sak 44/22, Ingrid S. 
Thorvaldsen tiltrådte som vara.  

 
Møteprotokoll godkjent 21.06.2022 
 

 
 

Ola Nordal          Martin Løken 
ordfører         varaordfører 
 

 
 

 
  



Ås kommune 

  
Kommunestyret  15.06.2022 Side 3 av 37 

  

 
Saksliste 

 Side 

Spørsmål fra medlemmene 

Saker til behandling 

43/22 22/01087-1 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: 
Andregangs behandling 

5 

44/22 22/01087-2 Kommuneplanens arealdel 2022-2034: 
Andregangs behandling 

11 

45/22 20/00539-68 R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) - 
Andregangsbehandling 

21 

46/22 20/02753-14 Endring av R-296 Detaljreguleringsplan for 

Moerveien 10 

23 

47/22 17/01589-

119 

R-301 Detaljregulering for Grenseveien / Myrfaret 

- Klage på vedtak - Myrsletta 26 m.fl. 

23 

48/22 17/01589-
120 

R-301 Detaljregulering for Grenseveien / Myrfaret 
- Klage på vedtak - Myrsletta 90 

24 

49/22 19/03350-87 R-333 Detaljplan for Langbakken (B1) - Klage på 
vedtak - Jørn Kristiansen 

25 

50/22 19/03350-88 R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1) - 
Klage på vedtak - Solberg, Hansen, Fyksen m.fl. 

26 

51/22 21/03500-4 Attraktive Ås - innledende arbeid 27 

52/22 21/03860-9 Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås 
kommune, Viken 

27 

53/22 19/03077-59 Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget 29 

54/22 22/01071-1 Årsmelding med årsberetning 2021 - Ås 

kommune 

30 

55/22 22/00763-4 Årsregnskap 2021 - Ås kommune 30 

56/22 22/01576-1 1. tertial rapport 2022 Ås kommune 30 

57/22 22/01575-1 1. tertial budsjettreguleringer 2022 Ås kommune 30 

58/22 22/01520-1 Planrammer og budsjettforutsetninger 

Handlingsprogram 2023 - 2026 med økonomiplan 
2026 

31 

59/22 22/01615-1 Fornyelse av samarbeidsavtale UngMusikk 33 
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60/22 22/01533-1 Tilstandsrapport for barnehage 2021 med 
utviklingsmelding 2022 

33 

61/22 22/01444-1 Tilstandsrapport for 2021 med utviklingsmelding 
for 2022 for grunnskolen i Ås 

33 

62/22 20/02761-6 Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av 

retningslinjer for behandling av søknad om 
startlån 

34 

63/22 21/02380-7 Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst 
av bever og Forvaltningsmål for bever, Ås 
kommune, etter høring. 

35 

64/22 22/00126-12 Orientering om uttalelse fra Statens vegvesen ifm 
interpellasjon fra Kommunestyret 9. februar 2022 

vedrørende nye E18 Retvet-Vinterbro 

36 

65/22 20/03058-18 Gnr 113 bnr 88 - Askehaugveien 58 - Salg - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første 

ledd 

36 

 

 
 

Spørsmål fra medlemmene  

Spørsmål fra Gro Haug (FrP) om Ladestasjoner og ordførers svar jf.  
22/00050-12. 

 
Spørsmål fra Gro Haug (FrP) om Postnummer på Solberg og ordførers svar jf. 

22/00050-13. 
 
Spørsmål fra Olav Fjeld Kraugerud (V) om Snarveier og tråkk og ordførers svar 

jf. 22/00050-14. 
 

Spørsmål fra Maria-Therese Jensen (V) om Folkehelse og ordførers svar jf. 
22/00050-15.  
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Saker til behandling  

K-43/22 
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: Andregangs 
behandling 
 
Formannskapets innstilling 01.06.2022: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens 

samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034 med følgende endringer:  

1. Samfunnsutvikling (s. 12-14): Hele avsnittet 2.X Universitetsbyen Ås med 
2.2.1 «Mål og strategier» og «Slik gjøres det» omarbeides til å omfatte 

utvikling i hele kommunen. I stedet for å satse på Universitetsbyen Ås 
satses det på «Attraktive Ås-Kunnskapskommunen», og fremheving og 

utvikling av alle kvalitetene som gjør det attraktivt å etablere 
næringsvirksomhet og å bo i hele Ås kommune. 

2. Punktet øverst på side 9 om at kommunen har en gjeldsgrad på 145 % 
oppdateres til gjeldende tall 1.1.2022, og datoen settes bak i parentes. 

3. Setningen om urbant landbruk, side 30, endres til: “Dette styrker 

folkehelsen, og Ås kommune vil bygge opp om løsninger for urbant 
landbruk”. 

4. Nytt punkt til “18.4 Kvalitets- og miljøkrav”: Følge opp miljøtiltak i 

landbruket, herunder sikre at vegetasjonssonene på 6 meter i 
vannområdene PURA- og MORSA blir håndhevet. 

5. Legg inn følgende punkt under 1.2.2 Folkehelse Ås: “Ta vare på 

naturområder nært tettsteder som arena for hverdagsaktivitet, turer og 
friluftsliv” (forslag 9). 

6. Henvise til følgende veiledere i kap 2.5: Barn og unge i plan- og byggesak, 

metode Gjestebud samt Folketråkkveilederen (forslag 10). 

7. Tillegg siste del av første avsnitt kapittel 2.6 som understreket: 
«Risikobildet er i endring, og kommunen må være spesielt oppmerksom på 
konsekvenser av klimaendringer (klimaberedskap), økte konflikter med 

krig og opprustning, sårbarhet i IKT og samfunnskritisk struktur og 
forsyningsevne samt pandemier. 

8. Legge til følgende setning under Kapittel 4 (Helse og mestring), siste 

setning i første avsnitt: «Personer med funksjonsnedsettelse og 
utviklingshemming har særskilte behov som skal i hensyntas for styrket 
helse og mestring.» (forslag 38, 41 og 43). 

9. Legge til friluftsliv i siste kulepunkt kapittel 1.2.2 (Folkehelse), tillegg 
understreket: «Vektlegge kultur og friluftsliv som helsebringende 
aktiviteter i kommunens tjenestetilbud. (48). 
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10. Legge til under 17.3 «Etablere fysisk og økonomisk tilgjengelig tilbud» 
(49). 

11. Fjerne «utenfor vekstområdene og legge til «og dyreliv» under kapittel 6, 

18.2: «Bevare dyrka og dyrbar jord, naturmangfold, vannmiljø, 
kulturminner og kulturmiljø samt arealer for friluftslivet utenfor 

vekstområdene.» endres til «Bevare dyrka og dyrbar jord, naturmangfold, 
dyreliv, vannmiljø, kulturminner og kulturmiljø samt arealer for 
friluftslivet» (105). 

12. Tillegg under 18.2: ..., myrer,... (69, 112) 

13. Nytt punkt under tiltak 18.5 i 2.1.1: Utvikle potensiale for stedsbasert 

næringsutvikling og lokal mat, samt turisme rettet mot natur- og 
kulturopplevelser (105). 

14. Tillegg pkt 2.2.1., «Slik følges det opp i alle aktuelle planer»: Plan for 

naturmangfold, Tiltaksplan for klima og energi, Tiltaksplan for sykling, 
gange og trafikksikkerhet, Sykkel- og gangstrategi. 

15. Tillegg til pkt 18.3: Arbeide for å redusere gjennomgangs- og 

lokaltrafikken i Ås, spesielt på Fv. 152 mellom Korsegården og Holstad. 

16. Tillegg pkt 19.1: …… både for intern- og gjennomgangstrafikk. 

17. Kommunestyret ber om en egen sak med vurdering av bruk av 
arealnøytralitet som virkemiddel. 

18.  Avsnittet «For å stanse tap av dyrka og dyrkbar jord og naturmangfold må 

kommunen tilstrebe å være arealnøytral. Arealregnskapet vil vise hvor 
mye av LNF-områdene som evt. endres til andre formål som f.eks. bolig 
og næring.», inkludert fotnote 13 strykes. 

I kapittel 2.1: 
19. punkt 1.8: «Være en pådriver for å etablere nettverk, partnerskap og 

samarbeidsavtaler med frivilligheten, næringslivet, studenter, utdannings 

og forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter, nabokommuner og 
andre aktører. 

 
I kapittel 2.x Universitetsbyen:  
20. Punkt 2.1 kulepunkt 1: «å skape et attraktivt Ås sentrum, der universitetet 

og resten av campusmiljøet er synlig og en naturlig del fellesskapet.»  
21. Punkt 2.4 kulepunkt 3: «investeringer og bruk av idretts- og kulturanlegg» 

22. Punkt 2.4 nytt kulepunkt: «å legge til rette for studentfrivillighet.» 
23. Punkt 2.5 første linje: «Universitetet, kommunen og samskipnaden 

samarbeider om:» 

 
24. Mål 16 på side 27 endres i tråd med vedtak i HHS-10/21 av 18.08.2021: 

NAV Ås inkluderer flere av de med nedsatt arbeidsevne, de som mottar 
økonomisk stønad, innvandrere utenfor EU/EØS, unge og langtidsledige på 
arbeidsmarkedet. 
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25. Mål 14 og mål 15 side 26: 

Tillegg: ´Kvalitetsreformen Leve hele livet´ Inngår som første kulepunkt i 
mål 14 og 15 under ´Slik følges det opp i aktuelle planer´. 

 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. pkt 1.2.1, s8 (endring): Kommunen tar høyde for en vekst på 1,2 
prosent 

2.  (Fellesforslag fra Frp og Sp): 

Kap. 6, s. 28 og s 31: Inkludere Vinterbro/Sjøskogen som 3. 
vekstområde i kommunen (i tillegg til Ås sentrum og Solberg). 

3.  Kap. 6, s 30: Ta ut avsnittet: "Spredt boligbygging utfordrer flere 
aspekter.......sosial og teknisk infrastruktur" 

4.  Kap. 9, mål 23, s 36: Slik gjøres det: Legge til: "Sikre arealer til 
boliger med hage". 

 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 

1. Tillegg under kapittel 5 (Kultur og frivillighet) Mål 17. Legge til 

under 17.1: «blant annet sommerskole». 
2. Kapittel 6 Arealforvaltning: Bytte ut ordet skal til bør i andre 

avsnitt: I utviklingen av Ås-samfunnet bør kommunens 
kvalitetsprogram ligge til grunn. 

 
Gisle Bjørneby (Sp) fremmet følgende forslag: 
 5.  Formannskapets innstilling punkt 1 endres til: 

Samfunnsutvikling (s. 12-14): Hele avsnittet 2.X Universitetsbyen 
Ås med 2.2.1 «Mål og strategier» og «Slik gjøres det» omarbeides 

til å omfatte utvikling i hele kommunen. I tillegg byttes begrepet 
"Universitetsbyen Ås" ut med "Universitetsbygda Ås" gjennom hele 

teksten. 
 

Morten Anker (R) fremmet følgende forslag: 

1.  Nytt kulepunkt under 18.2 Bevaring Ås kommune: 
- Utvikle arealbudsjett og arealregnskap for alle typer areal som 

skal bevares for å sikre kunnskapsgrunnlag til å oppnå 
arealnøytralitet. 

 

  2.  Nytt kulepunkt under 18.2 Bevaring Ås kommune: 
- Utvikle naturbudsjett og naturregnskap for naturtyper for å sikre 

kunnskapsgrunnlaget til å ivareta naturmangfoldet i kommunen 

 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

1.  Beholde avsnittet om arealnøytralitet, punkt 18 
2. Endre innstillingens punkt 17, «Utvalget ber om en egen sak med 

vurdering av bruk av arealnøytralitet som virkemiddel.» til 
«Kommunestyret ber om en egen sak med vurdering av hvordan vi 
skal benytte arealnøytralitet som virkemiddel» 

 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Formannskapets innstilling punkt 15 endres til (Nytt i fet skrift): 
Arbeide for å redusere gjennomgangs- og 
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 lokaltrafikken i Ås, spesielt på Fv. 152 mellom Korsegården og 
Holstad FV 1383 Askehaugveien, FV 1384 Sundbyveien og 1385 

Kongeveien. 
 

2. Mål 18 endres til: Ås er et nullutslippssamfunn med trygge, 

inkluderende og attraktive tettsteder og lokalsamfunn som ivaretar 
kommunens historie og særpreg. Dette samfunnet er utviklet i 

balanse mellom vekst og vern av landbruks-, natur- og 
friluftsområder. 

 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Pkt 15 i innstillingen: ordet «…lokaltrafikken…» fjernes 

A.      Boligprogrammet tas til orientering, og oppdateres årlig. 
B.      Mål 18 endres til: 

Ås har trygge, inkluderende og attraktive og aktivitetsfremmende 
tettsteder og lokalsamfunn som ivaretar kommunens historie og 
særpreg, og er utviklet i god balanse mellom vekst og vern. 

C.      Mål 19 endres til:  
Ås kommune arbeider for på gjennomførbart og realistisk nivå å 

redusere klimagassutslippet. 
Votering: 
Formannskapets innstilling: 

 innledende tekst ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 1 ble vedtatt 20-13 (4Sp, 4MDG, 3FrP, 2SV, 1R) ved foreløpig 

alternativ votering mot Sps forslag pkt 5. 
 Pkt 1 ble vedtatt 27-6 (3Sp, 3FrP). 
 Pkt 2 ble vedtatt 30-3 (FrP). 

 Pkt 3 ble vedtatt 30-3 (FrP). 
 Pkt 4 ble vedtatt 30-3 (FrP. 

 Pkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 7 ble vedtatt 30-3 (FrP). 

 Pkt 8 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 9 ble enstemmig vedtatt. 

 Pkt 10 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 11-14 ble enstemmig vedtatt. 

 FrPs pkt 15 ble nedstemt 23-10 (1H, 4Sp, 3FrP, 2SV). 

 Formannskapets innstilling pkt 15 ble vedtatt 29-4 (1Sp, 3FrP). 
 Aps tilleggsforslag pkt 1. ble enstemmig vedtatt. 

 Formannskapets innstilling pkt 16 ble enstemmig vedtatt. 
 Formannskapets innstilling pkt 18 ble vedtatt 22-11 (4MDG, 3SV, 2V, 1R, 

1KrF). 

 Formannskapets innstilling pkt 17 ble vedtatt 29-4 (1Sp, 3FrP). SVs forslag 
nr. 2 falt som følge av det. 

Formannskapets innstilling:  
 Pkt 19 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 20 ble enstemmig vedtatt. 

 Pkt 21 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 22 ble enstemmig vedtatt.  

 Pkt 23 ble enstemmig vedtatt.  
 Pkt 24 ble enstemmig vedtatt. 

 Pkt 25 ble enstemmig vedtatt. 
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 Rs forslag pkt. 1 ble nedstemt 22-11 (4MDG, 3SV, 2V, 1R, 1KrF). 
 Rs forslag pkt. 2 ble nedstemt 17-16 (5H, 4MDG, 3SV, 2V, 1R, 1KrF). 

 Sps forslag pkt. 1 ble nedstemt 21-12 (4Sp, 4MDG, 3SV, 1R). 
 Sps forslag pkt. 2 (felles forslag med FrP) ble nedstemt 20-13 (6H, 4Sp, 

3FrP). 

 Sps forslag pkt. 3 ble nedstemt 20-13 (6H, 4Sp, 3FrP). 
 Sps forslag pkt. 4 ble vedtatt 25-8 (4MDG, 3SV, 1R). 

 FrPs forslag A ble nedstemt 21-12 (6H, 3FrP, 1SV, 1V, 1KrF). 
 FrPs forslag B ble nedstemt 29-4 (1Sp, 3FrP) ved alternativ votering mot Aps 

forslag pkt. 2. 

 Aps forslag pkt. 2 ble vedtatt 22-11 (4MDG, 3SV, 2V, 1R, 1KrF) ved alternativ 
votering mot formannskapets innstilling mål 18. 

 Aps forslag pkt. 2 vedtatt 30-3 (FrP) i en realitetsvotering. 
 FrPs forslag C ble nedstemt 30-3 (FrP). 

 Hs forslag pkt. 1 ble vedtatt 20-13 (9Ap, 4MDG). 
 Hs forslag pkt. 2 ble nedstemt 22-11 (6H, 2Sp, 3FrP). 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens 

samfunnsdel for Ås kommune 2022-2034 med følgende endringer:  

1. Samfunnsutvikling (s. 12-14): Hele avsnittet 2.X Universitetsbyen Ås med 
2.2.1 «Mål og strategier» og «Slik gjøres det» omarbeides til å omfatte 
utvikling i hele kommunen. I stedet for å satse på Universitetsbyen Ås 

satses det på «Attraktive Ås-Kunnskapskommunen», og fremheving og 
utvikling av alle kvalitetene som gjør det attraktivt å etablere 

næringsvirksomhet og å bo i hele Ås kommune. 

2. Punktet øverst på side 9 om at kommunen har en gjeldsgrad på 145 % 
oppdateres til gjeldende tall 1.1.2022, og datoen settes bak i parentes. 

3. Setningen om urbant landbruk, side 30, endres til: “Dette styrker 

folkehelsen, og Ås kommune vil bygge opp om løsninger for urbant 
landbruk”. 

4. Nytt punkt til “18.4 Kvalitets- og miljøkrav”: Følge opp miljøtiltak i 
landbruket, herunder sikre at vegetasjonssonene på 6 meter i 

vannområdene PURA- og MORSA blir håndhevet. 

5. Legg inn følgende punkt under 1.2.2 Folkehelse Ås: “Ta vare på 
naturområder nært tettsteder som arena for hverdagsaktivitet, turer og 

friluftsliv” (forslag 9). 

6. Henvise til følgende veiledere i kap 2.5: Barn og unge i plan- og byggesak, 
metode Gjestebud samt Folketråkkveilederen (forslag 10). 

7. Tillegg siste del av første avsnitt kapittel 2.6 som understreket: 

«Risikobildet er i endring, og kommunen må være spesielt oppmerksom på 
konsekvenser av klimaendringer (klimaberedskap), økte konflikter med 

krig og opprustning, sårbarhet i IKT og samfunnskritisk struktur og 
forsyningsevne samt pandemier. 
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8. Legge til følgende setning under Kapittel 4 (Helse og mestring), siste 
setning i første avsnitt: «Personer med funksjonsnedsettelse og 

utviklingshemming har særskilte behov som skal i hensyntas for styrket 
helse og mestring.» (forslag 38, 41 og 43). 

9. Legge til friluftsliv i siste kulepunkt kapittel 1.2.2 (Folkehelse), tillegg 

understreket: «Vektlegge kultur og friluftsliv som helsebringende 
aktiviteter i kommunens tjenestetilbud. (48). 

10. Legge til under 17.3 «Etablere fysisk og økonomisk tilgjengelig tilbud» 
(49). 

11. Fjerne «utenfor vekstområdene og legge til «og dyreliv» under kapittel 6, 

18.2: «Bevare dyrka og dyrbar jord, naturmangfold, vannmiljø, 
kulturminner og kulturmiljø samt arealer for friluftslivet utenfor 

vekstområdene.» endres til «Bevare dyrka og dyrbar jord, naturmangfold, 
dyreliv, vannmiljø, kulturminner og kulturmiljø samt arealer for 

friluftslivet» (105). 

12. Tillegg under 18.2: ..., myrer,... (69, 112) 

13. Nytt punkt under tiltak 18.5 i 2.1.1: Utvikle potensiale for stedsbasert 
næringsutvikling og lokal mat, samt turisme rettet mot natur- og 
kulturopplevelser (105). 

14. Tillegg pkt 2.2.1., «Slik følges det opp i alle aktuelle planer»: Plan for 

naturmangfold, Tiltaksplan for klima og energi, Tiltaksplan for sykling, 
gange og trafikksikkerhet, Sykkel- og gangstrategi. 

15. Tillegg til pkt 18.3: Arbeide for å redusere gjennomgangs- og 

lokaltrafikken i Ås, spesielt på Fv. 152 mellom Korsegården og Holstad FV  
1383 Askehaugveien, FV 1384 Sundbyveien og 1385 Kongeveien. 

16. Tillegg pkt 19.1: …… både for intern- og gjennomgangstrafikk. 

17. Kommunestyret ber om en egen sak med vurdering av bruk av 

arealnøytralitet som virkemiddel. 

18.  Avsnittet «For å stanse tap av dyrka og dyrkbar jord og naturmangfold må 
kommunen tilstrebe å være arealnøytral. Arealregnskapet vil vise hvor 

mye av LNF-områdene som evt. endres til andre formål som f.eks. bolig 
og næring.», inkludert fotnote 13 strykes. 

19. punkt 1.8: «Være en pådriver for å etablere nettverk, partnerskap og 

samarbeidsavtaler med frivilligheten, næringslivet, studenter, utdannings 
og forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter, nabokommuner og 
andre aktører. 

 
I kapittel 2.x Attraktive Ås-Kunnskapskommunen:  

20. Punkt 2.1 kulepunkt 1: «å skape et attraktivt Ås sentrum, der universitetet 
og resten av campusmiljøet er synlig og en naturlig del fellesskapet.»  
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21. Punkt 2.4 kulepunkt 3: «investeringer og bruk av idretts- og kulturanlegg» 
22. Punkt 2.4 nytt kulepunkt: «å legge til rette for studentfrivillighet.» 

23. Punkt 2.5 første linje: «Universitetet, kommunen og samskipnaden 
samarbeider om:» 

24. Mål 16 på side 27 endres i tråd med vedtak i HHS-10/21 av 18.08.2021: 

NAV Ås inkluderer flere av de med nedsatt arbeidsevne, de som mottar 
økonomisk stønad, innvandrere utenfor EU/EØS, unge og langtidsledige på 

arbeidsmarkedet. 
25. Mål 14 og mål 15 side 26: 

Tillegg: ´Kvalitetsreformen Leve hele livet´ Inngår som første kulepunkt i 

mål 14 og 15 under ´Slik følges det opp i aktuelle planer´. 
 

26.  Mål 18 endres til: 
Ås er et nullutslippssamfunn med trygge, inkluderende og attraktive 

tettsteder og lokalsamfunn som ivaretar kommunens historie og særpreg. 
Dette samfunnet er utviklet i balanse mellom vekst og vern av landbruks-, 
natur- og friluftsområder. 

27. Tillegg under kapittel 5 (Kultur og frivillighet) Mål 17. Legge til under 17.1: 
«blant annet sommerskole». 

28. Kap. 9, mål 23, s 36: Slik gjøres det: Legge til: "Sikre arealer til boliger 
med hage". 
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K-44/22 
Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Andregangs 
behandling 
 

Formannskapets innstilling 01.06.2022: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel 
for Ås kommune 2022-2034 med kart datert 06.05.2022, planbestemmelser 

datert 06.05.2022, og planbeskrivelse datert 06.05.2022. 

Følgende arealformål er endret, jf. kommuneplanen 2015-2027:  

1. Arealformål LNF endret til bolig:  

a. Rustadporten 

2. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til bolig:  
a. Furumoveien med 25 boenheter 

b. Togrenda barnehage der barn og unges interesser vektlegges i 
reguleringsplanen.  

3. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til næring:  

a. Gamle Mossevei 29 

4. Arealformål LNF endret til bestemmelsesområder masseforvaltning, 

terrengregulering;  

a. #1 Kongeveien 170 der det tas særlig hensyn til hule eiker, 
funksjonsområde for vipe samt kulturhistoriske landskap av 

nasjonal interesse (KULA) i reguleringsplanen.  
b. #2 Østensjøveien 60 der det tas særlig hensyn til hule eiker i 

reguleringsplanen, samt statlig reguleringsplan for østre linje og 
hensettingsanlegg.  

5. For følgende områder er arealformål opprettholdt i tråd med 

kommuneplanen 2015-2027:  

a. Haugeveien opprettholdes som boligformål. 

b. Seiersten feriepark, Søndre Moer, Sjøskogen 1a, b og 3 
opprettholdes som næringsformål. 

c. Vinterbro næringspark øst, Vinterbro næringspark vest, Solberg sør, 

Togrenda Askehaugveien opprettholdes som arealformål LNF. 
6. Brønnerud «brannstasjonstomta» tilbakeføres til LNF. 

7. Drøbakveien 135 tas inn igjen som boligformål. 
8. Søndre Fosterud liten tas inn igjen som boligformål, begrenset til maks en 

bolig. 
9. Det foretas mekling med Statens vegvesen om innsigelsen til § 21.3 BF1, 

og med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune om 

innsigelsen til arealformål bolig på «Rustadporten». Det nedsettes et eget 
forhandlingsutvalg som gjennomfører meklingsmøte på vegne av 

kommune.  
Utvalget består av følgende medlemmer: 

 Ola Nordal 

 Annett Michelsen  
 Kjetil Barfelt. 

10. Boenheter kan ikke oppdeles til hybler. Retningslinje: Kommunen legger til 
grunn at fellesnevneren for hyblifisering er at boliger bygges om, eller på 
annen måte tilrettelegges for beboelse for flere personer enn det som er 

vanlig for en bolig med tilsvarende størrelse og romløsning.  
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11.Det utarbeides hensynssone for bekken Nordre Brekke sør for Ås sentrum. 
12.Tillegg under §14.1: Naturlig vegetasjon og terreng skal sikres som en del 

av anlegget. Hvis dette ikke er mulig eller tilstrekkelig, skal grønne tak og 
vegger eller vegeterte bakkearealer etableres for å sikre best mulig 
mikroklima. (45) 

13. §16.3 «Store trær» endres til «Bevaring av store trær», og legge til: 
«Trær som ikke ivaretas i tråd med utenomhusplan må erstattes med et 

tilsvarende tre og det må betales med et vesentlig gebyr.» 

14. Forslag; presisering § 30.1 I retningslinjene for hensynssone friluftsliv: «I 
nye områder for bebyggelse og anlegg i forbindelse med reguleringsplan, 

sikres sammenhengende grønnstrukturer, og hensynet til friluftsliv skal 
veie tungt.» 

15.Tillegg under §18.1 Varierte boligtyper og fellesløsninger»: Det skal også 
klargjøres muligheter for sosial boligbygging og alternative sosiale 

boformer. 
16.I bestemmelsene under 16.3 tilføyes «så langt mulig»  
17.I bestemmelsene under 13 utgår «hvordan det skal oppnås» 

18. Revidert Nordre Brekke liten legges ut på høring. Høringsprosessen 
gjennomføres i henhold til Plan og bygningsloven §11-5 og endringen 

/tilføyelsen i henhold til§ 11-17. 
19. Følgende punkter vurderes av kommunedirektør før kommunestyret: 

 1.2 Oppdateres  

 17.2 «og fastsatt gjennom en planprosess» utgår 
 22.1 Første setning under retningslinjer omskrives. 

 26.1 Tredje avsnitt omskrives. 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Notat «Punkter som er vurdert av kommunedirektøren før kommunestyret 
15.06.2022» ble sendt 10.6.2022 og lagt på saken som vedlegg 9. 

Notat «Svar på anmodning om å trekke innsigelsene samt høring av B1 
Vinterbrobakken» ble sendt 14.06.2022 og lagt på saken som vedlegg 10. 

 
Svend Trygve Kvarme (Sp) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 
annet ledd etter enstemmig vedtak. Ingrid Sandtorp Thorvaldsen (Sp) tiltrådte 

som vara. 
 

Ole Fredrik Nordby (H) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet 
ledd etter enstemmig vedtak. Jan Henrik Martinsen (H) tiltrådte som vara.  

 
Sverre Strand Teigen (H) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet 
ledd etter enstemmig vedtak. Ingen vara tiltrådte. 

 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag: 

I planbeskrivelsen: Utbyggingsgrensen for Ås sentralområde utvides til å 
omfatte arealinnspillet "Nordre Brekke liten". 

 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 
1. For følgende områder endres formålet fra LNF til næring: 

a. Vinterbro næringspark øst,  
b. Vinterbro næringspark vest. 
c. Kongeveien 127 

d. Helikopterlandingsplass Holstad  
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2. Følende områder tas inn i planen som arealformål bolig, og sendes på 

høring:  
a. Åsgård- Brekken mellem  
b. Åsgård Brekkeveien sør- nedjusteres til 70 boliger/småhus  

c. Åsgård- Nordre Brekke, stor- nedjusteres til 70 boliger/småhus  
d. Åsgård- Nordre brekke, liten  

e. Nordby- Togrenda, Askehaugveien- nedjusteres til 40 boliger/småhus  
 

3. Vinterbro/Togrenda tas inn i planen som det tredje utviklingsområde  

 
4. Følgende område tas inn i planen som arealformål næring:  

o Korsegården øst  
o Det forutsettes jordflytting, slik at produktiviteten opprettholdes på 

annet areal. Det skal legges til rette for et pilotprosjekt for 
arealnøytralitet i videre planprosess. 

5. §3.2. Endres til: Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner skal minst     

10 % av nye boenheter være universelt utformet ved at alle 
hovedfunksjonene er på inngangsplanet.  

6. § 4.2 a, bestemmelsen om minimum tomtestørrelse strykes. 

7. § 6.2, bestemmelsen om tilrettelegging for kollektivtransport strykes. 
8. § 10.1, bestemmelsen om skilt, reklame, belysning - generelle regler:  

Nytt punkt: Det utarbeides egne retningslinjer for idrettsanlegg. 
Stryk punkt: b og c 

    9. § 19.4, bestemmelsen om garasje, carport, uthus og parkering.  
Punkt c endres til: Garasjer og carporter kan ikke samlet utgjøre mer enn 

50 m2 per boenhet og 25 m2 per sekundærleilighet. Det tillates inntil 15 
m2 bod/uthus per hovedboenhet. 

10.  § 22.1, bestemmelsen om næringsbebyggelse strykes. 

11. § 24.2, bestemmelsen om LNF spredt bebyggelse, teksten   
«Det kan tillates fradeling til eller oppføring av inntil fem nye boenheter i 

Kroer og ni nye boenheter i Brønnerud i planperioder fram til 2034.» 
endres til «Det tillates 20 nye boenheter i Kroer, 30 nye boenheter i 
Brønnerud og 20 nye boenheter i Nordby.» 

12.Forslag om mikrohus: 
Det nedsettes et ad-hoc utvalg som skal legge frem en sak om mikrohus. 

Utvalget skal se på hvordan et pilotprosjekt kan gjennomføres og hvordan 
fremtidige bestemmelser kan utformes. 

Medlemmer: 
 Zara M. Berg (leder)  
 Martin Løken 

 Martin Østveit Moe 
 Kommunedirektør / en fra administrasjonen (sekretær) 

13. Vinterbrobakken omdisponeres til utbyggingsformål i henhold til innspill    
      til Kommuneplanen. 

 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
1.  Kommunestyret tar inn igjen kommunedirektørens siste forslag til kapittel 

om mikrohus (§ 18.3), med følgende endringer: 
a)  Erstatte siste setning i første avsnitt "De kan være flyttbare eller 

monteres fast på eiendommen") med følgende:  

  Mikrohus skal være flyttbare og stå på hjul. 
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b) Erstatte femte avsnitt "Det kan ikke oppføres terrasser, verandaer, 

overbygd terrasse eller andre tiltak som inngår i BYA" med: 
«Det kan oppføres terrasser, verandaer og overbygd terrasse 
såfremt dette holdes innenfor det totale tillatte BYA/BRA for 

mikrohus.» 
 

 c)  Ny siste setning i tredje avsnitt: 
Mikrohus kan tillates innenfor LNF i hele kommunen så fremt det 
kan påvises at det er nødvendig av hensyn til landbruksdrift på 

eiendommen eller gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag. Plassering skal skje i tilknytning til 

husklynger eller tun og skal ikke beslaglegge dyrka mark. 
 

2. Vollskogen tilbakeføres til LNF. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 

1.  § 8.1, parkering: 
Primært: I tabellen over parkeringsdekning strykes minimumstallene. 

Samtidig gjøres makstallene om til minimumstall. 
 
Sekundært: I tabellen over parkeringsdekning, Blokkbebyggelse per 

boenhet, 3-roms og mer, Sone 1, økes min fra 0,2 til 0,3 og maks fra 0,8 
til 1,0. 

 
2.  § 24.1 (i opprinnelig dokument)"Fjerne setningen "Ny kårbolig skal 

plasseres i tilknytning til eksisterende gårdsbebyggelse" 

3.  Arealformål: pkt 5c: Solberg sør og Togrenda/Askehaugveien sendes på 
høring med formål bolig. 

4.  Nr 30 (i opprinnelig dokument) Kroer, krosser nord (40 boliger) sendes på 
høring med formål bolig. 

5. Nr 31 (i opprinnelig dokument), Kroer, Krosser sør (6 boliger) sendes på 

høring med formål bolig. 
6. Nr 33 (i opprinnelig dokument), Brønnerud, Søndre Holstad gård 

(Holstadkulen), 21 boliger, sendes på høring med formål bolig. 
 
Morten Anker (R) fremmet følgende forslag: 

   Skrive om kapittelet 2.8; Arealregnskap for Ås og innarbeide følgende: 
1. Tabell 3 skal vise endret arealformål over to rulleringsperioder (for å bedre 

kunne se omfanget av arealendringer)  
2. Tabell 3 skal også ta med foreslåtte endringer med nye reguleringsplaner 

til kommuneplanen fra siste avsnitt kap.2.8  

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

1. B5 (Rustad) tas ut av planen for 2022-2034.  
2. Bestemmelser og målsettinger om mikrohus utgår inntil videre.  
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren innarbeide intensjonen i 

pilotprosjektet for mikrohus med nødvendige målsettinger og 
bestemmelser som en egen sak. Saken legges fram for politisk behandling 

og innarbeides i kommuneplanens arealdel innen utgangen av 2022. 
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Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Arealdelen: 

A.      Det innføres ikke utbyggingsgrense 
B.      Det innføres ikke arealnøytralitet 
  

Områder: 
C.      100/33 – Kongeveien 127 - Omgjøres fra LNF til næring i tråd med   

tidligere vedtak. 
D.      Vinterbro næringspark øst tas inn. 
E.      Søråsjordet opprettholdes som næring. 

F.      Solberg sør tas inn 
G.      Vinterbrobakken tas inn 

  
Bestemmelsene 

J.       Generell definisjon av Plasskrevende varehandel i Ås kommune skal  
inkludere Bilutstyr/verktøy, Møbler, samt Brune- og Hvitevarer. 

K.      Det fastsettes minimumskrav til parkeringsdekning i alle reguleringsplaner. 

L.       Bestemmelsene om krav til parkering økes med 50%. 
 

 
Kjetil Barfelt (Frp) fremmet kommunedirektørens forslag til formannskapets 
innstilling punkt 19 og 13.: 

1.  I § 1.2 tas R-11 Kjonebekk og R-49 Ås sentrum ut av oversikten over 
eldre reguleringsplaner. 

2.  Teksten i § 17.2 flyttes til planbeskrivelsen og § 17.2 utgår. 
3. Retningslinjene til § 22.1 strykes. 
4.   For § 26.1 utdypes det i planbeskrivelsen hva som menes med «levende 

organismer». Ordbruken «å ta med» endres til «å innføre». 
5.  Forslag til ny setning i § 16.3 «Trær som ikke ivaretas i tråd med 

utenomhusplan må erstattes med et tilsvarende tre og det må betales 
med et vesentlig gebyr. Setningen tas ut. 

 

Ola Nordal (Ap) fremmet tilleggsforslag til formannskapets innstilling punkt 4: 
 § 34 endres til:  

Innenfor områdene #1 Kongeveien og #2 Østensjøveien tillates 
terrengregulering med rene, naturlige masser. Terrengregulering kan ikke 
finne sted før områdene er regulert. Forekomster av hule eiker skal 

bevares og funksjonsområde for vipe samt kulturhistorisk landskap av 
nasjonal interesse skal hensyntas. Arealene skal tilbakeføres til dyrket 

mark når terrengreguleringen er gjennomført. 
  

Hvis dette ikke er tilstrekkelig for å imøtekomme innsigelsen tar #1 

Kongeveien 197 og #2 Østensjøveien til mekling. 
 

Votering: (32 stemmer) 
 Formannskapets innstilling: 

 innledende tekst ble enstemmig vedtatt 

 pkt. 1 ble vedtatt 22-10 (4MDG, 3SV, 2V, 1R). 
 pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

 pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
 

 Aps tillegg til pkt 4 ble enstemmig vedtatt.  
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 Formannskapets innstilling: 

 Pkt 5a og 5b ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 5c Vinterbro næringspark øst ble vedtatt 24-8 (5H, 3FrP) ved 

alternativ votering mot Hs forslag 1a og FrPs forslag D. 

 Pkt 5c Vinterbro næringspark vest ble vedtatt 27-5 (H) ved alternativ 
votering mot Hs forslag 1b. 

 Pkt 5c Solberg sør ble vedtatt 25-7 (4Sp, 3FrP) ved alternativ votering 
mot Sps forslag 3 og FrPs forslag F. 

 Pkt 5c Togrenda Askehaugveien ble vedtatt 23-9 (5H, 4Sp) ved 

alternativ votering mot Hs forslag 2e og Sps forslag 3. 
 Pkt 6, 8,9,10 og 11 ble enstemmig vedtatt. 

 Pkt 7 ble vedtatt 28-4 (MDG). 
 Pkt 12 ble vedtatt 29-3 (FrP). 

 Pkt 13 første ledd ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 13 andre ledd fra «…,og legge til…» ble nedstemt 21-11 (4MDG, 

3SV, 2V, 1R, 1KrF) ved alternativ votering mot Frps forslag pkt 5. 

 Pkt 14 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 15 ble vedtatt 24-8 (5H, 3FrP). 

 Pkt 16 ble vedtatt 24-8 (4MDG, 3SV, 1R).  
 Pkt 17 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 18 ble vedtatt 22-10 (4MDG, 3SV, 2V, 1R). 

 Pkt 19 bortfaller. 
 

 FrPs forslag: 
 Pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt 2 ble vedtatt 27-5 (4MDG, 1SV). 

 Pkt 3 ble vedtatt 21-11 (4MDG, 3SV, 2V, 1R, 1KrF). 
 Pkt 4 ble enstemmig vedtatt. 

 
 SVs forslag 

 Pkt 2 ble vedtatt 18-14 (5H, 4MDG, 3FrP, 2V). Som følge av dette  

         faller MDGs forslag pkt 1. 
 Pkt 3 ble vedtatt 19-13 (5H, 4MDG, 3FrP, 1KrF) ved alternativ votering 

mot Hs forslag 12. 
 Pkt 3 ble vedtatt 24-8 (5H, 3FrP) i en realitetsvotering. 

 

 Aps forslag om Nordre Brekke ble vedtatt 22-10 (4MDG, 3SV, 1V, 1R, 1KrF). 
 

 Rs forslag 
 Pkt 1 ble nedstemt 22-10 (4MDG, 3SV, 2V, 1R). 
 Pkt 2 ble nedstemt 22-10 (4MDG, 3SV, 2V, 1R). 

 
 Hs forslag 

 Pkt 1c ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 
 Pkt 1d ble nedstemt 22-10 (5H, 3FrP, 2V). 
 Pkt 2a ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 

 Pkt 2b ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 
 Pkt 2c ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 

 Pkt 2e ble nedstemt 26-6 (5H, 1Sp). 
 Pkt 3 ble nedstemt 20-12 (5H, 4Sp, 3FrP). 

 Pkt 4 ble nedstemt 21-11 (5H, 3FrP, 2V, 1KrF). 
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 Pkt 5 ble nedstemt 23-9 (5H, 3FrP, 1V). 
 Pkt 6 ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 

 Pkt 7 ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 
 Pkt 8 om nytt punkt § 10.1 ble vedtatt 19-13 (9Ap, 4Sp). 
 Pkt 8 om å stryke b ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 

 Pkt 8 om å stryke c ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 
 Pkt 9 ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 

 Pkt 10 bortfaller. 
 Pkt 11 ble nedstemt 18-14 (5H, 4Sp, 3FrP, 1V, 1KrF). 

 

 MDGs forslag pkt 2 ble nedstemt 27-5 (4MDG, 1R) 
 Hs forslag pkt 13 ble vedtatt 21-11 (4MDG, 3SV, 2V, 1R, 1KrF). 

 Sps primærforslag pkt 1 ble nedstemt 24-8 (4Sp, 3FrP, 1KrF). 
 

 FrPs forslag 
 K ble nedstemt 21-11 (5H, 2Sp, 3FrP, 1KrF). 
 L ble nedstemt 28-4 (1Sp, 3FrP).  

 
 Sps forslag 

 Sekundærforslag pkt 1 ble vedtatt 24-8 (4MDG, 2SV, 2V). 
 Pkt 2 ble nedstemt 21-11 (4H, 4Sp, 3FrP).  
 Pkt 4 ble nedstemt 25-7 (4Sp, 3FrP). 

 Pkt 5 ble nedstemt 17-15 (5H, 4Sp, 3FrP, 2V, 1KrF). 
 Pkt 6 ble nedstemt 24-8 (1H, 4Sp, 3FrP). 

 
 FrPs forslag 

 A ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 

 E ble nedstemt 29-3 (FrP). 
 J ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 

 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel 

for Ås kommune 2022-2034 med kart datert 06.05.2022, planbestemmelser 
datert 06.05.2022, og planbeskrivelse datert 06.05.2022. 

Følgende arealformål er endret, jf. kommuneplanen 2015-2027:  

1. Arealformål LNF endret til bolig:  

a. Rustadporten 

2. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til bolig:  

a. Furumoveien med 25 boenheter 

b. Togrenda barnehage der barn og unges interesser vektlegges i 
reguleringsplanen.  

3. Arealformål off./priv. tjenesteyting endret til næring:  
b. Gamle Mossevei 29 

4. Arealformål LNF endret til bestemmelsesområder masseforvaltning, 
terrengregulering;  

a. #1 Kongeveien 170 der det tas særlig hensyn til hule eiker, 

funksjonsområde for vipe samt kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse (KULA) i reguleringsplanen.  
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b. #2 Østensjøveien 60 der det tas særlig hensyn til hule eiker i 
reguleringsplanen, samt statlig reguleringsplan for østre linje og 

hensettingsanlegg.  
c. § 34 endres til:  

Innenfor områdene #1 Kongeveien og #2 Østensjøveien tillates 

terrengregulering med rene, naturlige masser. Terrengregulering 
kan ikke finne sted før områdene er regulert. Forekomster av hule 

eiker skal bevares og funksjonsområde for vipe samt kulturhistorisk 
landskap av nasjonal interesse skal hensyntas. Arealene skal 
tilbakeføres til dyrket mark når terrengreguleringen er gjennomført. 

  
Hvis dette ikke er tilstrekkelig for å imøtekomme innsigelsen tar #1 

Kongeveien 197 og #2 Østensjøveien til mekling. 
 

5. For følgende områder er arealformål opprettholdt i tråd med 
kommuneplanen 2015-2027:  

a. Haugeveien opprettholdes som boligformål. 

b. Seiersten feriepark, Søndre Moer, Sjøskogen 1a, b og 3 
opprettholdes som næringsformål. 

c. Vinterbro næringspark øst, Vinterbro næringspark vest, Solberg sør, 
Togrenda Askehaugveien opprettholdes som arealformål LNF. 

6. Brønnerud «brannstasjonstomta» tilbakeføres til LNF. 

7. Drøbakveien 135 tas inn igjen som boligformål. 
8. Søndre Fosterud liten tas inn igjen som boligformål, begrenset til maks en 

bolig. 
9. Det foretas mekling med Statens vegvesen om innsigelsen til § 21.3 BF1, 

og med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune om 

innsigelsen til arealformål bolig på «Rustadporten». Det nedsettes et eget 
forhandlingsutvalg som gjennomfører meklingsmøte på vegne av 

kommune.  
Utvalget består av følgende medlemmer: 

 Ola Nordal 

 Annett Michelsen  
 Kjetil Barfelt. 

10.Boenheter kan ikke oppdeles til hybler. Retningslinje: Kommunen legger til 
grunn at fellesnevneren for hyblifisering er at boliger bygges om, eller på 
annen måte tilrettelegges for beboelse for flere personer enn det som er 

vanlig for en bolig med tilsvarende størrelse og romløsning.  
11.Det utarbeides hensynssone for bekken Nordre Brekke sør for Ås sentrum. 

12. Tillegg under §14.1: Naturlig vegetasjon og terreng skal sikres som en del 
av anlegget. Hvis dette ikke er mulig eller tilstrekkelig, skal grønne tak og 
vegger eller vegeterte bakkearealer etableres for å sikre best mulig 

mikroklima. (45) 

13.§16.3 «Store trær» endres til «Bevaring av store trær» 

14.Presisering § 30.1 I retningslinjene for hensynssone friluftsliv: «I nye 
områder for bebyggelse og anlegg i forbindelse med reguleringsplan, 
sikres sammenhengende grønnstrukturer, og hensynet til friluftsliv skal 

veie tungt.» 

15.Tillegg under §18.1 Varierte boligtyper og fellesløsninger»: Det skal også 

klargjøres muligheter for sosial boligbygging og alternative sosiale 
boformer. 

16.I bestemmelsene under 16.3 tilføyes «så langt mulig»  
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17.I bestemmelsene under 13 utgår «hvordan det skal oppnås» 

18. Revidert Nordre Brekke liten legges ut på høring. Høringsprosessen 

gjennomføres i henhold til Plan og bygningsloven §11-5 og endringen 
/tilføyelsen i henhold til§ 11-17. 

19.I § 1.2 tas R-11 Kjonebekk og R-49 Ås sentrum ut av oversikten over 

eldre reguleringsplaner. 
20.Teksten i § 17.2 flyttes til planbeskrivelsen og § 17.2 utgår. 

21.Retningslinjene til § 22.1 strykes. 
22.For § 26.1 utdypes det i planbeskrivelsen hva som menes med «levende 

organismer». Ordbruken «å ta med» endres til «å innføre». 

23.Bestemmelser og målsettinger om mikrohus utgår inntil videre.  
24.Kommunestyret ber kommunedirektøren innarbeide intensjonen i 

pilotprosjektet for mikrohus med nødvendige målsettinger og 
bestemmelser som en egen sak. Saken legges fram for politisk behandling 

og innarbeides i kommuneplanens arealdel innen utgangen av 2022. 
25.I planbeskrivelsen: Utbyggingsgrensen for Ås sentralområde utvides til å 

omfatte arealinnspillet "Nordre Brekke liten". 

26.§ 10.1, bestemmelsen om skilt, reklame, belysning - generelle regler:  
Nytt punkt: Det utarbeides egne retningslinjer for idrettsanlegg. 

27.Vinterbrobakken omdisponeres til utbyggingsformål i henhold til innspill    
til Kommuneplanen. 

28. § 8.1, parkering: I tabellen over parkeringsdekning, Blokkbebyggelse per 

boenhet, 3-roms og mer, Sone 1, økes min fra 0,2 til 0,3 og maks fra 0,8 
til 1,0. 
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K-45/22 
R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) - 
Andregangsbehandling 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-332 

Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7), med kart revidert 29.04.2022, 
bestemmelser revidert 28.04.2022, og planbeskrivelse datert 29.04.2022 

 
Nytt strekpunkt til bestemmelsenes punkt 3.3: Minimum antall parkeringsplasser 
for bil settes til 50. 

 
Det skal være inntrukket 6.etasje slik kommunedirektøren beskriver i 

saksfremlegget. 
 
Balkonger skal ha begrenset utkragingen til 1 meter langs offentlig vei.  

 
Det skal være inntrukne hjørner mellom Moerveien/Tverrforbindelsen.  

 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag: 

1.  Endring i innstillingen: 

«Minimum antall parkeringsplasser for bil…» endres fra 50 til 45. 
2.  Følgende strykes i reguleringsbestemmelsenes punkt 3.3: 

«Det tillattes etablering av underjordisk rampe/forbindelse mellom #1. 
Parkeringskjeller skal ikke begrense uteoppholdsareals evne til lokal 

håndtering av overvann eller etablering av vegetasjon» 
3.   Endring i reguleringsbestemmelsenes punkt 5.1: 

Det skal sikres gjennomsnittlig 80 cm jordsmonn mellom kjeller og 

terreng. 
4.   Følgende strykes i reguleringsbestemmelsenes punkt 5.1: 

«Det er tillatt med en rampeforbindelse med bredde på inntil 6,5 meter 
mellom disse 2 områdene. Det skal etableres jordsmonn over rampen på 
minst 1 meter, men der hvor rampen ligger høyest skal det sikres minst 

0,4 meter jordsmonn mellom rampen og terreng» 
 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 
1.  Antall parkeringsplasser for bil opprettholdes på 23 p-plasser jmf. 

utbyggers forslag. 

2.  Det avkuttede hjørnet ved Tverrveien/Moerveien skal følge hele byggets 
høyde. 

3.  Bygget skal være malt i rødfargede toner, i tråd med fargeeksempler vist i 
kvalitetsprogrammet. 

4. Balkonger skal være inntrukne. 

5.  Fargen skal være mørkere i 1. etasje (basen) og lysere i øvrige etasjer, for 
at ikke bygget skal fremstå som så dominerende fra bakkeplan. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
6. Kommunestyret ber kommunedirektør om å innarbeide mer farger i  
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byggeprosjekter i Ås sentrum, i tråd med fargepalletten angitt i 
kvalitetsprogrammet. 

 
Votering: 
 Hovedutvalgets innstilling, innledende tekst ble enstemmig vedtatt. 

 MDGs forslag pkt 1 ble nedstemt 25-8 (4MDG, 2SV, 2V) ved alternativ 
votering mot Aps forslag pkt 1.  

 Aps forslag pkt 1 ble endelig vedtatt 25-8 (2H, 1FrP, 4Sp, 1KrF) ved alternativ 
votering mot hovedutvalgets innstilling pkt 1.  

 Hovedutvalgets innstilling pkt: 

 2. ble enstemmig vedtatt. 
 3. ble vedtatt 20-13 (4Sp, 4MDG, 2 SV, 2V, 1R) ved alternativ votering 

mot MDGs forslag pkt 4. 
 4. ble enstemmig vedtatt. 

 Aps forslag pkt: 
 2. ble nedstemt 24-9 (Ap). 
 3. ble vedtatt 18-15 (4Sp, 4MDG, 3SV, 2V, 1R, 1KrF). 

 4. ble nedstemt 24-9 (Ap). 
 MDGs forslag pkt: 

 2. ble nedstemt 19-14 (4Sp, 4MDG, 3SV, 2V, 1R). 
 3. ble nedstemt 28-5 (4MDG, 1KrF). 
 5. ble nedstemt 28-5 (1Ap, 4MDG). 

 6. ble vedtatt 31-2 (2SV). 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-332 
Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7), med kart revidert 29.04.2022, 

bestemmelser revidert 28.04.2022, og planbeskrivelse datert 29.04.2022 
 

1.  Nytt strekpunkt til bestemmelsenes punkt 3.3: Minimum antall 
parkeringsplasser for bil settes til 45. 

2. Det skal være inntrukket 6.etasje slik kommunedirektøren beskriver i 

saksfremlegget. 
3. Balkonger skal ha begrenset utkragingen til 1 meter langs offentlig vei. 

4. Det skal være inntrukne hjørner mellom Moerveien/Tverrforbindelsen.  
5.  Endring i reguleringsbestemmelsenes punkt 5.1: 

Det skal sikres gjennomsnittlig 80 cm jordsmonn mellom kjeller og 

terreng. 
6. Kommunestyret ber kommunedirektør om å innarbeide mer farger i  

byggeprosjekter i Ås sentrum, i tråd med fargepalletten angitt i 
kvalitetsprogrammet. 
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K-46/22 
Endring av R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 
av R-296 Detaljregulering for Moerveien 10, som vist på plankart datert 
28.10.2021 og bestemmelser datert 28.10.2021, med følgende endringer:  

 
1. Gateparkering (o_SPP) langs Brekkeveien utgår.  

2. Bestemmelsesområde BO1 utgår. 
 
 

 

K-47/22 
R-301 Detaljregulering for Grenseveien / Myrfaret - 
Klage på vedtak - Myrsletta 26 m.fl. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet alternativ innstilling: 

Ås kommunestyre har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33.  

Kommunestyret finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som 

medfører en annen vurdering av saken enn det som framkommer av 

vedtak datert 09.02.2022. Klagen tas dermed til følge.  

 

Arealet som omfatter bygg N3 i felt B6 og bygg S1 i felt B4, som vist i 

illustrasjonsplan datert 02.11.2021 (vedlegg 5, s. 7), reguleres til maks 

tre etasjer. 

 
Votering: 

 Hovedutvalgets innstilling ble vedtatt 24-9 (4Sp, 1MDG, 3SV, 1R) ved 
alternativ votering mot SVs forslag. 

 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Ås kommunestyre har vurdert klagen i henhold til fvl. § 33. Kommunen finner at 

klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som framkommer av vedtak datert 09.02.2022. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-301 for Grenseveien/Myrfaret. Klagen 

tas dermed ikke til følge. 
 

Klagen oversendes til statsforvalter i Oslo og Viken for endelig behandling. 
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K-48/22 
R-301 Detaljregulering for Grenseveien / Myrfaret - 
Klage på vedtak - Myrsletta 90 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet alternativ innstilling: 

Ås kommunestyre har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33.  

Kommunestyret finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som 

medfører en annen vurdering av saken enn det som framkommer av vedtak 

datert 09.02.2022. Klagen tas dermed til følge. Følgende endringer 

innarbeides i reguleringsplanen: 

 

1. Byggehøyder innenfor planområdet reguleres til maks tre etasjer. 

2. Fortau på østsiden av Grenseveien (langs Myrsletta) skal beholdes slik det er 

i dag. Vedtatt etablering av fortau på vestsiden av Grenseveien skal gjøres i 

tillegg til fortau på østsiden. 

Votering: 

 Hovedutvalgets innstilling ble vedtatt 24-9 (4Sp, 1MDG, 3SV, 1R) ved 
alternativ votering mot SVs forslag.  

 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Ås kommunestyre har vurdert klagen i henhold til fvl. § 33. Kommunen finner at 

klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som framkommer av vedtak datert 09.02.2022. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-301 for Grenseveien/Myrfaret. Klagen 

tas dermed ikke til følge. 
 

Klagen oversendes til statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig behandling. 
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K-49/22 
R-333 Detaljplan for Langbakken (B1) - Klage på vedtak 
- Jørn Kristiansen 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 

Sverre Strand Teigen (H) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet 
ledd etter enstemmig vedtak. Jan Henrik Martinsen (H) tiltrådte som vara. 
 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet alternativ innstilling: 

 Ås kommunestyre har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33.  

Kommunestyret finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som 

medfører en annen vurdering av saken enn det som framkommer av 

vedtak datert 14.12.2022. Klagen tas dermed til følge.  

 

Byggehøyder nordvest i byggeområdet B1 fastsettes til maksimum kote 

109. 

  
Votering: 

 Hovedutvalgets innstilling ble vedtatt 23-10 (4Sp, 3SV, 2V, 1R) ved 
      alternativ votering mot SVs forslag. 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Ås kommunestyre har vurdert klagen i henhold til fvl. § 33. Kommunen finner at 

klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som framkommer av vedtak datert 14.12.2021. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-333 for Langbakken Nord (B1). 

Klagen tas dermed ikke til følge. 
 

Klagen oversendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig behandling. 
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K-50/22 
R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1) - Klage på 
vedtak - Solberg, Hansen, Fyksen m.fl. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Sverre Strand Teigen (H) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet 

ledd etter enstemmig vedtak. Jan Henrik Martinsen (H) tiltrådte som vara. 
 
Bengt Nøst-Klemmetsen fremmet kommundirektørens innstilling: 

Ås kommunestyre har vurdert klagen i henhold til fvl. § 33. Kommunen 
finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som medfører en annen 

vurdering av saken enn det som framkommer av vedtak datert 
14.12.2021. 

 

Fastsatte byggegrenser gitt av vedtaket 14.12.2021 presiseres. Vedtatt 
byggegrenser mot grønnstruktur i nord tilpasses i henhold til foreslått 

tilpassede byggegrenser som vist i figur 2-5. 
 

Det skal ikke etableres nye byggegrenser mot tilgrensende grønnstruktur 

G2 langs Myrveien, enn hva som fremkommer av plankart datert 
8.3.2022. 

 
Votering: 

 Hovedutvalgets innstilling ble vedtatt 24-9 (6H, 3FrP) ved alternativ votering 
mot Hs forslag. 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Klagens innhold utgjør ikke nye momenter for vurdering av saken. 

Reguleringsplanen setter rammer for hva som kan bygges og skal ivareta 
funksjoner og kvaliteter så vel innenfor arealer avsatt til utbygging som arealer 
avsatt til friområde. At utbygger alt før reguleringen hadde sett for seg en 

bestemt utbygging, og justert sitt reguleringsforslag i forhold til dette, kan ikke 
tillegges vekt. Kommunestyrets vedtak var meget presist, og også nødvendig ut 

fra at friområdet alt var sterkt redusert i forhold til tiltenkt bruk. Klagen tas ikke 
til følge og byggegrenser som vist i plankart datert 8.3.2022 opprettholdes.  
 

Saken sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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K-51/22 
Attraktive Ås - innledende arbeid 
 

Formannskapets innstilling 01.06.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 

Føringer gitt i dette saksframlegget legges til grunn for det innledende arbeidet 
med «Attraktive Ås». 
1.  Det legges til prosjektet «Attraktive Ås» å definere hva Ås skal betegnes i 

arbeidet fremover. 

2.  Arbeid a la «Visjon for Ås 2040 –innspill fra tenketanken Ås 2040, 

utarbeidet i 2015» tas med inn i arbeidet. 
3. Endring kulepunkt «Politisk forankring og eierskap» (s4): 

Hovedutvalg for næring og miljø og formannskapet vil være de naturlige 

arenaer for dette. 
 

 
 
 

K-52/22 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken 
 

Formannskapets innstilling 08.06.2022: 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 

vedlegg 1 med følgende endringer: 
 

I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 

vedlegg 1 med følgende endringer: 
 

1. I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 
 

2. Følgende tekst inntas: «Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse 
medfører reduksjon av utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal 

kommunen fullt ut kompensere tapet».  
 

Kommunedirektøren bes utrede en måte å gjøre dette på, som ikke går 

utover den enkelte. 
 

https://141201-prod.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2016/07/2016.04.06-Visjon-for-Aas-2040.pdf
https://141201-prod.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2016/07/2016.04.06-Visjon-for-Aas-2040.pdf
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Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende 
godtgjørelser til folkevalgte som mottar sosiale ytelser, for å få på plass 

lovhjemmel som sikrer at alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 
 
3. § 3, endre sats: Leder av Kontrollutvalget: 5 %  

 
4. § 4, nytt 2. avsnitt: Ved begrunnet skriftlig søknad kan variabel 

godtgjøring utbetales hver måned.  
 
5. § 9, endre 4. avsnitt: Udokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er a) 

0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid b) 0,40 % av (B) for over 
4 timer inkludert reisetid. 

 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 

Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-53/22 
Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget 
 
Formannskapets vedtak 08.06.2022: 

Politisk reglement for kontrollutvalget endres til følgende: 
 
Utvalgets ansvarsområde 

Kontrollutvalget er opprettet for å ivareta oppgaver, ansvar og myndighet etter 
koml. kapittel 23. Se også og forskrift 17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og 

revisjon. 
 
Utvalgets generelle myndighet 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid og innstiller til 
kommunestyret. I saker som skal oversendes til kommunestyret, skal 

kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler 
saken.   
 

Kontrollutvalgets sammensetning: 
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv leder, 

nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer. Lederen kan ikke være 
medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett 

medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer 
 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 

Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-54/22 
Årsmelding med årsberetning 2021 - Ås kommune 
 
Formannskapets innstilling 01.06.2022: 

Ås kommunes årsmelding med årsberetning 2021 tas til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 

Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Ås kommunes årsmelding med årsberetning 2021 tas til orientering. 
 

 
 

 

K-55/22 
Årsregnskap 2021 - Ås kommune 
 
Formannskapets innstilling 01.06.2022: 
Ås kommunes årsregnskap for 2021 godkjennes. 

 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 

Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Ås kommunes årsregnskap for 2021 godkjennes. 
 

 
 

 

K-56/22 
1. tertial rapport 2022 Ås kommune 
 
Formannskapets innstilling 01.06.2022: 
1. tertialrapport 2022 tas til orientering. 

 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 

Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 

1. tertialrapport 2022 tas til orientering. 
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K-57/22 
1. tertial budsjettreguleringer 2022 Ås kommune 
 

Formannskapets innstilling: 
Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1 og 2. 

1. Ordning med gratis strøm til billading for private avvikles. 
 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 
Det avsettes kr 20 000,- til å dekke driftskostnader til brøyting av Årungen 

og Pollevannet vinteren 2021-2022. Frivillige som har utført slik brøyting 
kan søke Ås kommune om støtte ved å dokumentere sine driftskostnader, 
fratrukket private bidrag til samme formål. Midlene hentes fra 

disposisjonsfond. 
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
1. Post 0505 billadere. Investering på 2,8 mill reduseres til 1,4 mill 
2. Post 0257 kino. Investering på 0,875 mill fjernes i 2022. 

 3. Fremsikt avvikles som arbeidsverktøy for politikerne. 
 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet fellesforslag fra SV, V og KrF: 
Kommunedirektøren bes innarbeide tiltak for styrkning for psykisk helse 

for barn og unge. Styrkningen tas fra posten disposisjonsfond tilsvarende 
0,875 mill kroner. 

 

Votering: 
 Formannskapets innstilling: 

 innledende tekst ble enstemmig vedtatt. 
 Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

 FrPs forslag pkt: 

 1. ble nedstemt 20-13 (6H, 4Sp, 3FrP). 
 2. ble vedtatt 19-14 (9Ap, 1Sp, 2SV, 1V, 1R). 

 3. ble nedstemt 30-3 (FrP). 
 SVs forslag ble nedstemt 25-8 (1FrP, 3SV, 2V, 1R, 1KrF). 
 Hs forslag ble nedstemt 21-12 (6H, 3FrP, 2SV, 1KrF). 

 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 

Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1 og 2. 
1. Ordning med gratis strøm til billading for private avvikles. 
2. Post 0257 kino. Investering på 0,875 mill fjernes i 2022.  
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K-58/22 
Planrammer og budsjettforutsetninger 
Handlingsprogram 2023 - 2026 med økonomiplan 2026 
 

Formannskapets innstilling 01.06.2022: 

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 

Morten Anker (R) fremmet følgende forslag: 
 Punkt 6, kulepunkt 4: Stryke "Innføring av gjengs leie".  
 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 
Det legges frem Handlingsprogram med økonomiplan 2023 - 2026, med 

forslag til innsparingstiltak som gjør at eiendomsskatten kan avvikles i 
perioden. 

 

Olav Fjeld Kraugerud (V) fratrer møtet før votering i denne saken.  
 

Votering: (32 stemmer) 
 Formannskapets innstilling: 

 pkt 6 kulepunkt 4 ble vedtatt 23-9 (4MDG, 3SV, 1R, 1KrF) ved 
alternativ votering mot Rs forslag. 

 øvrige punkter ble enstemmig vedtatt. 

 Hs forslag ble nedstemt 21-11 (6H, 1Sp, 3FrP, 1V). 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 

1. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2023-2026 er 

en videreføring av rammene for 2022-2025 justert for lønns- og prisvekst, 

samt endringer i demografi og prioriterte tiltak med varig effekt fra 1. 

tertial 2022.  

2. Terskelen for å innarbeide konsekvensjusteringer strammes inn slik at 

virksomhetene i større grad må dekke nye behov med omstilling og 

omdisponering av ressurser innenfor egne rammer.  

3. Kommunedirektøren fremlegger forslag til handlingsprogram med 

økonomiplan 2023-2026 for formannskapet 19. oktober 2022. 

4. Kommunedirektøren fremlegger et budsjett for 2023 med nødvendige 

innsparinger for å nå den finansielle handlingsregelen på 1% netto 

driftsresultat.  

5. HP 2023-2026 legges frem som et tjenestebasert budsjett. 

Kommunestyret tar til etterretning at det igangsettes et arbeid med å gå 

over fra tjenestebasert budsjett til linjebasert budsjett fra og med 

budsjettåret 2023.  

6. Kommunedirektøren bes så raskt som mulig realisere innsparingstiltakene 

knyttet til; 

 Redusert renholdsnivå (1,5 mill kr) 

 Redusert stønadstid økonomisk sosialhjelp (0,6 mill kr) 

 Endringer knyttet til Moertunet og vridning av tjenestetilbudet til 

hjemmeboende (7,0 mill kr) 
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 Økte inntekter kommunale boliger – innføring av gjengs leie (1,2 

mill kr) 

 Reduserte reiseutgifter grunnet overgang til mer digitale møter (1,0 

mill kr) 

Øvrige tiltak bes kommunedirektøren arbeide videre med slik at 
kommunestyret kan ta stilling til de, eller forbedrede forslag, ved 

behandlingen av HP 2023-26. 
 
 

 
 

K-59/22 

Fornyelse av samarbeidsavtale UngMusikk 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.05.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Ås kommune viderefører samarbeidet med fylkeskommunen og Norges 

musikkhøgskole om fordypnings- og talentutviklingstiltaket UngMusikk i den 
neste avtaleperioden på inntil fire år 2023-2026. 

 
 

 
 

K-60/22 
Tilstandsrapport for barnehage 2021 med 
utviklingsmelding 2022 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.05.2022: 

Tilstandsrapport for barnehager 2021 med utviklingsmelding 2022 tas til 
etterretning. 
 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-61/22 
Tilstandsrapport for 2021 med utviklingsmelding for 
2022 for grunnskolen i Ås 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 24.05.2022: 
Tilstandsrapport 2021 med utviklingsmelding 2022 for grunnskolen i Ås tas til 
etterretning. 

 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 

Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 
 

 
 

K-62/22 
Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av 
retningslinjer for behandling av søknad om startlån 
 
Formannskapets innstilling 08.06.2022: 

1. Redegjørelse for boligkontorets arbeid med startlån og status for startlån 
2021 tas til orientering. 

 
2. I «Retningslinjer for behandling av søknad om startlån» vedtatt av 

Formannskapet 02.04.2003-sak 25, sist endret ved K - sak 10.12.2020,  

gjøres følgende endringer: 
 

Punkt 2 Hvem kan få lån 
 

Nytt første avsnitt i punkt 2: 
 

Vilkår for å få startlån i Ås kommune: 

 Søkeren må som utgangspunkt ha folkeregistrert bostedsadresse i Ås 

kommune på søknadstidspunktet. Unntak kan gis dersom søkeren har en 

sterk tilknytning til kommunen. 

 Boligen som kjøpes må ligge i Ås kommune. 

 Søkeren må som hovedregel ha permanent oppholdstillatelse eller varig 

oppholdsrett i Norge.  

Endring i nåværende første setning i punkt 2: 

Utover spesielle vilkår definert i denne retningslinjen vil søknader om startlån 

og tilskudd behandles i henhold til enhver tids gjeldende forskrift om lån fra 

Husbanken, i tillegg til retningslinjer og veiledere fra Husbanken. 
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Punkt 6 Rente- og avdragsvilkår 

Punkt 2 om flytende og fast rente endres til: 

 Flytende rente eller fast rente med bindingstid på 3, 5 ,10 eller 20 år. 
 

Punkt 8 Vedtak om enkeltlån 

Siste setning endres til: 
 

Startlån kan innvilges som forhåndstilsagn gjeldende for inntil 3 måneder, 
med mulighet for 3 måneders forlengelse. 

 

Punkt 10 Utbetaling av lånet 

«Lindorff» fjernes fra teksten 

Teksten endres til: 

Kommunens låneforvalter er ansvarlig for utbetaling og forvaltning av lånet. 

Utbetaling av lånebeløp fra kommunen til låneforvalter for videre forvaltning 

skjer i henhold til avtale etter at sikkerhet er etablert. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre retningslinjene i samsvar med 
overstående. 

 
4. Ås kommune tar kontakt med Husbanken med sikte på å utvide ordningen og 

lånebeløpet, og dermed øke antall utlån. 

 
5. Kommunedirektøren kommer tilbake til Kommunestyret høsten 2022 med en 

egen sak på retningslinjer for startlån, med mulighet for en utvidelse av 
startlånordningen. 

 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-63/22 
Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst av 
bever og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune, etter 
høring. 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.05.2022: 

1. Forslag til forvaltningsmål for bever, datert 02.05.2022 vedtas.  
2. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, datert 

02.05.2022 vedtas. 
 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 

Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

 
 
 

K-64/22 
Orientering om uttalelse fra Statens vegvesen ifm 
interpellasjon fra Kommunestyret 9. februar 2022 

vedrørende nye E18 Retvet-Vinterbro 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-65/22 
Gnr 113 bnr 88 - Askehaugveien 58 - Salg 
 

Saksdokumentet er unntatt etter offentleglova § 23 første ledd 
 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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