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MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret  
 
Møtetid: 24.03.2021 kl. 18.30 – 22.05 
Sted: Fjernmøte i Teams 

  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 

  
Møtende medlemmer:  

Ola Nordal (Ap), Emilie Efe Åm (Ap), Edvin Søvik (Ap), Ina Libak (Ap), Anne 
Odenmarck (Ap), Ida Hoem Olsen (Ap), Else Jorunn Vestby (Ap), Bengt Nøst-
Klemmetsen (H), Zara Berg (H), Stein Ekhaugen (H), Ole Fredrik Nordby (H), 

Sverre Strand Teigen (H), Odd Vangen (Sp), Annett Hegén Michelsen (Sp), Gisle 
Bjørneby (Sp), Martin Løken (MDG), Tor Malnes Grobstok (MDG), Liv Anna 

Lindman (MDG), Ulrika Jansson (MDG), Kjetil Barfelt (FrP), Gro Haug (FrP), 
Anne Whyte (FrP), Kristine Lien Skog (SV), Knut Merox Iversen (SV) Maria-
Therese Jensen (V), Olav Fjeld Kraugerud (V), Alexander Ruhs Nilsson (R), Paul 

Bolus Johansen (KrF) 
 

Møtende varamedlemmer: 
Martin Østtveit-Moe (Ap), Wenche Jahrmann (Ap) Rubina Mushtaq Rikheim (H) 
Ingrid Sandtorp Thorvaldsen (Sp), Tuva Todnem Lund (SV)  

 
Forfall:  

Anne Mari Hojem Borge (Ap), Gro Lundgård (Ap), Marianne Frid Nordby (H), 
Svend Trygve Kvarme (Sp), Dag H. Nestegard (SV) 

 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunedirektør Trine Christensen, kommunalsjef Nils Erik Pedersen, 

kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen, kommunalsjef Ellen Benestad, 
konsulent Kim Madsen Pham, rådgiver Lene H. Lilleheier – møtesekretær. 

 
 
   

 
 

 
 
Møteprotokoll godkjent 26.03.2021 

 
 

Ola Nordal 
ordfører 

Martin Løken 
varaordfører 
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Orientering  
Landbrukssjef v/Follo landbrukskontor Lars Martin Julseth la fram årsmeldingen 

for 2020 og svarte på spørsmål. 
 
 

Spørsmål fra medlemmene  
 

Spørsmål fra Maria Therese Jensen (V) og ordførers svar jf. 21/00319-9  
- Koronatilskudd. 

 

Spørsmål fra Olav Kraugerud (V) og ordførers svar jf. 21/00319-3 
- Næringsarealer og møteplasser. 

 
Spørsmål fra Zara Berg (H) og ordførers svar jf. 21/00319-1 

- Kontroll av smitteverntiltak 
 
Spørsmål fra Zara Berg (H) og ordførers svar jf.  21/00319-2 

- Beredskap  
 

Spørsmål fra Anne Whyte (FrP) og ordførers svar jf. 21/00319-10 
- Økonomi og eiendomsskatt 

 

Spørsmål fra Martin Østtveit-Moe (Ap) og ordførers svar jf. 21/00319-11 
- Arbeidsledighet  

 
Spørsmål fra Rubina Mushtaq Rikheim (H) og ordførers svar jf.21/00319-12 

-  Leve hele livet  

 

Referatsaker  

2/21 21/00924-1 Statsforvalteren foretar ikke lovlighetskontroll - 
Gebyr for e-faktura 
 

3/21 21/00658-1 Nordre Follo Renseanlegg IKS - årsberetning og 
årsregnskap 

 
4/21 21/00924-2 Årsrapport Oslofjorden friluftsråd 2020 

 

5/21 21/00924-3 Follo landbrukskontor - årsmelding 2020 

 
Referatsakene tas til orientering.  
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Saker til behandling  

K-14/21 
Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 20.01.2021 (HTP): 
 

1. Kvalitetsprogrammet for områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde datert mai 2019 vedtas med følgende endringer: 

 
Byrom, møteplasser, lek 
1) Siste kulepunkt under mulige tiltak endres som foreslått fra:  

Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder  
til: 

Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder og sette 
av vegger til gatekunst 

2) Dokumentet gjennomgås og dersom ordet by er brukt erstattes det med 

andre betegnelser som passer i konteksten. 
3) Nytt punkt legges til under mulige tiltak som foreslått: Unngå materialer 

som avgir mikroplast og tilstrebe mest mulig naturlige materialer 
utomhus. 

 

Blågrønn struktur 
4) Nytt punkt legges til under dokumentasjon som foreslått: Det må 

utarbeides kart for å illustrere viktige turvegdrag og møteplasser samt 
innfallsporter til utmark utenfor det regulerte området. 

5) Nytt punkt: Tilrettelegging for åpning og etablering av bekker der 
naturmangfold og rekreasjon skal ha særskilt fokus 

 

Mobilitet 
6) Siste kulepunkt under Bil endres til: Legge inn lav parkeringsdekning i 

utbyggingsprosjekter. Det kan f.eks. legges opp til at boliger ikke 
automatisk selges med parkeringsplass. Ved fastsetting av 
parkeringsdekning vurderes konsekvenser som for eksempel 

gateparkering. 
7) Nytt punkt: Sikre grønne sammenhengende strukturer for sykling og 

gående som binder bebygd areal sammen med viktige friområder. 
 
Arkitektur 

8) Strykning i første kulepunkt under Fasader som foreslått: Variere 
fasader med materialbruk og sprang inn og ut, som for eksempel 

veksling mellom inntrukne og påbygde balkonger, eller vinduer i 
innskutte og utskutte felt.  

9) Nytt tredje kulepunkt legges til som foreslått: Planlegge romslige, delvis 

integrerte balkonger og terrasser som fungerer både som gode uterom 
og er tilrettelagt for dyrking av pryd- og nyttevekster. 

10) Stryke fjerde kulepunkt som foreslått: Begrense store utenpåhengte 
balkonger i andre etasje som henger ut over uteoppholdsarealer og 
offentlige rom.  
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Erstattes med nytt punkt: Unngå utenpåhengte balkonger som ikke er 
en integrert del av bygningen. 

11) Følgende setning legges til i siste kulepunkt som foreslått «Integrere 
nedkjøringer til parkeringskjellere i bebyggelsen.» Fall og rampe bør 
bygges innenfor byggets omkrets, og port og utkjøring bør treffe fortau 

eller gateplan med samme høyde. 
 

Boligtilbud og typologier 
12) I siste kulepunkt under mulige tiltak «Vurdere ulike eierformer som 

bidrar til fellesskap og dialog» legges det til som foreslått: og sosial 

boligbygging. 
13) Tilføyelse i avsnitt F, kulepunkt 3: og mulighet for «leie til eie» boliger. 

14) Nytt kulepunkt: Legge opp til utbygging av borettslagsleiligheter med 
boplikt. 

 
Belysning 
15) Følgende legges til under innledningen i kapittelet: Lysforurensning er et 

økende problem for biologisk mangfold. Ved utplassering av belysning 
bør negative effekter på naturen vurderes. Lyskilder plasseres og 

utformes på en måte som minimerer lysforurensning til omkringliggende 
bebyggelse og naturmiljø. 

 

Universell utforming 
16) Femte kulepunkt under eksempler på tiltak endres som foreslått fra: 

Benytte varige materialer som tilfredsstiller krav til universell utforming 
på dekke på utearealer 
til: 

Benytte varige og naturlige materialer som tilfredsstiller krav til 
universell utforming på dekke på utearealer 

 
Miljøvennlige materialer 
17) Nytt punkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Bruk av plast og 

gummidekker utenomhus unngås. 
18) Under kommunens ambisjon legges det til følgende: Det skal unngås 

bruk av materialer som bidrar til spredning av mikroplast i naturen. 
19) Nytt punkt under mulige tiltak legges til: Norsk, og gjerne lokal, 

naturstein bør brukes. 

20) Del om Materialbruk s. 36, under «Mulige tiltak»: 
Endringsforslag til pkt. 4 

Fra: 
Bruke materialer som er ombrukbare, resirkulerbare og gjenvinnbare. 
Til: 

Bruke materialer som er ombrukbare, resirkulerbare og gjenvinnbare. 
Det oppfordres også til å ta i bruk materialer som kan resirkuleres fra 

bebyggelse som skal rives. 
 

Avfall 

21) Nytt kulepunkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Legge til 
rette for bytteboder i fellesareal 
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Delområder 
22) Eksisterende setning under «Delområde 3: Sagaveien/Moerveien», 

særpreg og tilpasning, side 50: Det kan likevel være aktuelt å vurdere 
bevaring av enkeltbygg dersom dette ikke umuliggjør gode helhetlige 
løsninger og kan tilføre verdi til det nye bygningsmiljøet  

erstattes med følgende: 
Bebyggelse eldre enn 100 år og andre bevaringsverdige bygg bør 

bevares dersom det lar seg gjøre i kombinasjon med helhetlige 
løsninger. 

23) Setningen «Her pågår en planprosess» nederst på side 43 fjernes som 

foreslått. 
24) Delområde A Esso i område 4 – Langbakken tas ut. Området sør i 

Langbakken betegnes i stedet som delområde A i område 4 – 
Langbakken, med beskrivelse. 

 
Oppfølging av kvalitetsprogrammet  
25) Forslag til endring av layout under Organisering, roller og ansvar som 

foreslått: 
Utheve «De enkelte utbyggere har ansvar for å:» på linje med «Ås 

kommune har ansvar for å:» lenger opp. 
26) Følgende legges til under siste kapittel om oppfølging som foreslått: 

Viktige elementer i oppfølging av kvalitetsprogrammet legges inn i 

detaljreguleringen som rekkefølgekrav og bestemmelser. 
27) Tiltakshaver utarbeider en oppfølgingsplan som viser hvordan 

kvalitetsprogrammet er tenkt fulgt opp. 
28) Før ferdigattest gis skal kommunen aktivt påse at kravene som er 

forankret i detaljreguleringen er blitt fulgt opp. 

 
Nye punkt 

29) Fibernett: 
Det anmodes om etablering av fibernettverk til samtlige husstander og 
bygninger for distribusjon av TV og internett, og som overdras til 

sameiet ved overtagelse. 
 

2. Kvalitetsprogrammet evalueres når det foreligger erfaringer fra 
praktisk saksbehandling og gjennomførte detaljplaner. 

 

3. Endelig vedtatt kvalitetsprogram for Ås sentralområde legges til 
grunn for arbeidet med et kvalitetsprogram for hele kommunen. 

 
4. Følgende punkt foreslås videreført for kommunedirektørens 

behandling av reguleringsplaner og oppfølging av 

kvalitetsprogrammet: 
Redegjørelse for utbyggingsprosjektenes oppfyllelse av kvalitetsplan skal 

foreligge i kommunedirektørens saksfremstilling. 
 
 

Kommunestyrets behandling 24.03.2021: 
Gisle Bjørneby (Sp) foreslo alternativ til punkt 6: 

Legge inn tilstrekkelig parkeringsdekning i utbyggingsprosjekter, beregnet 
ut fra realistiske prognoser for bilhold og parkeringsbehov, for å unngå 

underskudd på parkeringsmuligheter og økt gateparkering. 
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Ida Hoem Olsen (Ap) foreslo: 

Stryk punkt 22.  
 
Olav Fjeld Kraugerud (V) foreslo tillegg under Boligtilbud og boligtypologier: 

Nytt punkt under «Mulige tiltak» 
• Legge opp til en mulig fellesskapsdel i prosjektet og gjøre det mulig å 

tegne seg for dette ved at utbygger tar en koordinerende rolle. 
 

Nytt punkt under «Dokumentasjonskrav» 

• Redegjøre for hvordan prosjektet sjekket om det var interesse for boliger 
med fellesarealer/bofellesskapsløsninger. 

 
Votering: 

HTPs innstilling punkt nr.: 
 1-5 ble enstemmig vedtatt. 
 6 ble vedtatt 19-14 (6H, 4Sp,3FrP, 1KrF) ved alternativ votering mot 

forslaget fra Sp. 
 7-11 ble enstemmig vedtatt. 

 12-14 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  

 
HTPs innstilling punkt nr.: 

 15-16 ble enstemmig vedtatt.  
 17,18,19 ble vedtatt 30-3 (FrP).  
 20-21 ble enstemmig vedtatt. 

 22 ble nedstemt 19-14 (4Sp, 4MDG, 3SV, 2V, 1R). 
 23-29 og hovedpunktene 2,3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 24.03.2021: 
 

1. Kvalitetsprogrammet for områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde datert mai 2019 vedtas med følgende endringer: 

 
Byrom, møteplasser, lek 
1) Siste kulepunkt under mulige tiltak endres som foreslått fra:  

Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder  
til: 

Bruke kunst som en del av utformingen av byrom og lekesteder og sette 
av vegger til gatekunst 

2) Dokumentet gjennomgås og dersom ordet by er brukt erstattes det med 

andre betegnelser som passer i konteksten. 
3) Nytt punkt legges til under mulige tiltak som foreslått: Unngå materialer 

som avgir mikroplast og tilstrebe mest mulig naturlige materialer 
utomhus. 

 

Blågrønn struktur 
4) Nytt punkt legges til under dokumentasjon som foreslått: Det må 

utarbeides kart for å illustrere viktige turvegdrag og møteplasser samt 
innfallsporter til utmark utenfor det regulerte området. 
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5) Nytt punkt: Tilrettelegging for åpning og etablering av bekker der 
naturmangfold og rekreasjon skal ha særskilt fokus 

 
Mobilitet 
6) Siste kulepunkt under Bil endres til: Legge inn lav parkeringsdekning i 

utbyggingsprosjekter. Det kan f.eks. legges opp til at boliger ikke 
automatisk selges med parkeringsplass. Ved fastsetting av 

parkeringsdekning vurderes konsekvenser som for eksempel 
gateparkering. 

7) Nytt punkt: Sikre grønne sammenhengende strukturer for sykling og 

gående som binder bebygd areal sammen med viktige friområder. 
 

Arkitektur 
8) Strykning i første kulepunkt under Fasader som foreslått: Variere 

fasader med materialbruk og sprang inn og ut, som for eksempel 
veksling mellom inntrukne og påbygde balkonger, eller vinduer i 
innskutte og utskutte felt.  

9) Nytt tredje kulepunkt legges til som foreslått: Planlegge romslige, delvis 
integrerte balkonger og terrasser som fungerer både som gode uterom 

og er tilrettelagt for dyrking av pryd- og nyttevekster. 
10) Stryke fjerde kulepunkt som foreslått: Begrense store utenpåhengte 

balkonger i andre etasje som henger ut over uteoppholdsarealer og 

offentlige rom.  
Erstattes med nytt punkt: Unngå utenpåhengte balkonger som ikke er 

en integrert del av bygningen. 
11) Følgende setning legges til i siste kulepunkt som foreslått «Integrere 

nedkjøringer til parkeringskjellere i bebyggelsen.» Fall og rampe bør 

bygges innenfor byggets omkrets, og port og utkjøring bør treffe fortau 
eller gateplan med samme høyde. 

 
Boligtilbud og typologier 
12) I siste kulepunkt under mulige tiltak «Vurdere ulike eierformer som 

bidrar til fellesskap og dialog» legges det til som foreslått: og sosial 
boligbygging. 

13) Tilføyelse i avsnitt F, kulepunkt 3: og mulighet for «leie til eie» boliger. 
14) Nytt kulepunkt: Legge opp til utbygging av borettslagsleiligheter med 

boplikt. 

15) Nytt punkt under «Mulige tiltak» 
Legge opp til en mulig fellesskapsdel i prosjektet og gjøre det mulig å 

tegne seg for dette ved at utbygger tar en koordinerende rolle. 
16) Nytt punkt under «Dokumentasjonskrav» 

  Redegjøre for hvordan prosjektet sjekket om det var interesse for     

  boliger med fellesarealer/bofellesskapsløsninger. 
 

Belysning 
17) Følgende legges til under innledningen i kapittelet: Lysforurensning er et 

økende problem for biologisk mangfold. Ved utplassering av belysning 

bør negative effekter på naturen vurderes. Lyskilder plasseres og 
utformes på en måte som minimerer lysforurensning til omkringliggende 

bebyggelse og naturmiljø. 
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Universell utforming 
18) Femte kulepunkt under eksempler på tiltak endres som foreslått fra: 

Benytte varige materialer som tilfredsstiller krav til universell utforming 
på dekke på utearealer 
til: 

Benytte varige og naturlige materialer som tilfredsstiller krav til 
universell utforming på dekke på utearealer 

 
Miljøvennlige materialer 
19) Nytt punkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Bruk av plast og 

gummidekker utenomhus unngås. 
20) Under kommunens ambisjon legges det til følgende: Det skal unngås 

bruk av materialer som bidrar til spredning av mikroplast i naturen. 
21) Nytt punkt under mulige tiltak legges til: Norsk, og gjerne lokal, 

naturstein bør brukes. 
22) Del om Materialbruk s. 36, under «Mulige tiltak»: 

Endringsforslag til pkt. 4 

Fra: 
Bruke materialer som er ombrukbare, resirkulerbare og gjenvinnbare. 

Til: 
Bruke materialer som er ombrukbare, resirkulerbare og gjenvinnbare. 
Det oppfordres også til å ta i bruk materialer som kan resirkuleres fra 

bebyggelse som skal rives. 
 

Avfall 
23) Nytt kulepunkt under mulige tiltak legges til som foreslått: Legge til 

rette for bytteboder i fellesareal 

 
Delområder 

24) Setningen «Her pågår en planprosess» nederst på side 43 fjernes som 
foreslått. 

25) Delområde A Esso i område 4 – Langbakken tas ut. Området sør i 

Langbakken betegnes i stedet som delområde A i område 4 – 
Langbakken, med beskrivelse. 

 
Oppfølging av kvalitetsprogrammet  
26) Forslag til endring av layout under Organisering, roller og ansvar som 

foreslått: 
Utheve «De enkelte utbyggere har ansvar for å:» på linje med «Ås 

kommune har ansvar for å:» lenger opp. 
27) Følgende legges til under siste kapittel om oppfølging som foreslått: 

Viktige elementer i oppfølging av kvalitetsprogrammet legges inn i 

detaljreguleringen som rekkefølgekrav og bestemmelser. 
28) Tiltakshaver utarbeider en oppfølgingsplan som viser hvordan 

kvalitetsprogrammet er tenkt fulgt opp. 
29) Før ferdigattest gis skal kommunen aktivt påse at kravene som er 

forankret i detaljreguleringen er blitt fulgt opp. 
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Nye punkt 
30) Fibernett: 

Det anmodes om etablering av fibernettverk til samtlige husstander og 
bygninger for distribusjon av TV og internett, og som overdras til 
sameiet ved overtagelse. 

 
2. Kvalitetsprogrammet evalueres når det foreligger erfaringer fra 

praktisk saksbehandling og gjennomførte detaljplaner. 
 

3. Endelig vedtatt kvalitetsprogram for Ås sentralområde legges til 

grunn for arbeidet med et kvalitetsprogram for hele kommunen. 
 

4. Følgende punkt foreslås videreført for kommunedirektørens 
behandling av reguleringsplaner og oppfølging av 

kvalitetsprogrammet: 
Redegjørelse for utbyggingsprosjektenes oppfyllelse av kvalitetsplan skal 
foreligge i kommunedirektørens saksfremstilling. 

 
 

 
K-15/21 
Fritak for eiendomsskatt næringseiendommer § 7 - 
skatteåret 2021 
 
Formannskapets innstilling 10.03.2021: 

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 24.03.2021: 

Olav Fjeld Kraugerud (V) foreslo: 
Kommunestyret ber om en sak der eiendommer/virksomheter som faller 

inn under punktet «§ 7 bokstav a): og underpunkt Eiendom tilhørende 
andre organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag 
av søknad.» vurderes om det ikke gis fritak for fremtidige skatteår. Dette 

dersom disse virksomheter kunne vært organisert som private 
enheter/firma som ville ha måttet betalt eiendomsskatt. Viktig å påse at 

vedtaket ikke er konkurransevridende mellom likestilte 
næringseiendommer. 

 

Votering: 
 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 Vs forslag ble nedstemt 29-4 (2H, 2V). 
 
Kommunestyrets vedtak 24.03.2021: 

 
Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 41 1 
  

NMBU 28 560   

2 42 1 
  

NMBU 1 245 580  
 

3 42 1 
 

102 Stiftelsen Kaja Barnehage 19 880  Kun bygg 

4 42 1 
 

102 NMBU 2 170  Kun tomt 

5 42 1 
 

278 Stiftelsen Åkebakke barnehage 23 170  Kun bygg 
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6 44 19 
  

Follo Futura 122 570  Inkl. 44/25 

7 54 18 
  

Vestby og Ås Røde Kors 4 550  
 

8 54 371 
 

X Moerlia barnehage 23 380  Kun bygg 

9 55 97 
  

Akershus Fylkeskommune 500 220   

10 55 278 
 

X Dysterlia barnehage 30 590  Kun bygg 

11 55 358 8 
 

Norsk Sau og Geit 40 880  
 

12 58 2 
 

X Follo Ren IKS 31 850  Kun bygg 

13 61 233 
  

ÅSPRO AS 65 800  
 

14 61 263 
  

ÅSPRO AS 63 910  
 

15 61 271 
  

Stiftelsen Steinerbarnehagene i 
Ås 32 550  

Inkl.60/41 

16 73 306 
 

X Rustadporten Barnehage SA 21 770  Kun bygg 

17 74 115 
  

Stiftelsen Knerten barnehage  16 380  
 

18 75 25   Granås Sykehjem AS 33 390  

19 95 4 
  

Kroer Vel  13 790   

20 95 5 
 

 X Kroer Menighetsråd                                                   910  Kun bygg 

21 102 345 
  

Øvre Nordby Vel                                                  12 810   

22 104 15 
  

Stiftelsen Nordby 
Menighetssenter 14 980   

23 105 5 
  

Liahøy SA 17 500   

24 107 475 
  

Nordre Follo Renseanlegg IKS 186 200  
 

25 107 560 
 

X 
Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage 
SA 25 060  

Kun bygg 

26 111 17 
 

X Løvstad Barnehage SA 16 380  Kun bygg 

Sum 

     
2 594 830  

 
 

 

 
 

 

K-16/21 
Kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt 
 

Formannskapets innstilling 10.03.2021: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 24.03.2021: 

Bengt Nøst Klemmetsen (H) foreslo fra H og FrP:  
1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der 

alle kriteriene skal oppfylles for å få ettergivelse av eiendomsskatt:  

a. Søkers samlede brutto årsinntekt ved siste ligning, sammen med 
leieinntekter, skal ikke overstige 4G.  

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

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

ettergivelse på eiendommer som fullt ut leies ut.  
2. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 

sekundærboliger.  
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3. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse.  
4. Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at 

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

5. Kommunedirektøren publiserer vilkår og søknadsskjema på kommunens 

hjemmeside.  
6. Kommunedirektøren behandler og innstiller alle saker for avgjørelse i 

Formannskapet, ihht Eiendomsskatteloven § 28. Klagenemd for 
eiendomsskatt oppnevnes som ankeinstans for Formannskapets vedtak.  

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

eiendomsskatt legges KS sin veileder «Ettergivelse, nedsettelse og 
utsettelse av eiendomsskatt» sist revidert i mars 2021 til grunn. 

Votering: 

 Formannskapets innstilling ble vedtatt 24-9 (6H, 3FrP) ved alternativ votering 
mot fellesforslaget fra H og FrP. 

 
Kommunestyrets vedtak 24.03.2021: 
1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle 

kriteriene skal oppfylles for å få ettergivelse av eiendomsskatt:  
a. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, 

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

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

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

på eiendommer som fullt ut leies ut.  
 

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

 

2. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 
sekundærboliger. 

 
3. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse.  

 

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

 
5. Kommunedirektøren publiserer kriterier og søknadsskjema på kommunens 

hjemmeside.  

 
6. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold 

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

 

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

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

eiendomsskatt legges KS sin veileder «Ettergivelse, nedsettelse og utsettelse 

av eiendomsskatt» sist revidert i mars 2021 til grunn. 
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K-17/21 
R-329 - Planprogram - Reguleringsplan for 
hensettingsanlegg Ski syd og ny avgrening østre linje 
 

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

moderniseringsdepartementets (KMD) beslutning om at alternativ 2, med 

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

 
Kommunen kan ikke akseptere at det økonomiske aspektet vektes høyere 
enn de ikke-prissatte konsekvensene før konsekvensutredningen er 

gjennomført.  
 

2. Ås kommune beklager at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
gitt Bane NOR tilslutning til at planarbeidet gjennomføres som en statlig 
reguleringsplan, og dermed ikke fulgt Ås kommunes vedtak 19.05.2020. 

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

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

4. Det bør i prosessen legges mer vekt på de tiltak man kan unngå, for så ta 
med tiltak som avbøte, restaurere og kompensere. 

 
5. Planprogrammet må legge tydeligere føringer for at konsekvensutredningen 

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

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

jord som beslaglegges skal flyttes til egnede områder for nydyrking. 
 

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

anleggsfasen og permanent skal inngå som utredningstema i 
planprogrammet. 

 
8. Planprogrammet må sikre utredning av sumvirkninger for samtlige 

utredningstemaer, som oppstår i samspill med andre inngrep, eksempelvis 

nye E18 og Follobanen. For utredningstemaer hvor de samlede 
konsekvensene av flere inngrep blir større enn fra det enkelte, må det legges 

frem ytterligere avbøtende og/eller kompenserende tiltak. 
 

9. Kommunen forventer at KMD og Bane NOR involverer og lytter til kommunens 

faglige innspill til avbøtende og kompenserende tiltak, og at kostnadsaspektet 
ikke igjen settes foran hensynet til dyrka mark, natur, kulturlandskap og 

friluftsliv, i vårt felles arbeid med å jobbe frem en så skånsom plan som mulig 
under de gitte forutsetningene. 
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Kommunestyrets behandling 24.03.2021: 
Edvin Søvik (Ap) foreslo følgende tillegg: 

til punkt 1: 
Ønsket om å ikke utrede et lavt alternativ er basert på tidligere 
kostnadsoverslag for et større hensettingsanlegg enn det som nå trengs. 

Ås kommune ber derfor om at både høyt og lavt alternativ inngår i 
planprogrammet.  

 
til punkt 5: 
Både høyt og lavt alternativ vil få svært negative landskapsmessige 

konsekvenser for området Holstad/Østensjøvannet. Ås kommune ber 
derfor spesielt om at planprogrammet og konsekvensutredningene skal 

omfatte avbøtende tiltak for visuell virkning i landskapet. Dette kan f.eks. 
være estetisk utforming av broløsninger og minimering av massefyllinger. 

 
Olav Fjeld Kraugerud (V) foreslo følgende tillegg: 

Ås kommune ber om at 

A: Tidligere «Konsept 2A (vedtaks punkt c i sak K-25/20), som innebærer 
påkobling av østre linje nord for Ski stasjon.» tas inn igjen i 

planprogrammet  

B: I perioden fra Follobanen åpnes til avgjørelse om utbygging av 
hensettingsspor må tas skal Bane NOR legge til rette for og be aktuelle 
myndigheter gjennomføre forsøk med og evaluere det alternativet som 

viser det er mulig å løse Østre linjes forbindelse med Follobanen uten å 
bygge en ny avkjørsel».  

C: Alternativ med togparkering ved Vestby (vedtaks punkt e i sak K-

25/20) tas inn i planprogrammet, og sees evt. i sammenheng med andre 
jernbaneprosjekt i området. 

Odd Vangen (Sp) foreslo følgende tillegg: 

Med henvisning til revidert nasjonal transportplan, framlagt av 
Regjeringen 19.mars, der de legges vesentlig vekt på mer effektiv 
ressursbruk og de samfunnsmessige utfordringene som årsak til 

innskrenkning av planene for Intercity forbindelsene på Østlandet, vil Ås 
kommune påpeke at det snarest bør sette strek over planene for 

hensettingsanlegg Ski syd og ny avgreining av Østre linje. Dette fordi ny 
avgreining på østre linje beslaglegger flere hundre dekar høykvalitets 
jordbruksjord, fordi hensettingsanlegg bør sees i sammenheng med 

hensettingsanlegg ved Moss, fordi trafikkgrunnlaget for østre linje er bare 
en tiendedel av trafikkgrunnlaget på vestre linje og fordi den nye 

transportplanen bør prioritere utbyggingen på vestre linje fra Moss og 
sørover framfor østre linje. 

 

Tor Malnes Grobstok (MDG) foreslo følgende tillegg: 
1) Alternative forslag fra eksterne fagkyndige, som både er jernbanefaglig 

forsvarlige og potensielt kan redusere innvirkningen på ikke-prissatte 
verdier bør tas med i de videre utredningene. 

 

2) Ved utredning av miljøkonsekvenser av de ulike trasevalgene skal 
utslippene av klimagasser fra arealendringer inkluderes. 
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Kristine Lien Skog (SV) foreslo følgende tillegg: 

Bane NOR må legge til rette for en bedre og mer reell dialog ved 
planleggingen av infrastruktur i fortsettelsen. 

 

Votering: 
 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 MDGs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 Aps forslag ble enstemmig vedtatt. 
 Sps forslag ble nedstemt 23-10 (4Sp, 3SV, 2V, 1Krf). 

 Vs forslag: 
A, ble nedstemt 28-5 (3SV, 2V). 

B, ble nedstemt 20-13 (4MDG, 3FrP, 3SV, 2V, 1R). 
C, ble vedtatt 23-10 (6H, 4MDG). 

 SVs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 24.03.2021: 

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

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

Kommunen kan ikke akseptere at det økonomiske aspektet vektes høyere 
enn de ikke-prissatte konsekvensene før konsekvensutredningen er 

gjennomført.  
 

Ønsket om å ikke utrede et lavt alternativ er basert på tidligere 

kostnadsoverslag for et større hensettingsanlegg enn det som nå trengs. Ås 
kommune ber derfor om at både høyt og lavt alternativ inngår i 

planprogrammet. 
 

2. Ås kommune beklager at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 

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

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

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

til hensettingsplasser. 
 

4. Det bør i prosessen legges mer vekt på de tiltak man kan unngå, for så ta 
med tiltak som avbøte, restaurere og kompensere. 

 

5. Planprogrammet må legge tydeligere føringer for at konsekvensutredningen 
skal inneholde konkrete avbøtende tiltak for alle negative konsekvenser for 

miljø og samfunn, både i anleggsfasen og i driftsfasen.  
 

Både høyt og lavt alternativ vil få svært negative landskapsmessige 

konsekvenser for området Holstad/Østensjøvannet. Ås kommune ber derfor 
spesielt om at planprogrammet og konsekvensutredningene skal omfatte 

avbøtende tiltak for visuell virkning i landskapet. Dette kan f.eks. være 
estetisk utforming av broløsninger og minimering av massefyllinger. 
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6. Gjenbruk av dyrka jord fra beslaglagt landbruksareal må inngå som eget 
utredningstema i planprogrammet. Det må være en forutsetning at all dyrka 

jord som beslaglegges skal flyttes til egnede områder for nydyrking. 
 

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

anleggsfasen og permanent skal inngå som utredningstema i 
planprogrammet. 

 
8. Planprogrammet må sikre utredning av sumvirkninger for samtlige 

utredningstemaer, som oppstår i samspill med andre inngrep, eksempelvis 

nye E18 og Follobanen. For utredningstemaer hvor de samlede 
konsekvensene av flere inngrep blir større enn fra det enkelte, må det legges 

frem ytterligere avbøtende og/eller kompenserende tiltak. 
 

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

friluftsliv, i vårt felles arbeid med å jobbe frem en så skånsom plan som mulig 
under de gitte forutsetningene. 

 
10.Alternative forslag fra eksterne fagkyndige, som både er jernbanefaglig 

forsvarlige og potensielt kan redusere innvirkningen på ikke-prissatte verdier 

bør tas med i de videre utredningene. 
 

11.Ved utredning av miljøkonsekvenser av de ulike trasevalgene skal utslippene 
av klimagasser fra arealendringer inkluderes. 

 

12.Ås kommune ber om at alternativ med togparkering ved Vestby (vedtaks 
punkt e i sak K-25/20) tas inn i planprogrammet, og sees evt. i sammenheng 

med andre jernbaneprosjekt i området. 
 

13.Bane NOR må legge til rette for en bedre og mer reell dialog ved 

planleggingen av infrastruktur i fortsettelsen. 
 

 
 

K-18/21 
Lovlighetskontroll av verbalforslag nr. 8 i K-sak 125/20 

Ås kommunes handlingsprogram 2021 - 2024 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Kommunestyrets vedtak 10.12.2020 i K-sak 125/20 Ås kommunes 
handlingsprogram 2021-2024, verbaldel punkt 8 opprettholdes ikke. 
 

Kommunestyrets behandling 24.03.2021: 
Martin Løken (MDG) fremmet fellesforslag fra Ap, MDG, SV, V og KrF:  

Tilsvarer kommunestyret vedtak. 
 
Votering: 

 Kommunedirektørens innstilling ble nedstemt 20-13 (6H, 4Sp, 3FrP) ved 
alternativ votering mot fellesforslaget. 
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Kommunestyrets vedtak 24.03.2021: 
Kommunestyret fremholder at Hjorts vurdering av at kommunene per i dag ikke 

har hjemmel for å kreve utslippsfrie bygge- og anleggsplasser også i private 
reguleringsplaner, ikke automatisk kan overføres til å også gjelde for fossilfrie 
bygge- og anleggsplasser. I rapporten Klimakur 2030 pekes det på at 

kommunens virkemidler og bidrag til å kutte i klimautslipp kan styrkes ved at 
staten klargjør mulighetene kommunene har til å sette krav om utslippsfrie 

byggeplasser i ikke-kommunale utbygginger. Det er med andre ord ikke tydelig 
nok i dagens lovverk om kommunen kan dette. Et forslag om å tydeliggjøre 
lovverket ble nedstemt i Stortinget i desember. Ås kommune etterspør en slik 

avklaring fra staten, enten i form av en klargjøring av tolkning eller eventuelt 
gjennom en konkret lovendring. Uansett er advokatfirmaet Hjorts vurdering 

uegnet som beslutningsgrunnlag for Ås’ spørsmål om det finnes hjemmel til å 
stille krav om fossilfrie anleggsplasser. Som Hjort selv skriver i sin rapport, tar 

de bare opp hjemmelsspørsmålet for utslippsfrie byggeplasser, og skriver videre: 
«Gitt at kravene til utslippsfrie byggeplasser er strengere enn for fossilfrie 
byggeplasser, vil skillet kunne ha betydning for hjemmelsspørsmålet.» 

Forskjellen i hvor stort inngrep det er å stille krav om utslippsfrie og fossilfrie 
anleggsplasser er svært stor. Ved krav om fossilfrihet kan man i det store bruke 

dagens maskinpark. Kravet om utslippsfrie anleggsplasser er derimot et meget 
strengt krav, som for mange krever storstilt utskifting av anleggsmaskiner og 
innkjøp av utstyr, noe som per i dag er kostnadsdrivende. Tolking av jus er en 

relativt presis disiplin, og kommunestyret tar advokatfirmaet Hjorts rapport på 
alvor i den videre tolkningen av spørsmålet. Kommunestyret finner det imidlertid 

naturlig å konkludere annerledes enn kommunedirektøren i denne saken, da 
vurderingen fra advokatfirmaet Hjort slett ikke tar for seg det samme 
rettsspørsmålet som vedtaket i verbalforslaget i Ås kommune gjør. Vi mener Ås 

kommune har hjemmel til å stille krav om fossilfrie anleggsplasser, og henviser 
til lokaldemokratiets sterke posisjon som primære arealmyndighet samt 

formålsparagrafen i plan- og bygningsloven (§1-1) første ledd, som lyder: "Loven 
skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner." 

 
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 10.12.2020 i K-sak 125/20 Ås 

kommunes handlingsprogram 2021-2024, under verbaldel: 
 

8. Det skal stilles krav om fossilfri anleggsplass i nye reguleringsplaner for 

Byggeprosjekter i Ås fra og med januar 2021. 
  

Vedtaket skal ikke iverksettes før lovlighetskontroll er gjennomført. 
Saken sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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K-19/21 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for 
grunnskolen i Ås 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 03.03.2021: 
1. Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas 

til etterretning. 

 
2. Det må utarbeides og innføres et felles rapporteringssystem for alle 

skolene i Ås med virkning fra «Tilstandsrapport 2021». Relevante mål skal 
kvantifiseres og være målbare, og være forankret i gjeldende 
undervisningsmål. Alle resultater skal rapporteres likt og i et felles 

rapporteringssystem. 
 

3. Skolene skal også rapportere status på bibliotek/skolebibliotek og svømme 
opplæring. 

 

Kommunestyrets behandling 24.03.2021: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets utsettelsesvedtak 24.03.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
 

 
 

K-20/21 
Kontrollutvalget - Årsrapport 2020 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020, til orientering. 
 

Kommunestyrets behandling 24.03.2021: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets utsettelsesvedtak 24.03.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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