
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03748 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Plan- og byggekomiteen 
 
Møtetid: 06.03.2019 kl. 16:30 – 18:35 
Sted: Moerveien 10, 3. etasje 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Bjørn Leivestad (H) 
Arne Hillestad (FrP) 
Johan Alnes (Ap) 
Beate Erikstad (Ap) 
Kristine Sand (Rødt) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen 
Enhetsleder prosjekt Jostein Ådalen 
 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 07.03.2019 
 
 
Bjørn Leivestad       Arne Hillestad  
leder         nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

2/19 16/00157-28 Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller 3 

    

 
Orientering 
 
Gis på neste møte 10.04.19. 
 
 
 
 
Eventuelt 
1. Plan- og byggekomiteen sluttet seg til følgende forslag fra Arne Hillestad: 
 Plan- og byggekomiteen ber om at det tas initiativ for å disponere/erverve 
 jord som er egnet til skolehage ved Rustad skole. 

 
____ 

 
 
2. Plan- og byggekomiteen bestiller en sak om dispensasjon fra 
 kommuneplanens bestemmelser om tilknytningsplikt til fjernvarme for Åsgård 
 skole.  

 
____ 

 
 
 
3. Plan- og byggekomiteen bestiller en sak om modulene på Åsgård skole. Det 
 utredes hvordan Ås kommune bør avvikle leiekontrakten på disse.  
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Saker til behandling  
 
 

PBK-2/19 
Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Nedgravd parkeringskjeller, med plass til ca. 100 biler, inkluderes som en del 
av forprosjektet for Åsgård skole.  

2. Investeringsrammen for Åsgård skole tilføres 11,0 mill. kroner. 
 
 
Plan- og byggekomiteens behandling 06.03.2019: 
Kristine Sand (Rødt) fremmet følgende alternative forslag:  
1. Det bygges ikke parkeringskjeller.  
2. Åsgård barneskole skal opprette en «hjertesone» rundt skolen hvor det ikke er 

tillatt å sette av eller hente elever som blir kjørt til skolen. 
Dersom barn likevel kjøres, må stopp- og hentested skje på markerte steder 
utenfor denne sonen.  

3. Skolen skal være en pådriver for at flest mulig går og sykler. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 og 2 ble tiltrådt 4-1 (Rødt).  
Rødts forslag punkt 2 ble tiltrådt 3-2 (Høyre, FrP).  
Rødts forslag punkt 3 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 06.03.2019: 
1. Nedgravd parkeringskjeller, med plass til ca. 100 biler, inkluderes som en del av 

forprosjektet for Åsgård skole.  
2. Investeringsrammen for Åsgård skole tilføres 11,0 mill. kroner. 
3. Åsgård barneskole skal opprette en «hjertesone» rundt skolen hvor det ikke er 

tillatt å sette av eller hente elever som blir kjørt til skolen. 
Dersom barn likevel kjøres, må stopp- og hentested skje på markerte steder 
utenfor denne sonen.  

4. Skolen skal være en pådriver for at flest mulig går og sykler.   
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