
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03748 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Plan- og byggekomiteen 
 
Møtetid: 21.08.2019 kl. 16:30 – 18:35 
Sted: Moerveien 10, 3. etasje 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Johan Alnes (Ap) 
Bjørn Leivestad (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Live Holck Johannessen (Ap) for Beate Erikstad (Ap) 
Grete Grindal Patil (KrF) for Kristine Sand (R) 
 
Forfall:  
Arne Hillestad (FrP) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen 
Enhetsleder prosjekt Jostein Ådalen (møtesekretær) 
 
Diverse merknader: 
Arne Hillestad (FrP) møtte ikke. 
 
Møteprotokoll godkjent 22.08.2019 
 
 
Bjørn Leivestad 
leder 

Johan Alnes 
medlem 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Saker til behandling 

5/19 16/00157-35 Midtgard. Riving eller bevaring 3 

6/19 16/00157-36 Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving 4 

    

 

 

Orientering  

Administrasjonen orienterte om status i byggeprosjekter.  
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Saker til behandling  

PBK-5/19 
Midtgard. Riving eller bevaring 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Den nyeste delen av Midtgard rives og at den eldste delen istandsettes til 

opprinnelig stand. 
2. I den videre planleggingen av det nye skolebygget, forutsettes det at bygget 

innarbeides som en del av undervisningsarealet, og at det arealene skal kunne 
benyttes utenom skoletid av Kulturskolen og andre kulturaktiviteter. 

3. Tiltaket søkes gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme for Åsgård skole. 
4. Framtidig lokalisering av Ungdomsklubben framlegges i egen sak. 
 
 
Plan- og byggekomiteens behandling 21.08.2019: 
Ap og H fremmet følgende fellesforslag som alternativ til rådmannens innstilling: 

1. Hele Midtgard rives. 
2. Framtidig lokalisering av Ungdomsklubben framlegges i egen sak. 

 
Votering: 
Fellesforslaget ble tiltrådt 3-1 (KrF) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 21.08.2019: 
1. Hele Midtgard rives. 
2. Framtidig lokalisering av Ungdomsklubben framlegges i egen sak. 
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PBK-6/19 
Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer plan- og byggekomiteens innstilling. 
 
 
Plan- og byggekomiteens behandling 21.08.2019: 
Grete Grindal Patil (KrF) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens 
innstilling: 

1. D6 flyttes til en annen tomt. 
2. Kostnadene dekkes innenfor bevilget ramme for Åsgård skole. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble tiltrådt 3-1 (KrF) ved alternativ votering mot KrFs forslag. 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 21.08.2019: 
1. D6 rives og arealet benyttes til uteareal for Åsgård skole. 
2. Kostnadene dekkes innenfor bevilget ramme for Åsgård skole. 
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