
 

 

Ås kommune  

  

 

17/00234 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Plan- og byggekomiteen 
 
Møtetid: 30.05.2018 kl. 16:30 – 18:00   
Sted: Moerveien 10, 3. etasje 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Bjørn Leivestad (H), leder 
Arne Hillestad (FrP), nestleder 
Johan Alnes (Ap) 
Beate Erikstad (Ap) 
 
 
Møtende varamedlemmer: 
Grete Grindal Patil (KrF) for Kristine Sand (R)  
 
Fra administrasjonene møtte: 
Etatsjef teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, 
Prosjektleder Leif Klemetrud og Glenn Møller Johannessen 
 
Diverse merknader: 
Arne Hillestad kom kl.16:45, han deltok dermed ikke på sak 10 og 11 /18 
Johan Alnes ble valgt til å undertegne protokollen. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 05.06.2018 
 
 
 
Bjørn Leivestad       Johan Alnes 
leder  
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Saker til behandling 

9/18 16/00157-2 Åsgård skole. Konsept 3 

10/18 17/02359-16 Nordby barnehage. Forprosjekt 4 

11/18 13/05816-56 Solfallsveien spesialboliger. Forprosjekt 5 

    

 
 
 
 
Orienteringer 
1. Pågående byggesaker  
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Saker til behandling  

PBK-9/18 
Åsgård skole. Konsept 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 

forutsetninger:  
- Rødskolen videreføres med dagens virksomhet 
- Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5 
- Det nye skolebygget etableres med 3-6 etasjer med en full flerbrukshall 

2. Prosjektet videreføres innenfor vedtatte kostnadsramme på 312 mill. kroner.  
3. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes som en egen sak. 
4. Ny Åsgård skole ferdigstilles til skolestart 2021. 
 
 
Plan- og byggekomiteens behandling 30.05.2018: 
Bjørn Leivestad (H) fremmet Rådmannens alternative innstilling med følgende tillegg: 
- Videre bruk av D6, eventuell flytting eller riving, utredes som en egen sak.   
- Slette  -6 i pkt 1 tredje strekpunkt. 
- Arne Hillestad (FrP) femmet Rådmannens innstilling med følgende endring: 
- Slette – 6 i pkt 1 i tredje strekpunkt. 
 
Votering: 
Rådmannens alternative innstilling med H’s forslag ble tiltrådt 4-1 (FrP) ved alternativ 
votering mot FrP’s forslag.  
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 30.05.2018: 
Åsgård skole planlegges innenfor følgende forutsetninger: 
- Rødskolen videreføres med dagens bruk og benyttes ikke til 
- Undervisningsarealer. 
- Paviljong 4 og 5 rives. 
- Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer som dekker hele skolens behov 
- inkl. flerbrukshall. 
- Prosjektet videreføres innenfor en kostnadsramme på 350 mill. kroner. 
- Videre bruk av D6, eventuell flytting eller riving, utredes som en egen sak. 
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PBK-10/18 
Nordby barnehage. Forprosjekt 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer Plan- og byggekomiteens innstilling. 
 
Plan- og byggekomiteens behandling 30.05.2018: 
Arne Hillestad (FrP) deltok ikke og saken ble behandlet med 4 medlemmer. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og byggekomiteens vedtak 30.05.2018: 
1. Forprosjekt for Nordby barnehage godkjennes. 
2. Det benyttes ikke solceller, da dette ikke er økonomisk lønnsomt. 
3. Det benyttes ikke grønne tak da kravet til blå grønn faktor oppnås mer effektivt 

med andre tiltak.  
4. Prosjektet videreføres iht. planlagt framdrift innenfor den samlede 

kostnadsrammen i «Handlingsplan 2018-2021» på 81,9 mill. kroner (ekskl. mva). 
5. Kalkylene revideres etter at tilbudene fra totalentreprisekonkurransen foreligger. 
 
 
 
  



Ås kommune 

  
Plan- og byggekomiteen 30.05.2018 Side 5 av 5 

  

 

PBK-11/18 
Solfallsveien spesialboliger. Forprosjekt 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer Plan- og byggekomiteens innstilling. 
 
Plan- og byggekomiteens behandling 30.05.2018: 
Arne Hillestad (FrP) deltok ikke og saken ble behandlet med 4 medlemmer 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og byggekomiteens vedtak 30.05.2018: 
1. Forprosjekt for Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 
2. Prosjektet videreføres iht. planlagt framdrift innenfor den samlede 

kostnadsrammen i «Handlingsplan 2018-2021» på 30,8 mill. kroner (ekskl. mva). 
3. Kalkylene revideres etter at tilbudene fra totalentreprisekonkurransen foreligger. 
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