
 

 

Ås kommune  

  

 

17/00234 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Plan- og byggekomiteen 
 
Møtetid: 31.10.2018 kl. 16:30 – 18:50 
Sted: Moerveien 10, 1. etasje 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap: Johan Alnes 
H: Bjørn Leivestad 
FrP: Arne Hillestad 
R: Kristine Sand 
 
Møtende varamedlemmer: 
Grete Grindal Patil (KrF) for Beate Erikstad (Ap) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen 
Prosjektsjef Jostein Ådalen (møtesekretær) 
 
Diverse merknader: 
Møtet ble flyttet fra 3. etasje til klasserom for voksenopplæringen i 1. etasje grunnet 
forventet høyt antall tilhørere. I tillegg til én journalist kom 3 tilhørere. 
 
Endringer i saksdokumentene til sak 17/18: 
Vedlegg 1 (notat om fallunderlag) er oppdatert med ny tittel som tydeliggjør 
avsender og datering. 
 
Det er lagt til to nye vedlegg fra Lekeplassinspektøren AS: 

 Notat om valg av fallunderlagsprodukter for skoler og barnehager 

 Kommentarer til notat om fallunderlag 
 
Dokumentene ble delt ut i møtet før behandling, og er tilgjengelig på Ås kommunes 
nettsider. 
 
Møteprotokoll godkjent 05.11.2018 
 
 
 
Bjørn Leivestad     Arne Hillestad 
leder       nestleder  
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

16/18 16/00081-4 Moer sykehjem utvidelse, trinn 1. Statusrapport etter 
evaluering av innkomne tilbud 

3 

17/18 16/00140-56 Rustad skole. Materialvalg på uteområdene 4 

18/18 18/02799-1 Møteplan 2019 - Plan- og byggekomiteen 6 

 
  



Ås kommune 

  
Plan- og byggekomiteen 31.10.2018 Side 3 av 6 

  

 

Saker til behandling  

PBK-16/18 
Moer sykehjem utvidelse, trinn 1. Statusrapport etter evaluering av 
innkomne tilbud 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer komiteens vedtak. 
 
 
Plan- og byggekomiteens behandling 31.10.2018: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og byggekomiteens vedtak 31.10.2018: 
1. Det inngås kontrakt med vinneren av den avholdte tilbudskonkurransen, 

BetonmastHæhre Østfold AS, for bygging av Moer sykehjem utvidelse, trinn 1. 
2. Nybygget etableres med flate, grønne tak. 
3. Prosjektet gjennomføres innenfor en prosjektkostnad på 213,5 mill. kroner, noe 

som er innenfor bevilget budsjett i vedtatt handlingsprogram 2018-2021. 
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PBK-17/18 
Rustad skole. Materialvalg på uteområdene 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Uteområdene etableres med følgende underlag (jf. tegning): 

 Område 1 - Gressplen med armeringsmatte rundt sklien. Foran avslutningen 
på sklien etableres et område med gummibelegg. 

 Område 2 – Gummibelegg 
 Område 3 – Gummibelegg 
 Område 4 – Gummibelegg 
 Område 5 – Gummibelegg 
 Område 6 – Gummibelegg 
 Område 7 – Gressplen med armeringsmatte 
 Område 8-9 – Asfalt 
 Øvrige mindre områder som er prosjektert med kunstgress, erstattes med 

smågatestein. 
 
 
 
Plan- og byggekomiteens behandling 31.10.2018: 
Kristine Sand (R) fremmet følgende forslag: 
Det skal ikke benyttes plast eller gummidekke på lekearealene på Rustad skole. 
Arkitekten bes finne andre alternativer. 
 
Johan Alnes (Ap) og Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende omforente forslag: 
«Uteområdene etableres med følgende underlag (jf. tegning): 

 Område 1 - Gressplen med armeringsmatte rundt sklien 

 Område 2 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 3 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 4 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 5 - Gummibelegg  

 Område 6 - Gummibelegg 

 Område 7 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 8 - Gressplen med betongarmering 

 Område 9 - Gressplen med betongarmering» 
 
Grete Grindal Patil (KrF) fremmet følgende forslag til justering av Ap og FrPs 
omforente forslag: 
«Område 5 – Bark» 
 
Bjørn Leivestad (H) fremmet følgende forslag: 
«For å redusere den mulige helsemessige påvirkningen for brukerne forutsettes at 
støtdempende gummibelegg ikke skal inneholde PAH og resirkulerte bildekk.» 
 
Følgene fellesforslag ble fremmet som nytt siste punkt: 
«Kunstgress ved hovedinngang erstattes med naturgress.» 
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Votering: 
Rs forslag ble nedstemt 3-2 (KrF, R) 
 
Ap og FrPs omforente forslag ble stemt over punktvis ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling med KrFs endringsforslag. Det omforente forslaget ble vedtatt 
med følgende votering: 

 Område 1, 4-1 (R) 

 Område 2, 4-1 (R) 

 Område 3, 4-1 (R) 

 Område 4, 4-1 (R) 

 Område 5, 3-2 (KrF,R) 

 Område 6, 4-1 (R) 

 Område 7, 4-1 (R) 

 Område 8, enstemmig 

 Område 9, enstemmig 
 
Hs forslag og fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og byggekomiteens vedtak 31.10.2018: 
- mindretallsanket til kommunestyret 
1. Uteområdene etableres med følgende underlag (jf. tegning): 

 Område 1 - Gressplen med armeringsmatte rundt sklien 

 Område 2 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 3 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 4 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 5 - Gummibelegg  

 Område 6 - Gummibelegg 

 Område 7 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 8 - Gressplen med betongarmering 

 Område 9 - Gressplen med betongarmering 

 Øvrige mindre områder som er prosjektert med kunstgress, erstattes med 
smågatestein 

 
2. For å redusere den mulige helsemessige påvirkningen for brukerne forutsettes at 

støtdempende gummibelegg ikke skal inneholde PAH og resirkulerte bildekk. 
 
3. Kunstgress ved hovedinngang erstattes med naturgress. 
 
Mindretallsanke til kommunestyret fremmet av R og KrF 31.10.2018: 
Kristine Sand (R) og Grete Grindal Patil (KrF) fremmet en mindretallsanke til 
kommunestyret, jf. Ås kommunes reglementer punkt 10.2.2.3. 
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PBK-18/18 
Møteplan 2019 - Plan- og byggekomiteen 
 
Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2019 for plan- og byggekomiteen vedtas iht. kommunestyrets møtestruktur. 
 
Møtested:  Moerveien 10 
Møtetid:  kl. 16.30 
 
Uke Dag/dato 

4 tirsdag 22. januar 
10 tirsdag 5. mars 
15 tirsdag 9. april 
21 tirsdag 21. mai 
 
34 tirsdag 20. august 
41 tirsdag 8. oktober 
45 tirsdag 5. november 
 
 
Plan- og byggekomiteens behandling 31.10.2018: 
Plan- og byggekomiteen diskuterte seg fram til følgende forslag:  
Møtedag og tidspunkt opprettholdes som i dag med onsdag kl. 1630. 
 
Votering: 
Plan- og byggekomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Plan- og byggekomiteens vedtak 31.10.2018: 
Møteplan 2019 for plan- og byggekomiteen vedtas iht. kommunestyrets møtestruktur. 
 
Møtested:  Moerveien 10 
Møtetid:  kl. 16.30 
 
Uke Dag/dato 

4 onsdag 23. januar 
10 onsdag 6. mars 
15 onsdag 10. april 
21 onsdag 22. mai 
 
34 onsdag 21. august 
41 onsdag 9. oktober 
45 onsdag 6. november 
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