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MØTEPROTOKOLL 
 

Utvalg for kommunale byggeprosjekt 
 

Møtetid: 24.06.2021 kl. 16.30 – 18.15 
Sted: Ås Kulturhus, Lille Sal 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  

Svend Trygve Kvarme (Sp) 
Live Holck Johannessen (Ap) 

Jorunn Nakken (V) 
Bjørn Leivestad (H) 
 

Møtende varamedlemmer: 
Else Jorunn Vestby (Ap) 

 
Forfall:  
Peter Boström (SV) 

 
Fra administrasjonene møtte: 

Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, prosjektsjef 
Jostein Ådalen - møtesekretær. 
 

 
Diverse merknader: 

Møtet ble holdt ekstraordinært. 
 
 

 
 

 
Møteprotokoll godkjent 28.06.2021 
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Saksliste 

 

 
Orientering 
 

Side 

 
 

2 

Saker til behandling 

6/21 21/01964-1 Flerbrukshall Ås vg. skole. Fossilfri byggeplass 3 

7/21 16/00159-4 Åsgård skole. Flytting og bevaring av trær 4 

    

 
Orientering 

 
Orienteringer fra kommunedirektøren: 

1. Status økonomi og fremdrift i pågående prosjekter 
2. Solplassen borettslag – Fradeling av tomt. Utvalget sluttet seg til at tomten 

fradeles i henhold til opprinnelig og godkjent utnyttelsesgrad. 
3. Avholdt konkurranse på rammeavtale KU og innsendt klage til tingretten. 
4. Grunnforhold Åsgård skole. Utvalget sluttet seg til anbefalingen om å løfte 

bygget med 1 m.  
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Saker til behandling  

UKB-6/21 
Flerbrukshall Ås vg. skole. Fossilfri byggeplass 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Prosjektet gjennomføres med fossilfri byggeplass iht. vedtatt 
«Handlingsplan for klima og energi». 

 

 
Utvalg for kommunale byggeprosjekts behandling 24.06.2021: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for kommunale byggeprosjekts vedtak 24.06.2021: 

1. Prosjektet gjennomføres med fossilfri byggeplass iht. vedtatt 
«Handlingsplan for klima og energi». 
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UKB-7/21 
Åsgård skole. Flytting og bevaring av trær 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Trær flyttes iht. anbefalinger gitt i rapport utarbeidet av arborrist. Dette 
gjelder fire trær (nr. 1, 2, 5 og 6). 

2. Tre, omtalt som «risikotre» i arborristrapporten, felles iht. anbefaling. 

3. Øvrige trær som kommer i konflikt med byggegrop felles. 
 

 
Utvalg for kommunale byggeprosjekts behandling 24.06.2021: 
Utvalget diskuterte seg fram til følgende omforente forslag:  

1. Grunnet økonomiske kostnader og usikre overlevelsesmuligheter felles 

trærne som kommer i konflikt med byggegrop. Det prioriteres å bruke 

midler på robuste, store trær som nyplantes når uteområdet ferdigstilles.   

2. Tre, omtalt som «risikotre» i arborristrapporten, felles iht. anbefaling. 
 
Votering: Utvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ 

votering mot kommunedirektørens innstilling.  
 

Utvalg for kommunale byggeprosjekts vedtak 24.06.2021: 

1. Grunnet økonomiske kostnader og usikre overlevelsesmuligheter felles 

trærne som kommer i konflikt med byggegrop. Det prioriteres å bruke 

midler på robuste, store trær som nyplantes når uteområdet ferdigstilles.   

2. Tre, omtalt som «risikotre» i arborristrapporten, felles iht. anbefaling. 
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