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K-sak 60/10 
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 - 2014 
 
Saksbehandler: Per A. Kierulf Arkivnr: 145 Saksnr.:  10/3294 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Ås Eldreråd 9/10 09.11.2010 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 6/10 09.11.2010 
Formannskapet 66/10 10.11.2010 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/10 10.11.2010 
Hovedutvalg for helse og sosial 16/10 10.11.2010 
Administrasjonsutvalget 25/10 11.11.2010 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 77/10 11.11.2010 
Arbeidsmiljøutvalget 10/10 16.11.2010 
Formannskapet 71/10 24.11.2010 
Kommunestyret 60/10 15.12.2010 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 24.11.2010: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 vedtas med de 

endringer som fremgår av vedlegg 1 og 2. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2011 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2011.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 10.  
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2011, jf. vedlegg 11.  
d) Opptak av ordinært lån på kr. 64.131.000 kr vedtas (serielån med avdragstid 

30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av 
trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.  

e) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 7 promille av 
takstverdien.  

_____ 
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UTVALGENES BEHANDLINGER: 
 
 
Formannskapets behandling 24.11.2010: 
Følgende notater var sendt ut mandag 22.11.2010: 
• Notat av 22.11.2010 med svar på spørsmål fra partigruppene, jf. lnr. 20019/10. 
• Notat av 22.11.2010 vedr. tilskudd til private barnehager – ny finansierings-

ordning, jf. lnr. 19980/10. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av A, Sp, V og KrF: 
Se vedlegg 1 og 2. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med de endringer som fremkommer av fellesforslaget fra A, 
Sp, V og KrF, ble tiltrådt 5-4 (2H, FrP og SV). 
 
Formannskapets innstilling 24.11.2010: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 10.11.2010: 
Frist for spørsmål til rådmannen er 15.11.2010. Spørsmålene sendes skriftlig og 
samlet fra hvert parti til kierulf@as.kommune.no. 
 
Johan Alnes (A) inviterte alle partier som har ønske om å stå bak et felles 
budsjettforslag, til møte tirsdag 23.11.2010 kl. 18.30 på rådhuset.   
 
Votering: Det ble ikke votert. 
 

Formannskapets vedtak 10.11.2010: 
Formannskapets behandling fortsetter på neste møte. 

_____ 
 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 11.11.2010: 
Administrasjonsutvalget drøftet aktuelle elementer i dokumentet.  
 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag som følger saken: 
Administrasjonsutvalget forutsetter at nedskjæringene gjennomføres uten 
oppsigelser. 
 

Votering: Det ble ikke votert. 
 

Administrasjonsutvalgets vedtak 11.11.2010: 
Politikerne bes ta med fremførte signaler i den videre politiske behandlingen. 

_____ 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.11.2010: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø drøftet aktuelle elementer i dokumentet. 
 

Votering: Det ble ikke votert. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak/uttalelse 11.11.2010: 
Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 tas til orientering. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 10.11.2010: 
Votering: Handlingsprogrammet ble enstemmig tatt til orientering. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak/uttalelse 10.11.2010: 
Handlingsprogrammet ble tatt til orientering. 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 10.11.2010: 
Hovedutvalget drøftet aktuelle elementer i dokumentet. 
 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 10.11.2010: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tatt til orientering. 

_____ 
 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 09.11.2010: 
Rådet fremmet følgende fellesforslag: Tilsvarer rådets uttalelse. 
 

Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 09.11.2010: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ser positivt på de tiltakene i 
handlingsprogrammet som tilgodeser våre brukergrupper. Når vi ser på de reduserte 
tilbudene for våre brukergrupper, ser vi med bekymring på dette. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede mener det er påkrevet at universell utforming 
prioriteres på alle områder i samfunnet.  
 
Rådet minner om universell utforming særlig av Ås sentrum. Det er viktig at Ås 
kommune også følger opp dette overfor private utbyggere. Generelt bør det passes 
på at brosteinsbelegning ikke benyttes unødig noe som særlig forverrer 
fremkommeligheten for rullestolbrukere/rullatorer. 
 
Reduseringen av vedlikehold av veier, parker og plasser vil medføre et redusert tilbud 
for våre brukergrupper. 
 
Det er nødvendig at Brekkeveien mellom Moer og Ås sentrum utbedres for myke 
trafikanter.  I dag er et det et problem at veien benyttes som vanligste ferdselsvei 
mellom Moer og sentrum, da veien verken har gangvei eller er utstyrt med gatelys. 
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Dette har ført til farlige trafikksituasjoner og særlig utsatt her er de 
funksjonshemmede. 
  
Funksjonshemmedes råd mener det bør opparbeides gangvei fra Moer til Ås sentrum 
med god belysning og hvilesteder med benker. 
 
Bokollektiv for skjermet enhet bør ikke utsettes, med mindre det finnes gode nok 
andre alternativer.  

_____ 
 
 
Ås Eldreråds behandling 09.11.2010: 
Rådet har lest rådmannens innstilling og vil fremme følgende uttalelse. 
 
Votering: Forslaget til uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 

Ås Eldreråds uttalelse 09.11.2010: 
På side 55 i Handlingsprogrammet står, sitat: 
”Eldresentrene er en arena for eldre og uføretrygdede. Sentrene fokuserer på 
egeninnsats og forebygging av ensomhet, passivitet og ernæring. Sentrene tilbyr 
sosiale og kulturelle aktiviteter og tiltak rettet mot den fysiske helsen. Det gis også 
mulighet til ulike gruppeaktiviteter. Det er en utfordring at eldresenterets lokaler i Ås 
er for små i forhold til antall deltakere/medlemmer, og det fordrer mulighet for å ta 
imot flere/nye brukere. Det fører igjen til at tilbudet ikke er for alle.” 
 
I Ås er det 477 personer over 80 år. Av de registrerte brukerne i Ås eldresenter er ca. 
170 over 80 år. Regner vi med de som fyller 80 år i 2011 blir det over 200. Det vil 
være et stort tilbakeskritt å overlate til brukerne å ha det store ansvaret som det er å 
drive uten daglig leder. Sammen med brukere av eldresenteret i Nordby så er ca. 
halvparten av de eldste eldre brukerne av de 2 eldresentrene. 
Eldrerådet mener det ikke er samsvar mellom Alternativ innsparingsliste og 
handlingsplan. Dette gjelder både lønnsmidler til eldresenteret i sentrum og tilskuddet 
til Nordby eldresenter. For å følge Handlingsplanen må reduksjoner i Alternativ 
innsparingsliste for eldresentrene frafalles. 
 
Ås Eldreråd er bekymret for at det nå planlegges å gjøre om 8 rom på Moer sykehjem 
til dobbeltrom. Ingen burde komme i den situasjon å måtte dele rom med et annet 
menneske når man kanskje har vært vant til å være alene i mange år. Vi ber om at 
det nøye vurderes, også med tanke på de retningslinjer som var lagt ved byggingen. 
 
Eldre er en stor lånegruppe ved bibliotekene. Lydbøkene er viktig for eldre og 
svaksynte og bibliotekene må ha mulighet til å ha et godt tilbud til alle aldre. 
Eldrerådet ber om at bemanning og støtte til innkjøp opprettholdes. 

_____ 
 
 
Arbeidsmiljøutvalgets behandling 16.11.2010:  
Votering: Enstemmig vedtatt.  
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Arbeidsmiljøutvalgets vedtak 16.11.2010: 
AMU tar rådmannens budsjett og økonomisk handlingsplan til orientering.  

_____ 
 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING 03.11.2010 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2011 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2011.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 10.  
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2011, jf. vedlegg 11.  
d) Opptak av ordinært lån på kr. 64.131.000 kr vedtas (serielån med avdragstid 

30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av 
trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.  

e) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 7 promille av 
takstverdien.  

_____ 
 

 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Muntlig presentasjon i formannskapet 27.10.10 
Formannskapet 1. gang 10.11.10 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10.11.10 
Hovedutvalg for helse og sosial 10.11.10 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.11.10 
For behandling av de deler av saken som er aktuelle for utvalget: 
• Arbeidsmiljøutvalget 16.11.10 
• Ås Eldreråd 9.11.10 
• Kommunalt råd for funksjonshemmede 9.11.10 
Administrasjonsutvalget 11.11.10 
Formannskapet 2. gang 24.11.10 – formannskapets innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret 15.12.09 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. - 2. Vedlegg til formannskapets innstilling 
3. Alternativ innsparingsliste  
4. Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 (separat trykk, sendt 03.10.2010) 
5. Notat av 22.11.2010, svar på spørsmål fra partiene (separat trykk, sendt 22.11.2010) 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Etatenes detaljerte driftsbudsjett 2011 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Ledergruppen, FIKS og Revisjonen 
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SAKSUTREDNING 
 
Fakta i saken 
 
Bakgrunn 
Handlingsprogram med økonomiplan 2011–2014 bygger på de forutsetninger som er 
lagt til grunn i statsbudsjettet, samt de lokale forutsetninger som følger av gjeldende 
handlingsprogram og kommuneplan, befolkningsutviklingen og politiske vedtak for 
øvrig.  
 
Dokumentene bygger på den prosessen som startet med økonomikonferansen med 
formannskapet og hovedutvalgene i mai, som fortsatte i hovedutvalgene med en 
diskusjon om prioriteringer innenfor de respektive ansvarsområdene i mai og august 
og som ble avsluttet med informasjon fra rådmannen om status i arbeidet med 
budsjett og økonomiplan i formannskapet i oktober. 
 
Sak i formannskapet 16.06.10 om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan, 
samt foreløpige økonomiske rammer har vært et viktig grunnlag i arbeidet.  
Formannskapets vedtak 16.06.2010: 
 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2011 – 2014 reduseres med følgende 

beløp i 1000 kr:  
Sentraladministrasjonen :  1.690 
Oppvekst og kultur:   5.446  
Helse- og sosial:  6.379 
Teknikk og miljø:  1.485 

 
Fra kommuneplan til program for handling 
Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede styringsdokument og beskriver 
virksomhetenes langsiktige mål. Handlingsprogrammet med økonomiplan beskriver 
hvordan disse målene tenkes realisert innenfor 4-års perspektivet.  Ås kommune er 
en stor og sammensatt virksomhet med mer enn 950 årsverk og et driftsbudsjett på 
over 825 mill.kr. Kommunen skal utøve roller både som forvalter av statlig lovverk, 
leverandør av tjenester til innbyggerne samt være pådriver i utvikling av 
lokalsamfunnet. Handlingsprogrammet skal vise hvordan kommuneplanens visjon og 
mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i et 4-årsperspektiv. For å lykkes med 
dette er det viktig å ha politisk fokus på de vesentligste utfordringene. 
Kommunestyret har definert fire områder som skal ha prioritert oppmerksomhet: 
• kommunen som samfunn  
• kommunen som tjenesteleverandør 
• kommunens økonomi  
• kommunens medarbeidere 
 
Kommunens virksomhet måles og styres ut fra et perspektiv som balanserer 
oppmerksomheten mellom økonomi, kvalitet på tjenestene og medarbeidere som 
utfører oppgavene. Dette betyr at for å lykkes med å nå kommunens mål må vi ha 
• effektiv ressursbruk 
• riktig kvalitet på tjenestene 
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• kompetente og friske medarbeidere 
 

Kommunens evne til å utøve en aktiv rolle som samfunnsbygger er betinget av at 
man lykkes på disse tre områdene. Ved å tydeliggjøre oppnådde resultater og sikre 
oppfølging av disse skal kommunen fokusere på de reelle utfordringene til beste for 
Ås kommunes innbyggere. 
 
Hovedambisjoner i planperioden 
Det er helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten legger premissene for mål og 
tiltak i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2007 – 2019 og 
gjeldende handlingsprogram er følgende innsatsområder prioritert innenfor de ulike 
tjenesteområdene: 
 
Oppvekst og kultur 
Barnehager og skoler 
• Få en større helhet mellom tilbudene som gis i barnehager og skole  
• Iverksette et langsiktig og systematisk endringsarbeid relatert til 

spesialundervisning og sammenhengen mellom spesialundervisning og vanlig 
undervisning.  

Fritidstilbud, kulturskole og bibliotek  
• Fortsette det langsiktige og systematiske endringsarbeidet som er igangsatt 

knyttet til fritidstilbud til ungdom.  
• Fortsette Kulturskolens arbeid med både et bredde- og dybdetilbud  
• Fortsette satsingen på barn og unge på biblioteket 
 
Voksenopplæring og kulturhus 
• Få flere med behov til å benytte seg av tilbudene som voksenopplæringen gir.  
• Følge opp politiske vedtak knyttet til kulturhuset  
 
Helse og sosial 

• Følge opp overgangen fra Oslo Universitetssykehus (OUS) til Akershus 
Universitetssykehus (AHUS) for hele befolkningen i Ås kommune. 

 
Pleie og omsorg 
• Følge opp temaplan for helse og omsorg 2009-2015 

• Videreføre arbeidet med ”Samhandlingsreformen” (St. melding nr 47) i Ås og 
Follo, og det kortsiktige - og langsiktige arbeidet i forhold til den demografiske 
utviklingen i befolkningen. 

Sosial 
• Følge opp tiltak og mål om kommunens måltall i kvalifiseringsprogrammet og 

intensjonen med ordningen. 
• Etablere tilbudet til bostedsløse, vanskeligstilte og personer med lav boevne i 

Fjellveien. 
• Effektuere konklusjonene i forhold til barnevernets plassering i NAV. 
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Helsetjenester 
• Følge opp arbeidet med smittevern og helseopplysning som utfordres som følge 

av mange utenlandsstudenter ved UMB, flere asylsøkere og en økende 
reisevirksomhet i befolkningen. 

• Videreutvikle det forebyggende arbeidet mot barn og unge med fokus på psykisk 
helse og rusrelaterte problemer. 

 
Tekniske tjenester 
Bygg og regulering 
• Digitalisere eldre reguleringsplaner 
 
Friluftsliv, nærmiljø og idrett 
• Merke turveier i samarbeid med velforeninger 
• Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til en sikrere skolevei 

 
Teknisk service og infrastruktur 
• Gjennomføre tiltak på kommunale veier i hht tiltaksplan for trafikksikkerhet 
• Gjennomføre tiltak for å bedre vannkvaliteten i samsvar med målsettingene for 

Pura-prosjektet. 
 
Eiendomsforvaltning 
• Forbedre rutinene for vedlikeholdsplanlegging og gjennomføring av tiltak 
 
Rådmannens stab og støttefunksjoner 
Lokalsamfunnsutvikling 
• Ferdigstille kommuneplan 2011 – 2023 med sikte på endelig vedtak i april 2011 
• Følge opp planprogrammene for lokalisering av veterinærhøgskolen og 

veterinærinstituttet, samt senter for husdyrforsøk.  
• Følge opp klima- og energiplanen  
 
Medarbeidere 
1. Utvikle ny arbeidsgiverstrategi og følge opp denne. 
2. Utvikle kompetanseregistreringen til et verktøy for kompetanseplanlegging 
3. Ta i bruk nytt system for kvalitetsdokumentasjon og implementere ny versjon av 

systemet for avvik og forbedring 
4. Iverksette prosesser for en frisk organisasjon etter mønster av konseptet 

langtidsfrisk  
 
Økonomi 
• God økonomistyring slik at budsjettene holdes 
• Tilpasse tjenesteproduksjonen til de økonomiske rammebetingelsene 
 
Service og kommunikasjon. 
• Investering i serverrommet for å sikre drift og lagring av data ved for eksempel 

strømbrudd. 
• Etablere en beredskapsordning for ansatte i IT-team slik at nødvendige feilrettinger 

kan skje utenom arbeidstid for fagsystemer ved døgnkontinuerlig drift  
• Flere ansatte som benytter IT-verktøyet for effektivisering av arbeidsoppgaver ute 

på enhetene fører til økte behov for drift og vedlikehold for IT. Det vil derfor være 
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behov for økt bemanning på IT- teamet mot slutten av perioden. 
 

Økonomisk situasjon 
Ås kommune har i flere år effektivisert tjenestene for å utnytte ressursene best mulig 
og sikre tjenestetilbudet. Imidlertid har man ofte måttet konstatere at de økonomiske 
rammebetingelsene har blitt dårligere. Dette skyldes blant annet at inntektene til Ås 
kommune ikke har økt så mye som for kommunesektoren generelt fordi 
skatteinntektene ikke har hatt samme vekst som for landsgjennomsnittet. 
 
I årsmeldingen for 2009 vises det til at kommunens utgiftsnivå fortsatt må reduseres. 
Videre er det behov for å styrke økonomistyringen for å redusere risikoen for 
budsjettavvik.  
 
Ås kommune har en gjeldsbelastning som er større, og et inntektsnivå som er lavere 
enn for sammenliknbare kommunegrupper. Det betyr at Ås kommune må ha et 
lavere utgiftsnivå enn andre kommuner i Follo og Akershus i tiden framover. I tillegg 
bør gjeldsbelastningen til Ås kommune etter hvert reduseres til et nivå som tilsvarer 
det andre kommuner har. I 2009 ser vi at gjeldsbelastningen i omkringliggende 
kommuner har økt relativt sett mer enn i Ås kommune. Imidlertid har Ås fortsatt 
vesentlig høyere lånegjeld enn sammenlignbare kommuner. 
 
Ås kommune har lite igjen av økonomiske reserver. Det vil derfor være behov for å 
øke de økonomiske reservene til kommunen. Bakgrunnen for dette er følgende:  
 

• Gjennom oppbygging av disposisjonsfondet kan egenfinansieringen av 
investeringsprosjekter i neste omgang økes. Dette vil etter hvert bidra til en 
lavere gjeldsbelastning.  

• Ås kommune har lite reserver som kan benyttes dersom større endringer i 
inntekts- og eller utgiftssiden skulle oppstå gjennom et budsjettår.  

 
Nærmere om 2011 
Rådmannen foreslår besparelser og kutt på 17,6 mill. kr i budsjettet for 2011. Det må 
derfor understrekes at budsjettet er svært stramt. Reduksjonene vil være krevende å 
realisere og vil merkes av de ansatte og brukerne. Samtidig er de strengt nødvendige 
for å opprettholde et akseptabelt driftsresultat.  
 
Til tross for at det foreslås betydelige kutt ligger budsjettert netto driftsresultat i 2011 
på 0,9%, noe som er et lavere nivå enn i 2010. Dette skyldes i blant annet at det er 
foretatt nødvendige konsekvensjusteringer som følge av at inneværende budsjett må 
korrigeres. Dette gjelder blant annet utgifter til strøm, ressurskrevende brukere og 
lønnsbudsjett for enheter med turnus. Videre er utgifter til pensjon høyere enn 
tidligere forutsatt.  

 
Til tross for at det er gjennomført innsparinger på alle områder øker også 
kommunens virksomhet på de fleste tjenesteområdene fordi nye rettmessige behov 
oppstår. Av større økonomiske funksjonsområder er det kun administrasjon hvor det 
reelt sett er en nedgang.  
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Nærmere om 2012-2014 
Netto driftsresultat for 2012 er på 0,9 prosent av driftsinntektene. Dette er en 
videreføring av nivået i forhold til 2011. I de to siste årene i planperioden vil netto 
driftsresultat være på henholdsvis 1.1% og 1.2%. Det understrekes imidlertid at det er 
stor usikkerhet knyttet til både kostnader og utgifter utover i perioden. 
 
Netto driftsresultat utover i perioden kan variere betydelig ut fra relativt mindre 
endringer i noen av forutsetningene. Av sentrale forutsetninger som påvirker 
resultatet i betydelig grad kan nevnes:  
 

• For de tre siste årene er økningen i skatteinntektene tilsvarende økningen i 
befolkningsveksten. Samtidig er utgiftene beregningsteknisk økt som følge av 
befolkningsveksten. Her er det imidlertid stor usikkerhet, da det er vanskelig å 
anslå hvilke kostnader økt befolkningsvekst innebærer. Blant annet vil det 
være usikkerhet knyttet til økte utgifter til ressurskrevende brukere. 

• For de tre siste årene er det lagt til grunn en opptrapping av rentenivået fra 
3,75% i 2012 til 4,5% i 2014 Dette er basert på anslag utarbeidet av 
Kommunalbanken. 

 
Fra 2011 skal 40 % av merverdiavgiftskompensasjonen generert fra investering 
overføres fra drift til investering. Dette tallet økes med 20 prosentpoeng for hvert år i 
planperioden og i 2014 vil hele beløpet overføres til investering. I 2011 skal 5,7 mill. 
kr overføres til investering. Dette innebærer at store deler av budsjettert netto 
driftsresultat overføres til investering, og at en mindre andel avsettes til 
disposisjonsfond. I 2014 skal 9,8 mill. kr overføres til investering. Dette innebærer at 
avsetning til disposisjonsfond reduseres til 4,1 mill. kr.  
 
Utvidelse av eiendomsskatt på verker og bruk 
I statsbudsjettet for 2011, har regjeringen foreslått en endring som gir kommunene 
mer fleksibilitet hva gjelder å velge utskrivningsalternativer for eiendomsskatt. I 
korthet betyr forslaget at i tillegg til dagens utskrivningsalternativer kan kommunene 
velge å skrive ut eiendomsskatt utelukkende på verk og bruk samt på annen type 
næringseiendom.  
 
Rådmannen foreslår ikke noen utvidelse av eiendomskatten på verker og bruk til 
også å gjelde annen næringseiendom. En eventuell utvidelse av eiendomsskatten vil 
medføre behov for taksering av aktuelle næringseiendommer. Rådmannen vil 
imidlertid ikke igangsette dette før kommunestyret eventuelt ber om dette.  
 
Alternative innsparinger 
Det er vedlagt en liste over alternative innsparinger. Dersom kommunestyret ønsker å 
vurdere en eller flere av disse tiltakene, kan rådmannen redegjøre nærmere for 
konsekvenser av de aktuelle innsparinger.  
 
Konklusjon: 
Forslaget til handlingsprogram med økonomiplan viser at Ås kommunes 
handlingsrom er svært begrenset og at utfordringene øker i 4-årsperioden. Behovet 
for ytterligere innsparinger vil vedvare. Samtidig er det vanskelig å finne fram til nye 
innsparinger som ikke får særlige konsekvenser for tjenestetilbudet eller 
organisasjonen.  
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Ut fra de siste års ekspansive statsbudsjetter og betydelige vekst i overføringer til 
kommunesektoren er det grunn til å forvente innstramminger i overføringene i 
planperioden. 
Det er ingen vesentlige inntektskilder som ikke er utnyttet annet enn eiendomsskatt. 
Rådmannen har forholdt seg til at dette er et uaktuelt tema i inneværende 
kommunestyreperiode. 
Når man sammenholder Ås kommunes økonomiske situasjon med hva som kan 
forventes av statlige overføringer i planperioden er det vanskelig å se for seg 
løsninger uten å ta i bruk inntektspotensialet som ligger i eiendomsskatt fra neste 
valgperiode.  
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VEDLEGG 1  
til formannskapets innstilling 

 
DRIFTSBUDSJETTET 
 
SENTRALADMINISTRASJONEN 

1. Reduksjon av abonnementer (kr.40’) tilbakeføres 
2. Kurs, opplæring og oppholdsutgifter styrkes på grunn av kommunevalget 2011 
3. Sykepenger for økonomiavdelingen heves til laveste nivå for årene 2008- 2010  
4. Kirkelig fellesråd tilføres midler for å opprettholde nivået for 2010  

 
OPPVEKST- OG KULTURETATEN 

1. Reduksjon skolene (kr.3.649’) tilbakeføres 
2. Tilbud frukt og grønt til ungdomsskolene tilføres kr. 300’ for tilbud hver 

skoledag 
3. Støtte til integreringstiltak videreføres med kr. 30’ 
4. Refusjoner for enkelte virksomheter heves til laveste nivå for årene 2008-2010 
5. Sykepengerefusjoner for enkelte virksomheter heves til laveste nivå for årene 

2008-2010 
6. Reduksjon stilling for funksjonshemmede (kr.500’) tilbakeføres 
7. Reduksjon bøker og tidsskrifter (kr.110’) tilbakeføres 
8. Innsparing pedagogisk-psykologisk tjeneste (kr.278’) tilbakeføres 

 
HELSE OG SOSIALETATEN 

1. Dagtilbudet for funksjonshemmede tilføres leieutgifter for 100 nye m2 
2. Reduksjon for leasingbiler (kr.30’) tilbakeføres (i alle fall til vi kjenner 

motposten) 
3. Eldrekontakt opprettes fra 01.05.2011 

 
TEKNISK ETAT  
Vedlikehold, vei, parker og friluftsliv (kr.410’) tilbakeføres 
Vedlikehold – reduksjon (kr.325’) tilbakeføres 
Reduksjon på renhold (kr.300’) tilbakeføres 
 
SUM DRIFTSBUDSJETTET 
Netto driftsresultat for 2011 økes med kr. 1.308’ til kr. 9.674’ 
 
INVESTERINGSBUDSJETTET  

1. Tilskudd til Lions Club Ås for å etablere Frivillighetens Hus i Ås på den 
brannskadde Brønnerud gamle skole (kr.600’ over to år) 

2. Tilskudd til Bølstad bru (kr. 50’) 
 
ANDRE FORSLAG 

1. Kommunen setter opp informasjonstavle ved Ås stasjon for å forbedre 
skiltingen til Moer sykehjem og til UMB 

2. Kommunen har til en hver tid flere ledige boliger som står ledige lenge. 
Rådmannen bes utrede overgang til en mer profesjonell eiendomsforvaltning 
for kommunens utleieboliger, f.eks. Follo BBL/SiÅs 
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VEDLEGG 2  
til formannskapets innstilling 
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VEDLEGG 3 
Alternativ innsparingsliste 

 
Alternativ innsparingsliste:           
Etat/ansvar   2011 2 012 2 013 2 014   
Oppvekst- og kultur       

2430 Biblioteket -193 000 -419 000 -419 000 -419 000 Bibliotek Nordby - 85% stilling fra 01.08.11 
2430 Biblioteket -230 000 -500 000 -500 000 -500 000 Fjerne en bibliotekarstilling - redusere åpningstider fra 01.08.11 
2060 Grunnskole -130 000 -260 000 -390 000 -390 000 Leirskoletilbud helt bort over 3 år 
2423 Rudolf -342 000 -744 000 -744 000 -744 000 Legge ned Rudolf fra 01.08.11 
2424 Midtgard -537 000 -1 165 000 -1 165 000 -1 165 000 Legge ned Midtgard fra 01.08.11 
2083 Kulturell skolesekk -281 000 -611 000 -611 000 -611 000 Avvikle kulturell skolesekk fra 01.08.11 
2070 Barnehager -160 000 -353 000 -353 000 -353 000 Fjerne graderte satser på foreldrebetaling barnehager fra 01.08.11 

         
Helse- og sosial       

3710 Eldresenter Ås  -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 Kutte ut kommunale tjener på eldresenteret. 
3711 Eldresenter Nordby -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 Kutte ut kommunale tjener på eldresenteret. 

3* 
Utsette bygging av 
bokollektiv     

Det kan vurderes å kjøpe plasser av private eller av 
nabokommuner, og dermed utsette investering i nytt bokollektiv, 
skjermet enhet. Det må eventuelt nærmere utredes om det vil 
være et innsparingspotensial knyttet til dette.  

         
Teknikk og miljø       

7000 Eiendom_adm -98 000 -196 000 -196 000 -196 000 

Økning av husleier med 10% - ca 45 leieforhold. Husleieøkning 
kan bare gjøres hvert tredje år skal varsles seks måneder i 
forkant. Annen leieregulering kan ikke være gjort i løpet av siste 
år.  

7000 Eiendom_adm -49 000 -98 000 -98 000 -98 000 

Økning av husleier med 5% - ca 45 leieforhold. Husleieøkning kan 
bare gjøres hvert tredje år skal varsles seks måneder i forkant. 
Annen leieregulering kan ikke være gjort i løpet av siste år.  

         
  Sum -2 270 000 -4 596 000 -4 726 000 -4 726 000   
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ENDRING AV REGLER FOR SKOLESKYSS 
 
Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Arkivnr: N06  Saksnr.:  10/1680 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16/10 02.06.2010 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 2/10 01.06.2010 
Formannskapet 40/10 16.06.2010 
Kommunestyret 28/10 16.06.2010 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 25/10 10.11.2010 
Formannskapet 73/10 24.11.2010 
Kommunestyret 61/10 15.12.2010 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 24.11.2010: 
Retningslinjene for skoleskyss i Ås, datert 01.11.2010 (Vedlegg 2) med vedtatt 
endring vedtas som erstatning for de tidligere retningslinjer for skoleskyss i Ås 
kommune av 30.05.2007 (Vedlegg 1). 
 
Vedtatt endring: 
Skyss til og fra skole/SFO for 8.-10.trinn for funksjonshemmede barn beholdes som 
nå. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 24.11.2010: 
Ivar Ekanger (A) fremmet Saroj Pals (SV) forslag i HOK: 
Skyss til og fra skole/SFO for 8.-10.trinn for funksjonshemmede barn beholdes som 
nå. 
 
Votering:  
Hovedutvalgets innstilling med Ap's/SV's tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 24.11.2010: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 10.11.2010: 
Saroj Pal (SV) fremmet følgende forslag: 
Skyss til og fra skole/SFO for 8.-10.trinn for funksjonshemmede barn beholdes som 
nå. 
 

Votering: 
SV’s forslag ble nedstemt 6-2 (FrP, SV). 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 10.11.2010:  
Retningslinjene for skoleskyss i Ås, datert 01.11.2010 (Vedlegg 2) vedtas som 
erstatning for de tidligere retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune av 30.05.2007 
(Vedlegg 1). 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling 01.11.2010:  
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling 10.11.2010. 

_____ 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, vedtatt i HOK 30.05.2007 
2. Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, av 01.11.10 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannen 
Oppvekst- og kultursjef 
Alle skolene i Ås 
Steinerskolen i Ås 
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SAKSUTREDNING: 
 
Utredningen deles i: 
1. Fakta i saken 
2. Særlig trafikkfarlig vei 
3. Ny vurdering av særlig trafikkfarlig vei 
4. Konklusjon  
5. Tilråding  
 
1. Fakta i saken: 
 
Etter behandling i Hovedutvalget for oppvekst- og kultur og i formannskapet, ble nye 
regler for skoleskyss i Ås kommune vedtatt av Kommunestyret 16.06.2010. 
 
16.06.2010 ble følgende endringer vedtatt av kommunestyret: 
 
1. Regelen om 45 minutters skolevei fjernes fra skoleskyssreglementet. 
2. Ved Tandbergløkka er det kun skoleskyss fra uke 50 til uke 8 for elever i 1. – 4. 

trinn. 
3. I Brekkeveien fjernes skoleskyssen. 
4. Det innføres Følgevennordning over E18 på Sneissletta for skoleelever slik at 

skoleskyssen kan fjernes grunnet trafikkfarlig vei. 
5. Det innføres Følgevennordning over RV 152 for skoleelever slik at skoleskyssen 

kan fjernes grunnet trafikkfarlig vei. 
6. Det oppfordres til å ta i bruk Følgevennordning ved alle barneskolene. 

 
I følge Forvaltningsloven skulle Ås kommune gitt varsel, til foreldre i Ås som har barn 
som har skoleskyss etter kommunale retningslinjer, om endring av skyssreglene før 
de ble vedtatt av Kommunestyret. De aktuelle foreldrene har rett til å uttale seg om 
forslaget til endring, noe de dessverre ikke fikk anledning til. Vedtaket fra 
Kommunestyret har derfor ikke blitt iverksatt. Foreldrene ble informert om dette i brev 
datert 19.08.2010, saknr.10/2374-1/N06. Foreldrene ble bedt om å gi sine 
synspunkter på de nå foreslåtte endringene innen 09.09.2010. Saken må derfor 
behandles på nytt. 
 
På bakgrunn av de synspunktene som har kommet inn fra foreldrene, har 
administrasjonen nå foretatt en ny vurdering av punktene 2 – 5, som ble behandlet i 
Kommunestyret den 16.06.2010, opp mot Opplæringslovens § 7.1 ”Elevar som har 
særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til 
veglengda” 
 
I Opplæringsloven § 7-1 heter det:  
”Elevar i 2.- 10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis 
skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg 
farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.” 
 
I Opplæringsloven § 7-3 heter det: 
”Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har 
behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og 
opplæringsstaden.” 
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Utgifter til skoleskyss 
De siste årene har utgiftene til skoleskyss økt. Mesteparten skyldes at kommunen har 
innført egne kommunale regler som kommunen selv må dekke kostnadene for. 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur er delegert myndighet til å vedta de kommunale 
retningslinjene for skoleskyss. Da dette dreier som relativt store økonomiske 
innsparinger legges saken også fram for formannskapet og kommunestyret. 
 
Det foreslås i denne saken å fjerne en del av de kommunale reglene for å få ned 
utgifter til skoleskyss.  Figuren nedenfor viser utviklingen i skyssutgiftene fra 2006 til 
og med 2009. I 2010 har utgiftene økt ytterligere.   
 
Figur 1: skyssutgifter fra 2006 til 2009 
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Tabell 1: Tall pr. april 2010 
 
Type skyss Antall 

elever 
Kroner  

Ordinær skoleskyss 238 1 300 000  
Ordinær skoleskyss 
med 
spesialtransport 
(minibuss – drosje) 
Spesialskyss  
egenandel 70 230 000 

Denne varierer veldig i løpet av ett 
år pga skader etc.  

SFO 8 80.000  
Svømmeskyss   140 000 Brønnerud, Sjøskogen, Solberg og 

Kroer 
Skyss vedtatt etter 
kommunale regler 40 2 900 000 

 
45 min. regel og særlig trafikkfarlig 

 
SUM 

  
4 650 000 

Opprinnelig budsjett for 2010 er 
2 445 000 kroner. 
 
Revidert budsjett er 3 600 000 
kroner. 

 
Ordinær skyss 
Det er kun den skyssen som står omtalt i Opplæringsloven §§ 7-1 og 7-3 som 
kommunen er forpliktet til å gi. Denne skyssen dekkes av Fylkeskommunen, men 
med en kommunal egenandel. Egenandelen dekkes ut fra antall skyssoner. Ca 240 
elever omfattes av dette, se Tabell 1 over. 
 
Elever som går på privatskole i andre kommuner går også innunder denne regelen.  
Kommunen dekker da utgiftene kun til kommunegrensen.  
 
For elever som har delt bosted (bor like mye hos mor som hos far), dekker 
kommunen egenandelen uavhengig av antall takstsoner. Dette er elever som har 
folkeregistrert adresse i Ås, men hvor den andre foresatte f. eks. bor i Oslo.  
 
Følgevennordning 
Noen av skolene i Ås har tatt i bruk ”Følgevennordning” som er en statlig ordning i 
samarbeid mellom Statens Vegvesen og den enkelte skole/FAU. 
Følgevennordningen gjelder primært for skolens førsteklassinger, men ordningen kan 
også omfatte flere klassetrinn. Kriteriene er at det må være en voksen person som 
følger to eller flere barn til/fra skole/hjem, til/fra buss, står vakt på bussholdeplassen, 
følger på bussen eller står vakt ved trafikkert vei. Med denne ordningen ønsker man 
å oppnå at barna skal føle seg trygge på skoleveien, få fysisk aktivitet ved å gå til 
skolen og få trening i å ferdes ute i trafikken. 
 
For 6. åringene yter Statens Vegvesen et tilskudd tilsvarende inntil 50% av den 
kostnaden følgevennordningen koster den enkelte skole.  
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SFO 
Skyssutgiftene til og fra SFO dekkes ikke.  
 
SFO funksjonshemmede (1. – 7. trinn) 
I tidligere kommunestyrevedtak av 10.12.2008 ble det besluttet at elevene ved Follo 
barne- og ungdomsskole og Rustadtunet skulle få dekket skyssutgifter til og fra SFO.  
Fra 01.08.10 har det skjedd en lovendring slik at funksjonshemmede barn i 1. – 7. 
trinn med plass i SFO har rett til skyss til og fra SFO. Retten omfatter ikke skyss i 
skoleferiene. Skyss til og fra SFO i skolens ferier må foreldrene eller kommunen 
dekke. Retten til skyss gjelder uavhengig av avstanden mellom hjemmet og SFO.  
 
Det er ikke lovhjemlet SFO for ungdomsskolen. På Follo barne- og ungdomsskole er 
det SFO t.o.m. 10 trinn. Ut fra et likhetsprinsipp i forhold til elever med 
funksjonshemninger som går på Nordbytun og Ås ungdomsskole, bør foreldrene til 
elever i ungdomsskolen selv dekke skyssutgiftene (2 elever i 2010/2011, men flere 
fra skoleåret 2011/2012). Skyss til og fra SFO for 8. – 10. trinn bør foreldrene dekke 
selv fra 01.08.2011.   
 
Ordinær skyss med spesialtransport (minibuss – drosje).  
Spesialskyss egenandel  
Dette er ordinær skyss som Ruter må gjennomføre med minibuss/drosje fordi det 
ikke går ordinær rutebuss. Kommunen betaler sonetakst, men betaler kun for faktisk 
utført transport. Denne skyssen varierer veldig i løpet av ett år. Ås kommune dekker 
også sonetakst for elever som pga. skader etc har rett til skyss til og fra skole.   
 
Svømmeskyss 
Dette er skyss til og fra den obligatoriske svømmeundervisningen.  
 
Spesialskyss etter kommunale retningslinjer 
De tidligere retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune ble vedtatt av Hovedutvalget 
for oppvekst og kultur 30.05.2007. Her lå også retningslinjene som står omtalt i 
opplæringsloven §§ 7-1 og 7-3. I tillegg til disse statlige retningslinjene valgte Ås 
kommune å gi skoleskyss til elever som de mente hadde særlig trafikkfarlig skolevei 
og elever på 1. og 2. trinn som brukte mer enn 45 minutter til skolen (se vedlegg 1 
”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune” av 30.05.07).  
 
Denne utvidede rett til skyss har ført til at skyssutgiftene i Ås har steget kraftig de 
siste årene. På bakgrunnen av kommunens anstrengte økonomi foreslår rådmannen 
å fjerne en del av de kommunale reglene for å få ned skyssutgiftene. Den største 
andelen av utgiftene til skyss, går til spesialskyss vedtatt etter kommunale regler. Det 
dreier seg om 40 barn, med en kostnad på 2 900 000. Ordinær skoleskyss gis til 238 
elever, med en kostnad på 1 300 000. Kostnader til spesialskyss etter kommunale 
regler dekkes ikke av fylkeskommunen. Rådmannen ser derfor nødvendigheten av å 
stramme inn på tilbud som kommunen etter lovverket ikke er forpliktet til å gi.  
 
2. Særlig trafikkfarlig vei  
 
I Rundskriv 3 - 2009 fra Utdanningsdirektoratet, kapittel 12, heter det at ”Elevar som 
ferdast i trafikken vil alltid vere usette for ein viss fare. Dette er likevel ikkje nok til å få 
gratis skyss ettersom det må vere tale om ein ’særleg risiko’. Dette inneber at faren 
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ved å ferdast på denne vegen må vere utanom det vanlege for at vegen skal kunne 
karakteriserast som ’særleg farleg eller vanskeleg’ skoleveg for den einskilde elev.” 
Videre står det at ”Dersom kommunen har vanskar med ei sak om skyss grunna 
særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, kan andre sakkunnige kontaktast. Både politi 
og vegvesen kan ha relevante synspunkt. Somme kommunar nyttar også Trygg 
Trafikk.”  
 
Med utgangspunkt i dette har oppvekst- og kultursjefen hatt en befaringsrunde med 
en representant fra Trygg Trafikk. Hensikten med befaringen var å gå igjennom det 
som i ”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune”, av 30.05.2007 blir definert som 
trafikkfarlige veier i Ås, samt de tilbakemeldinger på trafikkfarlige veier fra foreldre i 
Ås som har barn som har skoleskyss etter kommunale retningslinjer. 
 
Punkt 4 ”Trafikkfarlige veier i Ås”, fra vedlegg 1; ”Retningslinjer for skoleskyss 
i Ås kommune”, av 30.05.2007. 
 
Veier som av 30.05.2007 blir definert som trafikkfarlige: 
 
Brønnerud skolekrets:  
• Strekningen mellom Teigen og krysset F56/Syverudveien for elever på 
• 1-7 trinn Kryssing av Rv 152 ved Åsulvs vei. 
 
Kroer skolekrets:  
• Strekning mellom Bakk og veikrysset ved Gulli. 
• Strekningen mellom Teigen og Rød 
 
Nordby skolekrets:  
•  Strekningen mellom Melbykrysset og Vassum for elever på 1. - 7. trinn. 
• Strekningen mellom Melbykrysset og Teigen for elever på 1. - 7. trinn. 
 
Rustad skolekrets:  
• Kryssing av Rv 152 nord for E 18 
• Kryssing av E 18 øst for R 152 
• Kryssing av Rv 152 mellom Skuterudsletta/ Skuterudbanen for elever på 1.- 7.trinn 
 
Solberg skolekrets:  
• Kryssing av E 18 på Sneissletta for elever på 1. - 7. trinn. 
 
Åsgård skolekrets:  
• Hogstvedtveien fra Grunnfjellveien og sørover i vintertiden. 
• Fra Krysset Brekkeveien-Bjørkeveien og sørover Brekkeveien i vintertiden (1.nov – uke 8) 
 
• Ås u. skole: Som for Rustad og Åsgård skoler. 
 
• Ski skole: Kråkstadveien mellom Tandbergveien og Haugteigveien. 
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3. Ny vurdering av særlig trafikkfarlig vei 
 
Under følger rådmannens vurdering av: 
 

• tilbakemeldingene etter høringsrunden blant foreldre til barn som har 
skoleskyss etter kommunale retningslinjer. 

• trafikkfarligheten ved veiene omtalt i ”Retningslinjer for skoleskyss i Ås 
kommune” av 30.05.2007 

 
Det vurderes videre om dette bør utløse skyss elever bosatt i området. Vurderingene 
er gjort i samråd med Trygg Trafikk. 
 
 

Tilbakemelding etter høringsrunde blant foreldre til barn som har skoleskyss etter 
kommunale retningslinjer. 

 
Vei/ 
område 

Foreldres tilbakemelding på høringen Ny vurdering fra 
Oppvekst- og 
kultursjefen, i samråd 
med Trygg Trafikk 

Sneis-
sletta 
 

Kryssing av E 18, særdeles farlig skolevei, 
uoversiktlig fotgjengerfelt, sterkt trafikkert 
vei, mye tungtrafikk på veien, problem med 
framkomst på vinter pga brøytebiler som 
spruter snø på gangveien, E 18 er Norges 
største og mest trafikkerte vei, 
fotgjengerfeltet er vanskelig å se for biler 
som kommer sydfra, det har vært flere 
ulykker og skremmende episoder ved 
fotgjengerfeltet, barna har ikke lov å sykle 
før 4. trinn eller de har bestått sykkelprøven, 
gangstien ofte ’gjennføyket’ av snø, 
trafikken er på sitt høyeste og mest tett tidlig 
på morgenen og ettermiddag 

Vurderes som særlig 
trafikkfarlig å krysse 
veien. Det forutsettes at 
foresatte/FAU medvirker 
til en følgevennordning 
slik at skoleskyssen kan 
fjernes. 
 

Kjølstad 
gård 
 

RV 152, 80 km/ timen uten fotgjengerfelt 
 

Vurderes ikke som 
særlig trafikkfarlig og 
utløser ikke rett til skyss. 
Elever på 1. – 4. trinn 
bør ha følge med en 
voksen, noe kommunen 
i samråd med Trygg 
Trafikk mener er et 
foreldreansvar. 

Skuterud-
sletta 
 

RV 152 er Follos farligste skolevei, 80 km/t, 
ikke fotgjengerovergang, uoversiktlig 

Vurderes ikke som 
særlig trafikkfarlig og 
utløser ikke rett til skyss. 
Elever på 1. – 4. trinn 
bør ha følge med en 
voksen, noe kommunen i 
samråd med Trygg 
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Trafikk mener er et 
foreldreansvar. 

Aschjem 
gård 

Gårdsveien kommer ut på RV 152 i en 
sving. Her er det dårlig sikt og 80 km/t. 
Barna må krysse RV 152 
Uoversiktlig vei. 

Trafikkfarlig for 1. – 7. 
trinn. Skysstilbud til hele 
året. 

Tandberg- 
løkka 
 

Ikke gangfelt på 300 meter av veien. Veien 
er vanskelig å ferdes på og svært 
trafikkfarlig, bilene kjører fort, sterk trafikk, 
trafikken har økt ”Den indre stien”: uegnet 
som skolevei, fungerer bare i den lyse 
årstiden, ofte snø fra oktober og etter uke 8 
og sørpete fra oktober til april. 
Tandbergløkka Vel ber om at Ås kommune 
innvilger fri skoleskyss til alle elever (…) 
inntil tilfredsstillende gang- og sykkelvei er 
anlagt forbi den trafikkfarlige strekningen. 
 

Trafikkfarlig i 
vinterhalvåret for elever 
på 2. – 7. trinn (1. 
trinnselever dekkes av 
Opplæringsloven § 7-1) 
Skysstilbud til elever på 
2. – 7. trinn uke 44 t.o.m. 
uke 7. 

Brekke-
veien 
(sørlige 
del) 
 

Driften på Høyås Gård, Sag og høvleri vil 
trappes opp, noe som medfølger økning av 
tungtransport. 
Smal veibane. Ingen veiskulder. Ingen 
belysning, fartsgrense 80 km/t etter 
oppheving av 30 sonen utenfor tettbygd 
strøk.  
Ved krysset Brekkeveien/ Brekkeskogen 
stopper asfalteringen som gir redusert 
veigrep. Tett skog og uoversiktlige svinger.  
Det eksisterer ingen alternative veier for 
barna.  

Denne veien har for lite 
trafikk til å defineres som 
trafikkfarlig. Trygg Trafikk 
ser dog at veien er ”mørk 
og vanskelig” vinterstid, 
og det tilbys derfor 
skoleskyss for 1. – 7. 
trinn fra uke 44 t.o.m. 
uke 7.(Elever på 8. – 10. 
trinn vil få dekket skyss 
grunnet avstand til Ås 
ungdomsskole) 

 
 
På kommunens fjerning av den kommunale regelen om skoleskyss ved mer enn 45 
minutters skolevei, har foreldre kommet med en tilbakemelding som gjelder Kjærnes. 
Foreldrene skriver at ”skoleveien fra Kjærnes til Nordby er ”rett opp” med voldsom 
stigning, og er veldig tung og lang å gå”.  
 
Trafikkfarligheten ved veiene omtalt i ”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune” av 

30.05.2007 
 

Skoler og veier 
Definert trafikkfarlige i ”Retningslinjer for 

skoleskyss i Ås kommune” av 30.05.2007 

Vurdering 
 

Brønnerud:  
Strekningen mellom Teigen og krysset 
F56/Syverudveien for elever på 1. - 7. trinn. 

Vurderes som særlig trafikkfarlig hele året 
for 1. – 4 trinn og som særlig trafikkfarlig fra 
uke 44 t.o.m. uke 7 for elever på 5. -7. trinn. 
Det tilbys skyss til elever på 1. – 4. trinn hele 
året og til elever på 5. – 7. trinn uke 44 
t.o.m. uke 7. 
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Kryssing av Rv 152 ved Åsulvs vei. Ved at elevene krysser veien vest for buss-
stoppet vil avstanden til nærmeste sving bli 
større og derved vurderes sikten som god 
nok for å krysse veien. 

Kroer:  
Strekning mellom Bakk og veikrysset ved 
Gulli. 
Strekningen mellom Teigen og Rød 

Vurderes som særlig trafikkfarlig hele året 
for 1. – 4. trinn og som særlig trafikkfarlig 
f.o.m. uke 44 t.o.m. uke 7 for elever på 5. - 
7. trinn. Det tilbys skyss til elever på 1. – 4. 
trinn hele året og til elever på 5. – 7. trinn 
uke 44 t.o.m. uke 7. 

Nordby: 
Strekningen mellom Melbykrysset og 
Vassum for elever på 1. - 7. trinn. 

Fastholder at strekningen er særlig 
trafikkfarlig for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss 
hele året.   

Strekningen mellom Melbykrysset og Teigen 
for elever på 1. - 7. trinn. 
 

Vurderes som særlig trafikkfarlig hele året 
for 1. – 4. trinn og som særlig trafikkfarlig fra 
uke 44 t.o.m. uke 7 for elever på 5. - 7. trinn. 
Det tilbys skyss til elever på 1. – 4. trinn hele 
året og til elever på 5. – 7. trinn uke 44 
t.o.m. uke 7. 

Rustad:  
Kryssing av Rv 152 nord for E 18 Vurderes ikke som særlig trafikkfarlig og 

utløser ikke rett til skyss. Elever på 1. – 4. 
trinn bør ha følge med en voksen, noe 
kommunen i samråd med Trygg Trafikk 
mener er et foreldreansvar.  

Kryssing av E 18 øst for R 152 Fastholder at strekningen er særlig 
trafikkfarlig for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss 
hele året.   

Kryssing av Rv 152 mellom Skuterudsletta/ 
Skuterudbanen for elever på 1. - 7. trinn. 

Vurderes ikke som særlig trafikkfarlig og 
utløser ikke rett til skyss. Elever på 1. – 4. 
trinn bør ha følge med en voksen, noe 
kommunen i samråd med Trygg Trafikk 
mener er et foreldreansvar. 

Solberg: 
Kryssing av E 18 på Sneissletta for elever 
på 1. - 7. trinn. 

Vurderes som særlig trafikkfarlig å krysse 
veien. Det forutsettes at foresatte/ FAU 
medvirker til en følgevennordning slik at 
skoleskyssen kan fjernes.  
 

Åsgård: 
Hogstvedtveien fra Grunnfjellveien og 
sørover i vintertiden. 
 

Vurderes ikke som særlig trafikkfarlig, da 
veien er kort, oversiktlig og lite trafikkert.  

Fra Krysset Brekkeveien-Bjørkeveien og 
sørover Brekkeveien i vintertiden (Uke 44 – 
t.o.m. uke 7) 

Denne veien har for lite trafikk til å defineres 
som særlig trafikkfarlig.  Trygg Trafikk ser 
dog at veien er ”mørk og vanskelig” 
vinterstid, og det tilbys derfor skoleskyss for 
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alle elever i uke 44 t.o.m. uke 7. 
Ski skole:  
Kråkstadveien mellom Tandbergveien og 
Haugteigveien.  

Særlig trafikkfarlig i vinterhalvåret for elever 
på 2. – 7. trinn (1. trinnselever dekkes av 
Opplæringsloven § 7-1) 
Skysstilbud til elever på 2. – 7. trinn f.o.m 
uke 44 t.o.m. uke 7. 

 
4. Konklusjon med begrunnelse: 
 

• Foreldre har hovedansvaret for trafikkopplæringen av egne barn. Når det 
innvilges skyss for en begrenset periode, er det svært viktig at det samtidig 
trenes mye med barna, slik at de er i stand til å ferdes på egenhånd når 
skyssen bortfaller (Veileder Trygg Trafikk; ”Særlig farlig eller vanskelig 
skolevei”, s.18). Dersom foreldre i et område har en felles bekymring rundt 
egen vurdering av farlig skolevei, mener kommunen at foreldrene også bør ta 
et kollektivt ansvar ved å hjelpe barna til å mestre sin rolle i trafikken. 
Kommunen ivaretar sitt ansvar for elevenes trygghet på skoleveien gjennom 
skolens systematiske trafikkopplæring. Kompetansemålene om trafikk i 
Kunnskapsløftet, krever at skolene gjennomfører en trafikkopplæring med 
kontinuitet og progresjon gjennom hele grunnopplæringen. 

 
• Elever med lang skolevei ivaretas gjennom Opplæringsloven § 7-1. 

Kommunen opprettholder fjerningen av den kommunale regelen om 
skoleskyss ved mer enn 45 minutters skolevei.  

 
• Gjennom en ny vurdering og i samarbeid med Trygg Trafikk, har kommunen 

nå strammet inn på hvilke veier som regnes som særlig trafikkfarlige i Ås: 
 

Skoler og veier Kommentar 
Brønnerud:  
Strekningen mellom Teigen og krysset 
F56/Syverudveien. 

Særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn 
og som særlig trafikkfarlig fra uke 44 
t.o.m. uke 7 for elever på 5. -7. trinn. Det 
tilbys skyss til elever på 1. – 4. trinn hele 
året og til elever på 5. – 7. trinn uke 44 
t.o.m. uke 7. 

Kroer:  
Strekning mellom Bakk og veikrysset ved 
Gulli. 
Strekningen mellom Teigen og Rød 

Særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4. 
trinn og som særlig trafikkfarlig f.o.m. uke 
44 t.o.m. uke 7 for elever på 5. - 7. trinn. 
Det tilbys skyss til elever på 1. – 4. trinn 
hele året og til elever på 5. – 7. trinn uke 
44 t.o.m. uke 7. 

Nordby: 
Strekningen mellom Melbykrysset og 
Vassum for elever på 1. - 7. trinn. 

Særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn. Det 
tilbys skyss hele året.   

Strekningen mellom Melbykrysset og 
Teigen. 

Særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4. 
trinn og som særlig trafikkfarlig fra uke 44 
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 t.o.m. uke 7 for elever på 5. - 7. trinn. Det 
tilbys skyss til elever på 1. – 4. trinn hele 
året og til elever på 5. – 7. trinn uke 44 
t.o.m. uke 7. 

Rustad:  
Kryssing av Rv 152 nord for E 18 Vurderes ikke som særlig trafikkfarlig og 

utløser ikke rett til skyss. Elever på 1. – 4. 
trinn bør ha følge med en voksen over 
veien, noe kommunen i samråd med 
Trygg Trafikk mener er et foreldreansvar.  

Kryssing av E 18 øst for R 152 Strekningen er særlig trafikkfarlig for 1. - 
7. trinn. Det tilbys skyss hele året.   

Kryssing av Rv 152 mellom 
Skuterudsletta/ Skuterudbanen. 

Vurderes ikke som særlig trafikkfarlig og 
utløser ikke rett til skyss. Elever på 1. – 4. 
trinn bør ha følge med en voksen over 
veien, noe kommunen i samråd med 
Trygg Trafikk mener er et foreldreansvar. 

Solberg: 
Kryssing av E 18 på Sneissletta for elever 
på 1. - 7. trinn. 

Særlig trafikkfarlig å krysse veien. Det 
forutsettes at foresatte/ FAU medvirker til 
en følgevennordning slik at skoleskyssen 
kan fjernes.  
 

Åsgård: 
Fra Krysset Brekkeveien- Bjørkeveien og 
sørover Brekkeveien i vintertiden (Uke 44 
– t.o.m. uke 7) 

Det tilbys derfor skoleskyss for alle elever 
i uke 44 t.o.m. uke 7 for elever på 1. – 7. 
trinn. 

Ski skole:  
Kråkstadveien mellom Tandbergveien og 
Haugteigveien.  

Særlig trafikkfarlig i vinterhalvåret for 
elever på 2. – 7. trinn (1. trinnselever 
dekkes av Opplæringsloven § 7-1) 
Skysstilbud til elever på 2. – 7. trinn f.o.m 
uke 44 t.o.m. uke 7. 

 
5. Tilråding:  
 
Retningslinjer for Ås kommune vedtas (Vedlegg 2). Det innebærer at:  

1. Regelen om 45 minutters skolevei fjernes fra de tidligere retningslinjer for 
skoleskyss i Ås kommune av 30.05.2007. (Vedlegg 1) 
 

2. Skyss til elever som har krav på gratis skoleskyss etter Opplæringsloven § 7-1 
”særleg farleg eller vanskeleg skoleveg” vurderes i hht. ”Retningslinjer for 
skoleskyss i Ås kommune av 01.11.10”. Under pkt 4 ”Særlig trafikkfarlige veier 
i Ås” listes det opp hvilke veier/ områder som kan utløse gratis skyss (Vedlegg 
2). 
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K-sak 62/10 
UTSATT SALG AV DYSTER-ELDOR  
 
Saksbehandler: Emil Schmidt Arkivnr: 611 &55 Saksnr.:  10/1676 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 27/10 02.06.2010 
Formannskapet 37/10 16.06.2010 
Formannskapet 80/10 24.11.2010 
Kommunestyret 62/10 15.12.2010 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 24.11.2010: 
Følgende budsjettreguleringer foretas: 
1. Budsjetterte salgsinntekter knyttet til salg av Dyster Eldor reduseres med 60 mill. 

kr (Prosjekt 0996, Ansvar 1702, konto 067000, funksjon 315)). 
2. Budsjetterte lånekostnader økes med 60 mill. kr.  

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 24.11.2010: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 24.11.2010: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling 22.11.2010: 
Følgende budsjettreguleringer foretas: 
1. Budsjetterte salgsinntekter knyttet til salg av Dyster Eldor reduseres med 60 mill. 

kr (Prosjekt 0996, Ansvar 1702, konto 067000, funksjon 315)). 
2. Budsjetterte lånekostnader økes med 60 mill. kr.  

_____ 
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Tidligere politisk behandling: 
Formannskapet 16.06.2010 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Økonomisjefen 
Revisjonen 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Reguleringsplanen for Dyster-Eldor ble vedtatt i kommunestyret i juni 2010. saken er 
blitt påklaget på grunn av funn av salamander i området. Avstanden mellom 
salamanderfunn og utbyggingsområder er for kort. Klagen vil bli behandlet i HTM i 
ekstramøte 9.11.2010.  
 
Med hjemmel i biomangfoldloven er det utarbeidet en forskrift om bevaring av stor 
salamander. Denne forskriften er nå til behandling i statlige organer. Forskriften gir 
restriksjoner for utbygging i nærheten av dammer der det er observert stor 
salamander. Forskriften vil også gjelde for utbygging i allerede regulerte områder. 
Dersom forskriften blir vedtatt i slik den er lagt fram, vil dette få store konsekvenser 
for utbyggingen av Dyster-Eldor.  
 
Kommunen vil kunne søke om dispensasjon fra forskriften. Hvordan forskriften vil bli 
utformet, om kommunen vil få dispensasjon og på hvilke betingelser kommunen vil få 
dispensasjon er høyst uklart. Det antas det vil være vanskelig å finne en kjøper som 
vil ta alle risikoer ved utbygging av feltet. Det anbefales derfor at salget utsettes til 
dette er avklart. 
  
Vurdering av saken: 
Det er forutsatt tatt opp nye lån på 42 mill kr i 2010 som følge av vedtatte 
investeringsprosjekter. Dette forutsetter at en andel av nye investeringer i 2010 
finansieres med 60 mill kr i salgsinntekter knyttet til salg av Dyster-Eldor.  
 
Som beskrevet ovenfor kan funnet av salamander i området innebære at eventuelle 
salgsinntekter knyttet til salg av Dyster-Eldor blir vesentlig lavere enn tidligere antatt. 
Uansett vil det ikke bli aktuelt med noen salgsinntekter i 2010. 
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Når budsjetterte salgsinntekter bortfaller i 2010 må allerede vedtatte investeringer 
finansieres med lån. Rådmannen foreslår derfor budsjettreguleringer i 
investeringsbudsjettet fra salgsinntekt til opptak av lån. Dette innebærer at 
budsjetterte salgsinntekter på prosjekt 0996 Salg av eiendom reduseres med 60 mill. 
kr. Samtidig må prosjekter som opprinnelig var planlagt finansiert med egenkapital, 
nå finansieres med lån. Dette medfører behov for følgende budsjettjustering:  
 
1) Budsjetterte salgsinntekter knyttet til salg av Dyster Eldor reduseres med 60 mill. kr 
(Prosjekt 0996 Salg av eiendommer, ansvar 1702 Fellesutgifter, konto 067000 
tomtesalg, funksjon 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak). 
2) Budsjetterte lånekostnader økes med 60 mill. kr (Konto 091000).  
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Tidligere beregnede salgsinntekter knyttet til salg av Dyster-Eldor, vil måtte justeres 
som følge av oppdagelsen av salamandere. Det er for tidlig nå å anslå eventuelle 
fremtidige salgsinntekter knyttet til salg av Dyster-Eldor. Da det er noe uavklart når 
salg av Dyster-Eldor vil finne sted, er salgsinntekter foreløpig tatt ut i sin helhet i 
handlingsprogram 2011-14. Det er derfor tatt høyde for eventuelle tapte 
salgsinntekter i rådmannens forslag til handlingsprogram. Rådmannen vil imidlertid 
vurdere saken nærmere og komme tilbake i saken når nye opplysninger foreliger.. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Budsjettreguleringer iverksettes for å skaffe nødvendig finansiering av vedtatte 
investeringsprosjekter 2010. 
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Formannskapets innstilling 24.11.2010: 
1. Ås kommunestyre samtykker til at Follo Ren IKS gjennomfører ny 

renovasjonsløsning basert på foreliggende planer for” Kretsløp Follo.  
2. Ås kommunestyre garanterer for sin relative andel av Follo Rens låneopptak til 

realisering av prosjektet på inntil kr 170 mill. Ås kommunes andel er kr. 28.05 mill 
(jfr punkt 4.4)  

3. Kommunestyret stiller seg positivt til at Follo Ren IKS samarbeider med andre 
kommuner om realisering og drift av anlegget dersom dette kan bidra til å 
redusere risiko og/eller er økonomisk gunstig.  

4. Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til ny renovasjonsforskrift. 
5. Follo Ren bør søke samarbeid med Avfall Norge og Enova og 

kompetanseutveksling og mulig økonomisk støtte til å realisere Kretsløp Follo. 
6. Selskapet og rådmennene bes sørge for at det etableres et fast forum for 

informasjon og samarbeid på administrativt nivå mellom selskapet og 
eierkommunene og at veileder for lokale renovasjonsløsninger ferdigstilles snarest 
mulig. 

7. Det må legges fram en forsvarlig plan for håndtering av det miljøfarlige avfallet og 
dokumenteres hvordan man skal sikre seg at minst mulig av dette havner i 
bioresten. 

_____ 
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Formannskapets behandling 24.11.2010: 
Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag: 
• Det må legges fram en forsvarlig plan for håndtering av det miljøfarlige avfallet og 

dokumenteres hvordan man skal sikre seg at minst mulig av dette havner i 
bioresten. 

 
Arne Hillestad (FrP) fremmet Kjetil Barfelts (FrP) tilleggsforslag i HTM: 
• Det utredes et ”nullalternativ”. Det vil si en videreføring av dagens løsning evt. 

med mindre forbedringer. 
• Det utredes hva som vil bli konsekvensene av å trekke Ås kommune ut av Follo 

Ren IKS, og at Ås kommune selv legger renovasjon og evt. drift av returpunkter 
og Bølstad på anbud. 

 
Votering: 
FrP's forslag ble nedstemt 7-2 (FrP, SV). 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 5-4 (2H, FrP, SV) ved alternativ votering mot 
HTM's innstilling. 
KrF's tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 24.11.2010: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.11.2010: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler at saken tilbakesendes 

administrasjonen for nærmere utredning. 
2. I den videre utredning må alle kritiske kommentarer fremkommet i notat fra Mepex 

Consult AS kommenteres. 
3. Risiko ved drift og avsetning av produkter må kommenteres for de forskjellige 

alternativer. Dette må også innarbeides i kalkylematerialet. 
4. Utredningsmateriale fra Asker kommunes valg av renovasjonssystem fremlegges 

og kommenteres. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tillegg til SV’s forslag: 
5. Det utredes et ”nullalternativ”. Det vil si en videreføring av dagens løsning evt. 

med mindre forbedringer. 
6. Det utredes hva som vil bli konsekvensene av å trekke Ås kommune ut av Follo 

Ren IKS, og at Ås kommune selv legger renovasjon og evt. drift av returpunkter 
og Bølstad på anbud. 

 
Votering: 
SV’s forslag  pkt. 1 ble tiltrådt 7-2 (2V). 
  pkt. 2 ble tiltrådt 7-2 (2V). 
  pkt. 3 ble tiltrådt 8-1 (1V). 
  pkt. 4 ble enstemmig tiltrådt. 
FrP’s forslag pkt. 5 ble nedstemt 5-4 (1H, 2FrP, 1SV). 
  pkt. 6 ble nedstemt 5-4 (1H, 2FrP, 1SV). 
Det var ikke aktuelt å votere over rådmannens innstilling. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 11.11.2010: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler at saken tilbakesendes 

administrasjonen for nærmere utredning. 
2. I den videre utredning må alle kritiske kommentarer fremkommet i notat fra Mepex 

Consult AS kommenteres. 
3. Risiko ved drift og avsetning av produkter må kommenteres for de forskjellige 

alternativer. Dette må også innarbeides i kalkylematerialet. 
4. Utredningsmateriale fra Asker kommunes valg av renovasjonssystem fremlegges 

og kommenteres. 
_____ 

 
 
Rådmannens innstilling 03.11.2010: 
1. Ås kommunestyre samtykker til at Follo Ren IKS gjennomfører ny 

renovasjonsløsning basert på foreliggende planer for” Kretsløp Follo.  
2. Ås kommunestyre garanterer for sin relative andel av Follo Rens låneopptak til 

realisering av prosjektet på inntil kr 170 mill. Ås kommunes andel er kr. 28.05 mill 
(jfr punkt 4.4)  

3. Kommunestyret stiller seg positivt til at Follo Ren IKS samarbeider med andre 
kommuner om realisering og drift av anlegget dersom dette kan bidra til å 
redusere risiko og/eller er økonomisk gunstig.  

4. Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til ny renovasjonsforskrift. 
5. Follo Ren bør søke samarbeid med Avfall Norge og Enova og 

kompetanseutveksling og mulig økonomisk støtte til å realisere Kretsløp Follo. 
6. Selskapet og rådmennene bes sørge for at det etableres et fast forum for 

informasjon og samarbeid på administrativt nivå mellom selskapet og 
eierkommunene og at veileder for lokale renovasjonsløsninger ferdigstilles snarest 
mulig. 

_____ 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: (Separat trykk sendt F og K 17.11., sendt HTM 3.11.2010) 
1. Ny renovasjonsforskrift 
2. Saksfremstilling fra Follo Ren 
3. Tabeller over gjennomførte utredninger og vedtak i Follo Rens styre og 

representantskap 
4. Notat - Vurdering av Kretsløp Follo – Mepex Consult AS 
5. Utkast veileder: Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
• Kortfattet info om kretsløp Follo, brosjyre inkl. tegning 
• Rapport Danmat 
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• Notat UMB 
• Rapport UMB 
• Konsekvensutredning Kretsløp Follo 
• Rapport om aktuelle fellesløsninger 
• Eksempel på estetikk – Askers brosjyre 
• Eksempel på sorteringsveileder tilpasset planlagt sortering – Ludvikas brosjyre 
• Diverse dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Follo Ren IKS 
Plan og utviklingssjef 
Teknisk sjef 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
1 Sammendrag 

Det fremmes likelydende sak for alle eierkommunene i Follo Ren. 
Saksfremlegget er utarbeidet av rådmannskollegiet i Follo og foreliggende 
innstilling er forelagt ordførerne som har gitt sin enstemmige tilslutning. 
 
Follo Ren startet arbeidet med ny renovasjonsløsning i 2005. Det er gjennomført 
en rekke utredninger av ulike typer renovasjonssystemer. Før veivalg i prosessen 
har Follo Rens styre og representantskap uttalt seg og fattet vedtak etter 
anbefalinger fra Follo Rens administrasjon. 
 
Da det i 2007 ble vedtatt at prosjektet ”Kretsløp Follo” skulle utredes videre, 
informerte Follo Ren om det nye renovasjonssystemet i eierkommunenes 
kommunestyrer. 
 
Kretsløp Follo er et helhetlig konsept for kildesortering. Konseptet innebærer 
kildesortering i egne beholdere og bringeordning til returpunkter og 
gjenvinningsstasjoner. En av beholderne, kalt samlefraksjon, skal til videre 
behandling i et sorteringsanlegg av typen MBT- Mechanical Biological Treatment. 
I samlefraksjonen inngår matavfall, plastemballasje og annet ufarlig restavfall. I 
sorteringsanlegget foretas en mekanisk sortering av samlefraksjonen hvor målet 
er å få separert matavfallet fra de andre fraksjonene. Matavfallet videreforedles 
sammen med hageavfall til bioenergi og kompost. Plastemballasjen vaskes og 
benyttes til materialgjenvinning. Restavfallet går til energigjenvinning.  
 
Husholdningene skal gjennomføre følgende kildesortering: 

• Samlefraksjon bestående av plast, matavfall og restavfall i egen beholder  
• Papp/papir i egen beholder  
• Klær, glass og metall leveres returpunkter for materialgjenvinning 
• Farlig avfall, EE - avfall og grovavfall leveres gjenvinningsstasjonen  
• Miljøbilen videreføres som serviceordning for de som av ulike årsaker ikke 

får levert farlig avfall til gjenvinningsstasjonen. 
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Standardabonnement vil i ny renovasjonsløsning bestå av henting av 240 l 
samlefraksjon (restavfall inkl mat og plastemballasje) i beholder annenhver uke. I 
abonnement inngår også tømming av papirbeholder (standard 240 l) hver 4 uke.  
I tillegg til standardabonnement er det foreslått alternative abonnement med ulike 
beholderstørrelser, samt mulighet for fellesløsninger med naboer. 
 
Den nye renovasjonsforskriften er utarbeidet mht til nytt renovasjonssystem – 
Kretsløp Follo. Ny felles renovasjonsforskrift tar sikte på forenklinger og 
harmonisering mellom kommunene. Renovasjonsgebyret bestemmes av den 
enkelte kommune og varierer noe mellom kommunene. Lavere renovasjonsgebyr 
med bakgrunn i hjemmekompostering vil opphøre mens gebyrdifferensiering mht 
størrelse på beholdere skal innføres. Det vil si at de som fortsetter med 
hjemmekompostering av matavfall kan bestille en mindre samlefraksjonsbeholder 
i forhold til de om ikke gjør det, og derigjennom få lavere gebyr. 
 
Det er gjennomført flere konsekvensutredninger ved anbefalt løsning – Kretsløp 
Follo.  
Disse viser at Kretsløp Follo kan gi miljøgevinster. Dagens restavfall består av ca 
40- 45 % matavfall. Ved en mekanisk utsortering vil man kunne oppnå utsortering 
av ca 40 % matavfall til biologisk behandling. Ved optisk posesortering og 
trebeholder løsning får en sortert ut hhv 20-25 % og 25-30 % matavfall.  
 
Dette innebærer at en ved Kretsløp Follo får ut mer matavfall til biologisk 
gjenvinning, samt at restavfallsmengden til forbrenning går ned i forhold til 
alternative vurderte løsninger. 
 
Follo Ren mener at matavfall som råvare for lokal produksjon av biogass, og 
kompost representerer en langsiktig miljøriktig løsning. Årsakene er: 

• Biogass fra matavfall er fornybar energi som gir reduserte klimautslipp 
• Graden av materialgjenvinning økes 
• Kompost erstatter bruk av kunstgjødsel, og vil være et viktig framtidig 

bidrag til grøntarealer og som dekkmateriale 
• Kretsløp Follo er et helhetlig miljøkonsept basert på en 

kretsløpstankegang som utnytter næringsstoffene lokalt 
• Forslag til løsning innebærer redusert transport for innsamling av avfall i 

forhold til dagens løsning 
 
En annen miljøgevinst er mer utsortert plastemballasje enn i alternative 
løsninger. 
 
Kostnadene er i stor grad knyttet til investeringer i anlegg og beholdere, og i 
mindre grad knyttet til drifting av den nye løsningen. Renovasjonsgebyrene vil 
øke på grunn av økte kapitalkostnader. For Kretsløp Follo er den stipulert til en 
økning på kr 446 per abonnent/husstand per år. 
 
Vurderinger 
Med utgangspunkt i dokumenter oversendt fra Follo Ren og supplerende 
opplysninger, har rådmannen lagt følgende vurderinger til grunn for sin 
anbefaling: 
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• Måloppnåelse ved valg av ny renovasjonsløsning 
• Brukervennlighet og løsninger for plassering av nye beholdere  
• Tømmefrekvens 
• Mekanisk sortering som metode og kvalitet på sluttprodukter 
• Ny felles renovasjonsforskrift og gebyrdifferensiering 
• Økonomi 
• Muligheter for samarbeid med renovasjonsselskaper i regionen 

 
Konklusjon 
Rådmannen vurderer det slik at Follo Ren IKS har anbefalt Kretsløp Follo ut fra 
en målsetting om å sikre en høyest mulig materialgjenvinningsgrad fra 
husholdningsavfallet, samt å få organisk materiale tilbake i kretsløpet. De 
tekniske løsningene Kretsløp Follo baserer seg på er forankret i Follo Rens styre 
og representantskap. 
 
Med bakgrunn i momenter belyst i rådmannens saksfremlegg anbefales det at 
kommunestyret samtykker til at Follo Ren gjennomfører Kretsløp Follo som ny 
renovasjonsløsning i eierkommunene. Følgende forhold er vektlagt i 
saksfremlegget: 

• Utforming av estetisk gode løsninger for utplassering av nye beholdere for 
tett bebygde boligområder 

• Søke å få til samarbeid med Avfall Norge og derigjennom få støttemidler til 
Kretsløp Follo 

• Søke støttemidler hos Enova SF mht biogassanlegget 
• Oppdatert renovasjonsforskrift mht gebyrdifferensiering som gir insitament 

til gode fellesløsninger og avfallsreduksjon 
• Kostnadsberegninger for både investeringer og drift er gjennomført 

 
Følgende forhold skal vektlegges i det videre arbeidet med Kretsløp Follo: 

• Videreføre arbeidet med omsetning av kompostprodukter og alternative 
løsninger 

• Områder med behov for felles løsninger, som nedgravde søppelcontainere 
og lignende skal kartlegges i samarbeid med eierkommunene.  

 
2 Bakgrunn for saken 

De fem kommunene som eier Follo Ren, utarbeidet i samarbeid med Follo Ren 
en avfallsplan for perioden 2001-2004. Målene for avfallshåndteringen fulgte 
nasjonale anbefalinger. De prioriterte områdene var avfallsreduksjon, gjenvinning 
og forsvarlig sluttbehandling, i nevnte rekkefølge. Et av delmålene var å sortere 
våtorganisk avfall for seg, samt øke kildesortering fra husholdningene. 
 
Med bakgrunn i avfallsplanen startet Follo Ren arbeidet med ny 
renovasjonsløsning. Det er gjennomført en rekke utredninger av ulike typer 
renovasjonssystemer. Før veivalg i prosessen har Follo Rens styre og 
representantskap uttalt seg og fattet vedtak etter anbefalinger fra Follo Rens 
administrasjon (se vedlegg 3 for tabeller over utredninger og vedtak). 
 
Da det i 2007 ble vedtatt at prosjektet ”Kretsløp Follo” skulle utredes videre, 
informerte Follo Ren om det nye renovasjonssystemet i eierkommunenes 
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kommunestyrer. I etterkant er det foretatt nye utredninger bl.a. knyttet til 
prøvesortering av avfall på sorteringsanlegget i Ludvika, i Sverige. Plassering av 
tomt for sorteringsanlegg og biogassanlegg er utredet og det er foretatt 
økonomiske beregninger. Denne dokumentasjonen ligger til grunn for 
sluttbehandling i Follo Rens styrende organer, senest i representantskapet 9. 
november 2009. 
 
”Representantskapssak 4/2009 – Ny renovasjonsløsning – Kretsløp Follo 
Vedtak: 
Representantskapet anbefaler ny renovasjonsløsning. Standardløsning 2 
beholdere til hver husstand. Det skal bygges sorterings- og biogassanlegg, 
lokalisering på aktuell tomt i Vestby. Endelig vedtak skjer etter at eierkommunene 
har behandlet saken i løpet av første kvartal 2010.  
 
Representantskapssak 4/2009 – Forslag til felles renovasjonsforskrift med 
gebyrdifferensiering 
Vedtak: 
Representantskapet vedtar forslag til felles renovasjonsforskrifter med tilhørende 
forslag til felles gebyrdifferensiering. Forslag til forskrift sendes til eierkommunene 
for behandling innen 1. kvartal 2010.” 
 
Saksfremlegg om Kretsløp Follo ble sendt eierkommunen før jul 2009 (vedlegg 
2). 
 
Endring av innsamlingssystem var i Follo Rens saksfremstillingen forutsatt startet 
opp i 2010, og maskinell utsortering og biologisk behandling av matavfallet fra 
2012.  
 

3 Presentasjon av ny renovasjonsløsning og nye renovasjonsforskrifter 
Follo Ren IKS har oversendt saksfremstilling med anbefalt renovasjonssystem 
kalt Kretsløp Follo og tilhørende renovasjonsforskrift til eierkommunene. 
Underveis i prosessen har flere ulike renovasjonsløsninger vært vurdert. En 
sammenstilling og vurdering av alternativer er vist i kapittel 3.1.7. 
 

3.1 Ny renovasjonsløsning Kretsløp Follo 
Kretsløp Follo er et helhetlig konsept for kildesortering. Konseptet innebærer 
kildesortering i egne beholdere og bringeordning til returpunkter og 
gjenvinningsstasjoner. En av beholderne, kalt samlefraksjon, skal til videre 
behandling i et sorteringsanlegg av typen MBT- Mechanical Biological 
Treatment. I samlefraksjonen inngår matavfall, plastemballasje og annet ufarlig 
restavfall. I sorteringsanlegget foretas en mekanisk sortering av 
samlefraksjonen hvor målet er å få separert matavfallet fra de andre 
fraksjonene. Matavfallet videreforedles sammen med hageavfall til bioenergi og 
kompost. Plastemballasjen vaskes og benyttes til materialgjenvinning.. 
Plastemballasjen vaskes og benyttes til materialgjenvinning. Restavfallet går til 
energigjenvinning.  
I tillegg til informasjon fra Follo Ren IKS er MBT-rapport utarbeidet av 
foreningen Avfall Norge1 benyttet som kilde. 

                                                 
1 Rapport fra Avfall Norge; Mekanisk biologisk avfallsbehandling Sluttrapport, 31.05.2010 
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3.1.1 Løsninger for abonnentene 

Husholdningene skal gjennomføre følgende kildesortering: 
• Samlefraksjon bestående av plast, matavfall og restavfall i egen beholder  
• Papp/papir i egen beholder  
• Klær, glass og metall leveres returpunkter for materialgjenvinning 
• Farlig avfall, EE-avfall og grovavfall leveres gjenvinningsstasjonen  
• Miljøbilen videreføres som serviceordning for de som av ulike årsaker ikke 

får levert farlig avfall til gjenvinningsstasjonen. 
 

Standardabonnement vil i ny renovasjonsløsning bestå av henting av 240 l 
samlefraksjon (restavfall inkl mat og plastemballasje) i beholder annenhver uke. 
I abonnement inngår også tømming av papirbeholder (standard 240 l) hver 4 
uke.  
I tillegg til standardabonnement er det foreslått alternative abonnement med 
ulike beholderstørrelser, samt mulighet for fellesløsninger med naboer. 

 
Follo Ren har lagt frem forslag til gebyrdifferensiering presentert med 
utgangspunkt i standardabonnement.  
Da renovasjonsgebyret varierer noe mellom kommunene, er differensieringen 
angitt som prosent iht gebyr på standardabonnement, basis (”100 %). Gebyr og 
gebyrdifferensiering er knyttet til samlefraksjonen (restavfall inkl mat og 
plastemballasje). 

Differensierte satser, renovasjon 
 Gebyrpåvirkning 
Pluss (beholder 360 l, tømmes annenhver uke, volum 180 
l per uke) 

+ 30 % 

Standard (beholder 240 l, tømmes annenhver uke, volum 
120 l per uke)  

basis 

Delt beholder (2 abonnenter deler 360 l, volum  90 l per 
ab.) per uke) 

          - 20 % 

Minus (utplassert beholder 120 liter, volum 60 l per uke) - 30 % 
  
Felles løsninger:   

- Standard (Ikke volumbesparende) basis 
- Delt (90 l/uke) - 20 % 
- Minus(60 l/uke)     - 30 % 

  
Hjemmekompostering     - 20 % 
*rabatt bortfaller når sorteringsanlegg Kretsløp Follo er i 
drift, planlagt 2012. 

 

 
Hytterenovasjon halvår/helår 
Hytte abonnenter omfatter samme tjenester til samme pris som helårs 
abonnenter.  Mulighet til å differensiere i helårs- og halvårsabonnement. 
 
Plassering av beholdere i forhold til kjørbar vei på tømmedagen er maksimalt 7 
m (i dag er kravet 10-20 meter). Krav om kortere avstand skyldes bl.a. at 
renovasjon med beholdere er mer tidkrevende. Videre stilles det krav til fast 
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underlag der hvor renovatøren skal trille beholderen til renovasjonsbilen. 
Dersom abonnenten ønsker å plassere beholderne lengre unna enn 7 m er 
dette mulig. Abonnenten vil da bli fakturert for tilleggsavstanden (gangtillegg), 
se tabell nedenfor.  
 

Servicegebyr, pris i kr 
Hjemmehenting farlig avfall 100 kr per 

henting 
  
Gangtillegg (”trilletillegg”) * fra 7 t.o.m. 20 m 1 kr/m 
  
Gangtillegg (”trilletillegg”) * fra 21 m og 
oppover 

3 kr/m 

  
*Gangtillegg regnes fra første meter ved beholderplassering utover 7 m fra 
veiskulder. I de tilfeller der det er gang/sykkelvei mellom veiskulder og 
eiendommen, regnes 7 meter fra gang/sykkelveiens veiskulder. 
Hjemmehenting av farlig avfall er også mulig mot et servicegebyr, se tabellen 
over. 
 
Renhold av beholderen er husstandens/abonnentens ansvar. Follo Ren 
vurderer å tilby kjøp av renholdstjenester for de som av ulike årsaker ikke kan 
gjøre dette selv. 
 
ID-merking av den enkelte beholder for elektronisk registrering ved tømming 
hos abonnenten, er valgt bort fordi systemet fortsatt er i en teknologisk 
utviklingsfase. 
 

3.1.2 Informasjon 
Follo Ren har et høyt ambisjonsnivå for informasjonsarbeidet, da det er viktig å 
få med alle brukerne i riktig bruk av systemet fra dag én. Ved innføring av nytt 
renovasjonssystem vil Follo Ren utarbeide en kommunikasjons- og 
informasjonsplan med hovedvekt på informasjon om hva som ikke skal i 
samlefraksjonen. Dette for å klargjøre for abonnentene at samlefraksjonen kun 
skal inneholde matavfall, plastavfall og ufarlig restavfall.  
 

3.1.3 Presentasjon av MBT-løsningen 
MBT er en felles betegnelse for behandling av blandet restavfall gjennom en 
kombinasjon av mekanisk og biologisk behandling. Formålet er å separere 
avfall med ulike fysiske egenskaper. MBT resulterer i flere typer produkter 
både til materialgjenvinning, brensel til energiutnyttelse, samt en stabilisert 
kompost. Graden av forutgående kildesortering kan variere i MBT-løsninger. 
 
Det finnes i dag ingen anlegg av denne typen i Norge. Imidlertid har man 
erfaring med en del elementer fra MBT-anlegg. Det finnes bl.a. 
sorteringsanlegg for næringsavfall som har mange komponenter i en mekanisk 
forbehandling, noe tilsvarende det man vil ha i et MBT-anlegg. Videre bygger 
teknologien på løsninger som er i bruk ved et anlegg i Ludvika i Sverige 
(driftstid ca 30 år). Teknologien bygger også på erfaringer fra over 80 anlegg i 
Europa.  
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MBT har vært vurdert som en mulig løsning av en del kommuner og 
avfallsselskap de siste 5-8 år, men i de fleste tilfeller har det ikke blitt anbefalt 
å gå videre. ROAF – Romerike avfallsselskap gjennomfører for tiden en 
vurdering av MBT-løsning med vekt på utsortering av plastemballasje, der er 
det lagt opp til kildesortering av våtorganisk avfall før MBT-løsningen. 
 
Norge reviderer dagens avfallsregelverk. Det nye regelverket ekskluderer ikke 
anvendelse av MBT som metode for avfallsbehandling. Det vil fortsatt være 
forbudt å deponere nedbrytbart avfall. Kompost som produseres ved MBT-
anlegg kan ikke deponeres, men må benyttes i landbruket/grøntarealer som 
gjødsel eller jordforbedringsmiddel. 
 
For å kunne benytte kompost fra MBT-anlegg må dette tilfredsstille 
gjødselvareforskriften og dens krav til gjødsel og jordforbedringsmidler 
produsert av avfall.  
  
Dersom kompost skal benyttes i Økologisk landbruk må også 
Økologiforskriften for gjødsel følges. Kompost fra MBT-anlegg i Kretsløp Follo 
er ikke planlagt for dette. 
 

3.1.3.1 Gjenvinnbart materiale 
Plastemballasje, glass og metall (som ikke har blitt kildesortert) kan sorteres 
ut i MBT-anlegg. Dersom det er ønskelig kan den enkelte fraksjon 
videresorteres, eksempelvis plast i ulike plastmaterialer. 
 
Løsningen for plast valgt for Kretsløp Follo baserer seg på NIR - teknologi 
(optisk sortering av plast ved lysgjennomstrømming). Denne teknologien 
skiller den gjenvinnbare plasten fra annen plast som skal forbrennes. Andel 
gjenvinnbar plast er høyere fra et MBT-anlegg enn fra alternative løsninger. 
 

3.1.3.2 Avfallsbasert brensel 
En stor andel av avfallet ender opp som foredlet avfallsbrensel (restavfall); 
enten som en lett energifraksjon eller som brensel med innhold av organisk 
avfall. I Kretsløp Follo består denne brenselfraksjonen/restavfallet stort sett 
av ikke gjenvinnbar plast, batterier og evt. papp/papir og annet ikke organisk 
avfall. Andelen restavfall til forbrenning er lavere enn fra alternative løsninger.  
 

3.1.3.3 Biogassproduksjon 
Biogassen produseres i forbindelse med forråtningsprosessen av biologisk 
materiale. Ved bruk av MBT-løsning vil det totale gassutbytte fra organisk 
nedbrytbart avfall være høyere enn ved alternative løsninger. Biogassen kan 
benyttes direkte til energiformål i en gassbrenner og varmeproduksjon eller 
gassmotor for strømproduksjon. I Kretsløp Follo er biogassen tenkt benyttet 
til en gassmotor som produserer all elektrisitet og varme som trengs til drift 
av anlegget. Overskuddsenergi i form av varme og elektrisitet planlegges 
avsatt i et fjernvarmesystem i nærområdet. 
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3.1.3.4 Kompost til tørrgjødsel/jordprodukter 
Jordprodukter fra MBT-anlegg for blandet avfall vil generelt ha dårligere 
kvalitet enn tilsvarende produkter fra kildesortert avfall. Det avgjørende vil 
være bruksbegrensninger som settes på denne type produkter og om det 
faktisk vil være et marked for sluttproduktet. 
 
Jordproduktene inneholder generelt mer glass, metall og plast. Studier2 har 
også vist at korn produsert med denne typen gjødsel kan få et noe forhøyet 
innhold av tungmetaller sammenlignet med bruk av gjødsel fra kildesortert 
avfall. 
Synlig forurensning som plast- og glassbiter kan fjernes ved finsikting av det 
biologiske materialet. Forurensningsfare fra farlig avfall kan uansett ikke 
elimineres (hverken for denne løsningen eller andre vurderte løsninger) og 
ved innføring av Kretsløp Follo vil Follo Ren IKS vektlegge grundig og god 
informasjon til husholdningene om viktigheten av å sortere ut denne type 
avfall.  
 
Trenden i andre land er innskjerping av krav til maksimalt innhold av 
urenheter og miljøgifter, samt begrensning i mengde av denne typen gjødsel 
til landbruksformål. Komposten kan fint brukes i grøntarealer og som 
dekkmateriale. 
 
Komposten fra Kretsløp Follo er tenkt benyttet i grøntarealer og som 
dekkmateriale. Follo Ren har innledet et samarbeid med Jordforsk for å se på 
produktutvikling og kvalitetssikring av jordblandinger og vekstmedier for å 
kunne utnytte komposten optimalt. 
 
Kompost fra biogassanlegg er aktuell som råvare i dyrkingsmedium, der 
kompost i lengre tid har vært benyttet som ingrediens, både i anleggsjord for 
grøntanlegg, parker og i blandede dyrkingsmedier ment for gartnerier. 
Gjødselvareforskriften setter krav til maksimalt 30 vol % av den 
avfallsbaserte komponenten i en anleggsjord. Avfallskomposten inneholder 
finstoff fra nedbryting av matavfallet og grovere partikler fra hageavfallet. 
Finstoffet er rikt på næringsstoffer, humus og mikroorganismer, mens de 
større partiklene bidrar med strukturegenskaper og gir en god fordeling 
mellom små (vannfylte) og store (luftfylte) porer. 
Kompost fra et biogassanlegg anses som godt egnet som ingrediens i 
anleggsjord eller blandede dyrkingsmedier med en jevnere kvalitet enn 
kompost som er produsert uten et anaerobt trinn. Den har et allsidig 
bruksområde og kan benyttes både av profesjonelle brukere og 
hobbydyrkere.  
 
Aktuelle bruksområder: 

• Som ingrediens i anleggsjord til grøntarealer, parker og hager 
• Som råvare i dyrkingsmedier for gartnerier, hagesentra 
• Som jordforbedringsmiddel med en viss gjødseleffekt 
 

                                                 
2 Rapport fra Avfall Norge, Mekanisk biologisk avfallsbehandling Sluttrapport, 31.05.10 



  K-sak 63/10 

3.1.4 Miljøgevinster ved Kretsløp Follo 
Det er gjennomført flere konsekvensutredninger av løsningen Kretsløp Follo.  
Disse viser at Kretsløp Follo kan gi miljøgevinster. Dagens restavfall består av 
ca 40-45 % matavfall. Ved en mekanisk utsortering vil man kunne oppnå 
utsortering av ca 40 % matavfall til biologisk behandling. Ved optisk 
posesortering og trebeholder løsning får en ut hhv 20-25 % og 25-30 % 
utsortert matavfall.  
 
Dette innebærer at en ved Kretsløp Follo-løsningen får ut mer matavfall til 
biologisk gjenvinning, samt at restavfallsmengden til forbrenning går ned i 
forhold til alternative vurderte løsninger. 
 
Follo Ren mener at matavfall som råvare for lokal produksjon av biogass og 
kompost representerer en langsiktig miljøriktig løsning. Årsakene er: 

• Biogass fra matavfall er fornybar energi som gir reduserte klimautslipp 
• Graden av materialgjenvinning økes 
• Kompost erstatter bruk av kunstgjødsel, og vil være et viktig framtidig 

bidrag til grøntarealer og som dekkmateriale 
• Kretsløp Follo er et helhetlig miljøkonsept basert på en 

kretsløpstankegang som utnytter næringsstoffene lokalt 
• Forslag til løsning innebærer redusert transport for innsamling av avfall i 

forhold til dagens løsning 
 
En annen miljøgevinst er mer utsortert plastemballasje enn i alternative 
løsninger. 
 

3.1.5 Helse, miljø og sikkerhet 
Basert på andre renovasjonsselskapers erfaringer, vil det være forsvarlig og 
hente samlefraksjonen med matavfall hver 14. dag. Med nye beholdere skal 
ordningen ikke medføre luktproblemer. Beholderløsningen reduserer 
problemer med skadedyr i forhold til dagens løsning. 
 
Follo Ren mener at arbeidsmiljøet for renovatørene bedres pga redusert fare 
for kutt og stikkskader. Tunge løft elimineres. 
 

3.1.6 Brukervennlighet og servicenivå 
Follo Ren vurderer Kretsløp Follo til å være en enkel og brukervennlig løsning. 
Den åpner for flere valgmuligheter og er derfor godt brukertilpasset. 
Praktiske forhold Follo Ren vil ha fokus på er: 

• Korrekt vurdering av den enkelte abonnents behov ved innføring av nye 
beholdere 

• Returordning for gamle sekkestativ 
• God informasjon ved innføring av ny renovasjonsløsning 
• Praktisk og enkel sorteringsveiledning 
• Gode tømmekalendere med oversikt over nytt mønster for henting 
 

3.1.7 Vurdering av alternative løsninger 
Follo Ren har i forkant av anbefalt løsning vurdert tre konseptløsninger for 
kildesortering basert på avfallsbeholdere.  
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Disse er: 
• Nåsituasjon 
• Nåsituasjon med behov for omlastestasjon 

Ved evt. levering til mottak andre steder enn i dag vil det være behov for 
større oppsamlingscontainere og en ny omlastestasjon. Ulike 
alternativer er utredet.  

• Kretsløp Follo 
Som beskrevet foran. 

• Optisk posesortering 
Sortering i husholdningen i poser med ulik farge som behandles med 
optisk sortering i et anlegg. Det vanligste er å ha ulike poser for 
matavfall, plast og restavfall som legges i én beholder og papp/papir i 
egen beholder. 

• System med tre separate beholdere 
Abonnenten har tre separate beholdere for ulike fraksjoner. De 
vanligste er å ha separate beholdere for av matavfall, papp/papir og 
restavfall, samt sekk for plast. 

 
Follo Rens hovedargumenter i vurderingen av de ulike alternativene er gjengitt i 
tabellen på neste side. 
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 Fordeler Ulemper 
Nåsituasjon Enkel for innbyggerne 

Mindre administrasjon for gjennomføring 
Får ikke utnyttet ressursene i avfallet  
Ikke tilfredsstillende kildesortering 
Dårlig arbeidsmiljø for renovatører 
Dyr løsning for papirinnsamling 
Lite kundetilpasset løsning for 
papirinnsamling 

Nåsituasjon 
med behov for 
omlastestasjon 

Enkel for innbyggerne 
Mindre administrasjon for gjennomføring 

Får ikke utnyttet ressursene i avfallet 
Ikke tilfredsstillende kildesortering 
Dårlig arbeidsmiljø for renovatører 
Dyr løsning for papirinnsamling 
Lite kundetilpasset løsning for 
papirinnsamling 
Usikkert mht anbudskonkurranser for 
energigjenvinning, dvs transport av 
restavfallet til andre steder enn Klemestrud 

Kretsløp Follo Lokalt kretsløpsbasert renovasjonsordning 
Stor andel utsortert matavfall 
Lite restavfall transporteres til 
energigjenvinning 
Utnyttet større grad av plast til 
materialgjenvinning 
Beregnede resultat av utsorteringen i etterkant 
fra dag 1 anlegget er i drift 
Mindre opplæring av husholdningene i 
kildesortering 
Brukervennlig 
Få oppsamlingsenheter inne hos abonnent 
Få oppsamlingsenheter ute hos abonnent 
Biologisk behandling av matavfallet gir størst 
bidrag i klimaregnskapet 
Inntekstside pga produksjon av biogass og 
kompost av matavfallet 
Lav kostnad på informasjon 

Større investering enn i alternativene 
Lav grad av kildesortering (hos abonnenten) 
kan gi feil signal til abonnentene 

Optisk 
posesortering 

En felles beholder til oppsamling av avfall Krevende maskinell utsortering og tilgrising 
av anlegget grunnet dårlig knyttede poser 
og feilsortering 
Lavere utsorteringsgrad av matavfall enn i 
Kretsløp Follo 
Tar lang tid å oppnå tilfredsstillende 
utsorteringsgrad pga opplæring og 
informasjon til befolkningen 
Sortering av matavfallet i egen pose i 
husholdningen medfører utfordringer i 
forhold til lukt ved oppbevaring og transport, 
da matavfallet raskt surner 
Økte transportkostnader grunnet lavere 
lastutnyttelse under transport. Avfallet kan 
ikke komprimeres i stor grad uten at poser 
sprekker og de sorterte fraksjoner blandes 
Relativt store kostnader knyttet til poser og 
etterbehandling 
Eksisterende anlegg har ikke kapasitet til å 
ta imot avfall fra Follo Ren; en må derfor 
bygge eget sorteringsanlegg som betinger 
kjøp av tomt 

Trebeholder 
løsning 

Matavfall, papir/papp og restavfall skilles i 
husholdningen og ettersortering av avfallet er 
ikke nødvendig 

Estetiske utfordringer øker ved økt antall 
beholdere, viktig å utforme forslag til gode 
løsninger 
Store kostnader for nødvendig bygging av 
omlastestasjon og tilhørende tomtekjøp 
Stort informasjonsbehov da det er viktig å 
begrense feilsortering i beholderne, spesielt 
matavfallsbeholderen 
Totalt sett større transportbehov 
Dyrest systemkostnad av alle alternativene 
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3.2 Økonomi 
Tabell nedenfor gir en oversikt over de årlige driftsutgifter og inntekter for de vurderte 
renovasjonsløsningene. 
 
Sammenstilling av beregnede årlige driftskostnader og driftsinntekter ved alternative løsninger for husholdningsrenovasjon 
og behandling 
  Nåsituasjon Nåsituasjon 

med 
omlastestasj
on 

Nåsituasjon 
med omlast 
og 2 beh 

Nåsituasjon 
med omlast 
og 3 beh 

Kretsløp 
Follo 

Optisk og 
biogass 

3 beholder 
og biogass 

   Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7 

Diverse driftskostnader               
Kapitalkostnader (1)(2)(3) 
(4)   5 280 000 8 080 000 9 480 000 18 043 333 19 943 333 17 600 000 

Sekk for restavfall 1 980 000 1 980 000           

Bioposer       1 990 000   740 000 1 990 000 

sekk for plastinnsamling       740 000   740 000 740 000 
Totalt diverse 
driftskostnader  1 980 000 7 260 000 8 080 000 12 210 000 18 043 333 21 423 333 20 330 000 

Innsamlingskostnader               

Innsamling    Papir 7 990 000 7 990 000 6 350 000 6 350 000 6 350 000 6 350 000 6 350 000 

Innsamling    Plast 1 090 000 1 090 000 1 090 000 2 560 000     2 560 000 

Innsamling    Bioavfall       8 300 000     8 300 000 

Innsamling    Restavfall (5) 23 940 000 23 940 000 16 758 000 16 758 000 16 758 000 16 758 000 16 758 000 
Totale 
innsamlingskostnader 33 020 000 33 020 000 24 198 000 33 968 000 23 108 000 23 108 000 33 968 000 

Behandlingskostnader               
Energigjenvinning 
restavfall 16 150 000 16 150 000 16 150 000 11 305 000 9 690 000 12 112 500 11 305 000 
biologisk behandling 
matavfall       5 415 000       

driftskostnader anlegg (6)   1 100 000 1 100 000 1 100 000 2 131 950 2 131 950 2 131 950 
Transportkostnader til 
behandlingsmottak(7)    1 642 941 1 642 941 1 642 941 957 600 957 600 957 600 
Totale 
behandlingskostnader 16 150 000 18 892 941 18 892 941 19 462 941 12 779 550 15 202 050 14 394 550 
Sum beregnede 
driftskostn. første år 51 150 000 59 172 941 51 170 941 65 640 941 53 930 883 59 733 383 68 692 550 

Driftsinntekter               
Driftsinntekter salg papir 
(8) 3 458 000 3 458 000 4 149 600 4 149 600 4 149 600 4 149 600 4 149 600 
driftsinntekter salg plast 
(9) 568 000 568 000 568 000 1 136 000 2 272 000 1 136 000 1 136 000 
Driftsinntekter biogass 
(10)         2 276 332 1 628 596 1 659 441 

Totale driftsinntekter 4 026 000 4 026 000 4 717 600 5 285 600 8 697 932 6 914 196 6 945 041 

Driftsresultat renovasjon  -47 124 000 -55 146 941 -46 453 341 -60 355 341 -45 232 951 -52 819 187 -61 747 509 
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Forutsetninger i sammenstilling av beregnede årlige driftskostnader og driftsinntekter ved 
alternative løsninger for husholdningsrenovasjon og behandling 
Alternativ 1- 4 inneholder løsning for renovasjonen der husholdningsavfallet samles inn av Follo Ren 
men behandles av andre på kontrakt. 
Alternativ 5 – 7 inneholder løsning for renovasjonen der husholdningsavfallet samles inn av Follo Ren 
og hvor man behandler matavfallet i eget biogassanlegg med ulike former for forbehandling/sortering. 
Note 1: Tall beregnet i nåverdi 
Note 2: Kapitalkostnader beregnet som første års betaling av avdrag og renter på den totale 
investeringen. Kapitalkostnader går ned år for år 
Note 3: Follo Ren ingen omlastestasjon eller sorterings/behandlingsanlegg. Nåsituasjon kan bli 
dyrere ved neste anbud for mottak av restavfall. 
              Om et energigjenvinningsanlegg som ligger utenfor nærområdet skulle vinne anbudet er det 
behov for omlastestasjon. 

Note 4: Kapitalkostnadene er beregnet av følgende grunninvesteringer i de ulike alternativene: 

 alternativ 1: Nå situasjon kr 0  
alternativ 2: Nå situasjon med omlastestasjon kr 48 millioner for omlastestasjon inkludert 
tomt 
alternativ 3: Nå situasjon med omlastestasjon og to beholdere kr 68 millioner for 
omlastestasjon og innføring av to beholdere 
alternativ 4: Nå situasjon med omlastestasjon og tre beholdere kr 78 millioner for 
omlastestasjon og innføring av tre beholdere. 
alternativ 5: Kretsløp Follo beregnet investering kr 161 millioner for sorterings-/og 
biogassanlegg inkl tomt og beholderkostnader for 2 beholdere 
alternativ 6: Optisk og biogass beregnet investering kr 164 millioner for sorterings-
/biogassanlegg inkl tomt samt beholderkostnader for 2 beholdere. 

Note 5: Beregningen forutsetter ukentlig tømming restavfall i dagens situasjon og 14 dagers tømming 
av beholder for rest/mat i alternativ med beholder. 
Note 6: Sorteringskostnadene er det beregnet årlige driftskostnader for drift av anlegg samt 
bemanning 2 stk.  
Note 7: Transportkostnader til behandlingsmottak: For å kunne gjøre en sammenlikning uten å 
kjenne til før anbudsrunde hvor man skal  

sende avfallet til videre behandling er det lagt inn en forutsetning om en transportavstand til 
behandling for mat og restavfall på inntil 50 km. 

Note 8: Beregnes økning i papir på 20 % ved innføring av beholder 
Note 9: Beregnes økning i plast på 100 % ved innføring plastsekk, beregnes økning i plast på 200 % 
ved Kretsløp Follo og utsortering ved hjelp av NIR teknologi 
Note 10: Biogassutbyttet blir større ved Kretsløp Follo grunnet økt utsortering av matavfallet 
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Siden kommunen ønsker et nytt renovasjonssystem, er det hensiktsmessig å 
vurdere de tre nye renovasjonssystemene opp mot hverandre.  
Gebyrdifferensiering er mulig for alle de tre løsningene basert på volum på 
beholdere og/eller fellesabonnement mellom naboer.  
 
Uansett hvilken løsning som velges vil det resultere i økt renovasjonsgebyr. 
Merkostnadene er i stor grad knyttet til investeringer i anlegg og beholdere, og 
i mindre grad knyttet til økte driftsutgifter ved den nye løsningen. Kostnadene 
øker pga økte kapitalkostnader. For Kretsløp Follo er kostnadsøkningen 
stipulert til kr 446 per år per abonnent. Se for øvrig kap. 3.2.1 
 
En rapport utarbeidet av konsulentselskapet DANMAT3 konkluderer med at 
Kretsløp Follos anlegg vil gi en god økonomisk avkastning. Utarbeidede 
dokumenter og nytt notat fra UMB konkluderer med at komposten kan bli et 
interessant produkt til grøntarealer og som dekkmateriale, både som gjødsel 
og jordforbedring. Både produksjon av kompost og biogass fra avfall for 
omsetning er nye områder i norsk sammenheng. Det er derfor vanskelig å 
beregne pris og antatte inntekter fra dette. Follo Ren har derfor ikke lagt inn 
forutsetning om inntekter fra komposten i sine beregninger, men gitt ytterligere 
informasjon om mulige inntekter ved salg, eller kostnader ved eventuell 
forbrenning av komposten dersom kvaliteten ikke tilfredsstiller 
gjødselvareforskriften. 
 
Mulige inntekter, eller kostnader ved kompost avhending 
Hage/parkanlegg, opprettelse av grøntarealer har erfaringsvis den største 
betalingsvilligheten for kompostprodukter. Ferdig blandet anleggsjord selges 
fra kr 150 – 200,- per m3 eks mva. 
Mulig inntekt fra salg av avfallskompost vil dermed kunne være i overkant av 2 
millioner kroner. 
 
Lagring av kompost før avhending kan gjøres utendørs, total årsproduksjon 
kan lagres på ca. 7 mål. Tidligere beregninger har vist en håndteringskostnad 
på 5 millioner kroner om man skulle benytte grøntarealer som avtager, med 
forutsetning om worst case scenario at Follo Ren skulle betale kostnaden for 
håndtering og spredning av komposten og ikke få inntekter på det. 
 
Kvalitetsklassene i gjødselvareforskriften regulerer bruk. Klasse 0 er best, 
klasse 3 er dårligst. 
Analyser av Follo Rens matavfall etter foreslått sorteringsprosess viser at 
komposten med høy sannsynlighet vil ligge i klasse 1. Da kan man benytte 
komposten til de fleste bruksområder. 
Alternativ håndteringskostnad for forbrenning (om komposten ikke skulle holde 
kvalitetsklassene i gjødselvareforskriften) basert på gjeldende priser vil være 
ca.7 millioner. 
Dette tilsvarer den beregnede reduksjonen i kostnader på forbrenning av 
restavfall ved å innføre lokal behandling av matavfall. 
 

                                                 
3 Rapport: Prosjektering av sorterings- og biogassanläggning, ekonomiska beräkningar för drift och marknad samt 
utredning beträffande utnyttjande av rötrest til gödsel för Kretslopp Follo, DANMAT AB 2009 



  K-sak 63/10 

3.2.1 Investeringer i Kretsløp Follo - gebyrpåvirkning 
Investeringene til Kretsløp Follo er kalkulert til totalt 161 millioner kroner. 
Nedenfor er investeringskostnadene fordelt på de ulike elementene i 
prosjektet. 
Alle kostnadene er budsjettpriser tatt fram ved henvendelse til flere 
leverandører, nøyaktige summer vil ikke fremkomme før man har hatt 
innkjøpet ute på anbud etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 
Investeringskostnader 
Sorteringsanlegg: 36 373 000 
VVS og ventilasjon: 4 366 000 
Biogassanlegg: 43 000 000 
Mark og bygg: 22 964 000 
Maskin installasjoner m.m: 500 000 
El og styringsinstrumenter: 12 027 000 
Prosjekteringskostnader: 3 800 000 
Sum anlegg: 123 030 000 
  
Avfallsbeholdere til innbyggerne: 20 000 000 
Kjøp av tomt: 18 000 000 
Total investeringskostnad: 161 030 000 

 
Vedtatt økonomiplan for Follo Ren 2010 til 2013 (1000 kr) 
Hovedansvar år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 

100 Administrasjon 20 739 30 402 37 661 38 531 

101 Renovasjon 51 149 45 914 37 198 28 517 

102 Returpunkt 6 651 6 984 7 333 7 699 

104 Teigen 4 745 4 982 5 231 5 493 

105 Oppegård 4 032 4 234 4 445 4 668 

106 Bølstad 5 012 5 263 5 526 5 802 

107 Kompostanlegget 479 503 528 0 
Driftstilskudd 92 807 98 281 97 922 90 709 
Gebyrpåvirkning, kr/abonnent + 503 + 142 - 9 -187 
 
Alle beregninger vedrørende Kretsløp Follo baserer seg på økonomiplan 2010 
til 2013, vedtatt på representantskapsmøte 2. november 2009. 
Framdriftsplanen har vært basert på forutsetningen om vedtak i 
kommunestyrene våren 2010. Økonomiplanen 2010 – 2013 viser at vi får 
høyest driftskostnader i 2011. Dette skyldes at kapitalkostnad som følge av 
investeringer i beholdere og anlegg inntrer før man tar ut gevinst i reduserte 
driftskostnader i forbindelse med Kretsløp Follo. 
I løpet av økonomiplanperioden 2010 – 2013 er det beregnet en samlet 
gebyrpåvirkning på ca. kr 446,- per abonnent/husstand. Dette er fremkommet 
ved å regne endringene i driftstilskudd fra 2009 (73,4 millioner)) til og med 
2013 (90,7 millioner). Driftstilskuddet økte vesentlig fra 2009 til 2010, og dette 
utgjør en stor andel av den beregnede samlede gebyrpåvirkningen.  
Gjennomføring av Kretsløp Follo i planperioden vil i seg selv føre til en økning 
på ca. kr 142 per abonnent fra 2011 for deretter å reduseres med henholdsvis 
kr 9 og kr 187 i år en og to etter anlegget er satt i drift og nytt 
innsamlingssystem er innført.  
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Fra dette ble beregnet har det nå gått et år, og framdriftsplanen er forsinket et 
halvt år. Det betyr at man nå har en handlingsplan der investeringene er inntil 
et år forskjøvet i tid.  Ny økonomiplan for 2011-2014 skal vedtas på 
representantskapsmøte den 25. oktober 2010. Trenden vil være det samme 
som presentert i saksfremstillingen, men grunnet gode priser på ny 
renovasjonskontrakt fra 1.10.10 vil utgifter til renovasjon reduseres, og de 
totale utgiftene vil derfor være lavere i den nye økonomiplanen. 
 
Akkumulert renovasjonskostnad i et 20 års perspektiv (mill kr) 

 
Figuren viser akkumulert renovasjonskostnad over 20 år med dagens 
renovasjonskostnad sammenlignet med innføring av Kretsløp Follo, basert på 
en framskriving av årskostnad renovasjon i de to alternativene, medregnet 
KPI. Differansen mellom dagens renovasjonsløsning og Kretsløp Follo over 20 
år utgjør, etter Follo Rens beregninger, en mulig besparelse på 
renovasjonskostnadene på 287,8 millioner kroner i perioden. 
 

3.3 Nye renovasjonsforskrifter som følge av nytt 
renovasjonssystem 
Follo Ren har, etter innspill fra representanter fra eierkommunene, utarbeidet 
forslag til nye renovasjonsforskrifter med tilhørende ny gebyrstruktur (vedlegg 
1). Ny felles renovasjonsforskrift vil erstatte dagens renovasjonsforskrifter i de 
fem eierkommunene. Renovasjonsgebyret bestemmes av den enkelte 
kommune. 
 
Ny felles renovasjonsforskrift tar sikte på forenklinger og harmonisering mellom 
kommunene. Forskriften omhandler blant annet: 

• mål for avfallssektoren  
• delegering av myndighet fra kommunen til Follo Ren IKS 
• lovpålagt innsamling av husholdningsavfall  
• krav til sortering av avfallet, plassering av oppsamlingsenhet og 

veistandard 
• plikter for kommunen og abonnent 
• gebyrplikt og gebyrdifferensiering 
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Gebyrstrukturen bygger på følgende prinsipper: 

• Gebyr basert reelle kostnader knyttet til levert tjeneste 
• Kombinasjon av fast og variabel gebyrandel med muligheter for kjøp av 

ekstra tjenester 
• Gebyrsystem som stimulerer til riktig kildesortering 

 
Ordningen med lavere renovasjonsgebyr ved hjemmekompostering vil opphøre. 
De som fortsetter med hjemmekompostering forventes å kunne bestille en 
mindre samlefraksjonsbeholder og på den måten oppnå lavere gebyr. Forslag til 
gebyrdifferensiering er gjengitt under kapittel 3.1.1. 
 

4 Rådmannens vurdering  
Innføring av ny renovasjonsløsning berører alle innbyggere i eierkommunene. 
Det at en beslutning med store implikasjoner for innbyggerne ikke har vært på 
høring på samme måte som f eks planer etter plan og bygningsloven, stiller 
ekstra store krav til grundighet i saksforberedelsene. Etter oversendelse av saken 
fra Follo Ren har rådmannsgruppen i Follo sett behov for å innhente supplerende 
informasjon fra Follo Ren og fra et eksternt uavhengig kompetansemiljø. 
Vurderingene nedenfor bygger likevel i all hovedsak på informasjon og 
dokumentasjon fra Follo Ren. 
 

4.1 Gjennomgang av Kretsløp Follo av uavhengig kompetansemiljø 
Det er innhentet en ekstern vurdering av Follo Rens saksfremlegg om Kretsløp 
Follo fra konsulentfirmaet Mepex Consult, vedlegg 4. Vurderingen bygger i stor 
grad på en utredning Mepex gjorde for Avfall Norge ang MBT som løsning brukt 
i Norge. 
 
Mepex gir følgende anmerkninger til Kretsløp Follo: 
Kretsløp Follo har mange positive elementer i forhold til fokus på et 
kretsløpsbasert avfallssystem med høy grad av materialgjenvinning. Som et 
sentralt element i løsningene er det foreslått en MBT-løsning med mekanisk 
sortering av matavfall og plastemballasje på en blandet fraksjon av 
husholdningsavfall. Løsningen er sammenlignet med alternative løsninger med 
og uten utvidet kildesortering. 
 
Mepex peker på at fordelene med løsningen synes å være sterkt betonet 
samtidig som ulempene i mindre grad er trukket fram. Mepex trekker frem 
momenter som det kan knytte seg usikkerhet til og peker på følgende 
tilleggsmomenter som bør vurderes ved valg av løsning: 

• Tilstrekkelig bredde i beslutningsgrunnlaget 
• Manglende erfaring med MBT under norske forhold 
• Dårligere kvalitet på kompost og vanskelig avsetning 
• Manglende fleksibilitet i valg av løsning for matavfall 
• Risiko ved å etablere MBT løsning og biogassanlegg for en relativt liten 

region  
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4.2 Elementer vektlagt ved vurdering 
Med utgangspunkt i dokumenter oversendt fra Follo Ren og supplerende 
opplysninger har rådmannen søkt å gi en bredest mulig belysning av en ny 
renovasjonsløsning. Rådmannen har vektlagt følgende momenter i sin 
vurdering: 

• Måloppnåelse ved valg av ny renovasjonsløsning 
• Brukervennlighet og løsninger for plassering av nye beholdere  
• Tømmefrekvens 
• Mekanisk sortering som metode og kvalitet på sluttprodukter 
• Ny felles renovasjonsforskrift og gebyrdifferensiering 
• Økonomi 
• Samarbeid med andre kommuner 
 

4.2.1 Måloppnåelse ved valg av ny renovasjonsløsning 
Follo Ren oppfyller i dag nasjonalt vedtatt gjenvinningsgrad (75 % i 2010 og 80 
% i 2012) og mål for gjenvinningsgrad vedtatt av eierkommunene (over 80 %). 
Follo Rens videre mål er å stimulere til avfallsreduksjon, øke 
ombruksaktiviteten og materialgjenvinningsgraden og derigjennom redusere 
avfall til energigjenvinning. Dette er i samsvar med nasjonale mål og 
eierkommunenes mål. 
 
Slik rådmannen vurderer det, vil innføring av Kretsløp Follo bidra til at målene 
ovenfor kan nås. Husstandene skal fortsette med kildesortering av papir, 
metall og glass som i dag. Bringeordningen for plastemballasje bortfaller fordi 
en større andel plast forventes skilt ut ved et MBT-anlegg.  
 
Det er i den nye løsningen særlig viktig at det fokuseres på å unngå farlig 
avfall i samlefraksjonen. Follo Ren vurderer utlevering av en rød boks for 
denne type avfall til husstandene. En eventuell innføring av ny løsning for farlig 
avfall bør gjøres parallelt med innføring av Kretsløp Follo. Fra Follo Rens side 
legges stor vekt på informasjon i forbindelse med overgang til ny 
renovasjonsløsning, inkludert kampanjer for avfallsreduserende tiltak.  
 
Sammenlignet med andre vurderte løsninger gir Kretsløp Follo: 
• Høyere andel utsortert matavfallsmengde som gir: 

o mer biogass fra avfallet  
o økt kompost til gjødsel/jordforbedring 
o mindre brenselsfraksjon, med en lav andel matavfall og høyere 

brennverdi 
• Høyere andel plast til materialgjenvinning 

 
Spørsmål knyttet til kvalitet på komposten er omtalt under punkt 4.6. 

 
4.2.2 Brukervennlighet og løsninger for plassering av nye beholdere 

Follo Ren vektlegger enkel og tydelig kommunikasjon og informasjon ut til 
befolkningen. Opplysninger om ”belønningsordninger” for avfallsreduksjon og 
sortering skal inngå. Videre vil det særlig fokuseres på å unngå farlig avfall i 
samlefraksjonen.  
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Follo Ren legger opp til at dagens system for returpunkter skal forbedres 
parallelt med innføringen av Kretsløp Follo. Dette innebærer bedre plassering 
av returpunktene og/eller ombygging til nedgravde løsninger, for å sikre 
maksimal kildesortering fra husstandene. 
Det er også lagt opp til økt grad av kundeservice i forbindelse med innføring av 
ordningen og utplassering av de nye avfallsbeholderne. 
 
Follo Ren har utarbeidet et utkast til veileder; Renovasjonsløsninger ved 
nybygging og rehabilitering (vedlegg 5). Denne skal kvalitetssikres i 
samarbeide med eierkommunene. Denne veilederen knyttes til den nye 
renovasjonsforskriftens § 5. Ordlyden er som følger: ”Valg av 
oppsamlingsenhet, plassering og sortering skal til enhver tid følge gjeldende 
veileder for renovasjon..”. Veilederen belyser gode estetiske løsninger i tett 
bebygde boligområder. I samarbeid med eierkommunene skal områder der det 
er hensiktsmessig med andre type avfallsløsninger, som nedgravde 
avfallsbeholdere og lignende; kartlegges. Det skal også utarbeides 
støtteordninger for denne type avfallsløsninger, der minimum støtte er 
opprinnelig investering i konvensjonelle avfallsbeholdere. Informasjon om dette 
gis eksisterende sameier og borettslag der fellesløsninger og eventuelt 
nedgravde løsninger er et alternativ. 
 
Gebyrdifferensieringen bør gi insitament til gode felles løsninger og 
avfallsreduksjon.  
Rådmennene etterspurte ytterligere differensiering med hensyn til størrelser 
på beholdere. Follo Ren har vurdert viktigheten av å balansere 
gebyrdifferensieringen (med formål økt servicegrad, valgfrihet og stimulering til 
avfallsreduksjon) opp mot at systemet skal være håndterbart og ikke føre til 
store økte kostnader ved drift og vedlikehold av kundedata. Den foreslåtte 
gebyrdifferensieringen er et resultat av disse vurderingene og reflekterer også 
erfaringer fra andre kommuner. Ordningen med tilbud om kjøp av ekstrasekk 
videreføres og er særlig aktuell i en kombinasjon med lave volumer som 
standard. 
 

4.2.3 Tømmefrekvens 
Rådmannen vurderer at fremlagt forslag til tømmefrekvens er tilfredsstillende 
mht miljø og kostnader. Det er gitt signaler til Follo Ren om at det kan være 
hensiktmessig å øke tømmefrekvensen av samlefraksjonen i sommerhalvåret, 
når luktproblemer kan oppstå. Follo Ren svarer at det i varme perioder er lagt 
inn forutsetning om ukentlig tømming. 
 

4.2.4 Sorteringsanlegg og vurdering av sluttprodukter 
Mekanisk sortering vurderes å være en god metode for å øke 
materialgjenvinningsgraden. Videre gir det også en gevinst i form av lavere 
klimagassutslippet, siden andel restavfall/brenselsfraksjon som sendes til 
forbrenning blir redusert.  
 
Biogassen fra anlegget skal brukes til produksjon av elektrisitet og varme i 
behandlingsanlegget, evt. overskudd planlegges solgt til fjernvarmeanlegget i 
nærheten. Det er tenkt søkt støttemidler fra ENOVA SF til bygging av 
biogassanlegget. 
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Det knytter seg usikkerhet til kvaliteten av kompostproduktet, betalingsvilje og 
avsetningsmuligheter. Rådmennene har etterspurt en nærmere vurdering av 
alternative løsninger og kostnader knyttet til dette, dersom komposten ikke kan 
anvendes som forutsatt i Kretsløp Follo. Follo Ren har gitt ytterligere 
informasjon om dette. Det vises i den forbindelse til kap. 3.1.3.4 og kap. 3.2. 
 
Sorteringsanlegget og prosessen i MBT-anlegget er fleksibelt tilrettelagt. 
Dersom komposten forringes av farlig avfall/miljøgifter kan den isteden 
benyttes til forbrenning. 
 
MBT-anlegg er ikke i drift i Norge i dag, men Avfall Norge har en pågående 
prosess der pilotprosjekter skal gjennomføres. Follo Ren bør søke samarbeid 
med Avfall Norge ved en innføring av Kretsløp Follo, både for 
kompetanseutveksling og for å bli tilført støttemidler.  
 
For ethvert anlegg må man beregne en viss innkjøringstid. Om problemer 
skulle oppstå i en overgangsfase vil Follo Ren sikre en avsetning av 
samlefraksjonen via dagens inngåtte avtaler, og innbyggerne vil i så fall ikke bli 
berørt i av dette. 
 

4.3 Ny felles renovasjonsforskrift og prinsipper for 
gebyrdifferensiering 
Ny renovasjonsforskrift (vedlegg 1) ivaretar eierkommunenes lovpålagte 
innsamling av husholdningsavfall fra kommunene og gir retningslinjer for 
hvordan avfallshåndteringen skal gjennomføres. 
 
Mulighetene for gebyrdifferensiering er større i dette renovasjonssystemet enn i 
dagens system siden det bl.a. åpnes for mindre beholdere for samlefraksjonen. 
Målet om avfallsreduksjon bør ligge til grunn som prinsipp for valg av 
gebyrstruktur. Vedlagte forslag til ny renovasjonsforskrift er oppdatert i forhold til 
opprinnelig forslag fra Follo Ren. Det nye forslaget inneholder også reduksjon i 
samlefraksjonen for den enkelte abonnent. Gjengitt under avsnitt 3.1.1. 
Follo Ren har vurdert viktigheten av å balansere gebyrdifferensieringen (med 
formål økt servicegrad, valgfrihet og stimulering til avfallsreduksjon) opp mot at 
systemet skal være håndterbart og ikke føre til store økte kostnader ved drift og 
vedlikehold av kundedata. Den foreslåtte gebyrdifferensieringen er et resultat av 
dette arbeidet og reflekterer også erfaringer fra andre kommuner. 
 
Differensiering av gebyr basert på registrering av vekt ved tømming av beholder 
har vært vurdert og forkastet da det ikke er erfaringer som tilsier at man oppnår 
bedre sortering eller nevneverdig avfallsreduksjon, men derimot økte 
driftskostnader ved en løsning basert på vekt på beholdere. Volum er derfor den 
anbefalte differensieringsmåten, slik det nå fremkommer i ny 
renovasjonsforskrift.  
 
Follo Ren har valgt bort elektronisk henteregistrering hos abonnenten fordi 
løsningen er lite utprøvd i Norge, og fortsatt ikke fungerer tilfredsstillende. 
Rådmannen mener denne beslutningen må revurderes med jevne mellomrom, 
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slik at det på sikt kan gis enda større muligheter til gebyrdifferensiering basert 
på tømmefrekvens eller vekt. 
 

4.4 Økonomi 
Det vises til sammenligningstabell under punkt 3.1.7.  
Kretsløp Follo har lavere driftskostnader enn optisk posesortering og 
trebeholderløsning. De totale driftsinntektene er høyere for Kretsløp Follo enn 
øvrige vurderte løsninger. Den økonomiske sammenstillingen kan 
oppsummeres slik: 

• Kretsløp Follo har lavere kostnad for energigjenvinning av restavfall, 
dette skyldes økt utsortering av plast emballasje og matavfall.  

• En antar at en får ut like mye papp/papir i alternativene 3-7. Dette 
skyldes egen beholder for dette. 

• Når det gjelder inntekter på salg av plast er den vesentlig høyere for 
Kretsløp Follo. Dette skyldes høyere andel utsortert plast, det samme 
gjelder inntekter på biogass. Større mengde utsortert matavfall gir mer 
biogass. 

• Både produksjon av kompost og biogass fra avfall for omsetning er nye 
områder i norsk sammenheng. Det er derfor vanskelig å beregne pris og 
antatte inntekter fra dette. Follo Ren har gitt tilbakemeldinger på mulige 
inntekter og utgifter under kap. 3.2.  

• Follo Ren har beregnet investeringsutgiftene til nyordningen til 161 mill. 
kr, og gjennomsnittlig årlige økning av abonnentenes 
renovasjonsavgifter med kr 446. 

 
Rådmannen har mottatt informasjon om mulige inntekter og utgifter for 
alternative løsninger ved forringet kvalitet av komposten og eventuelle 
kostnader ved dette:  

• Mulig inntekt fra salg av komposten vil kunne være i overkant av 2 
millioner kroner. 

• Dersom komposten ikke blir solgt er en mulighet at Follo Ren tar 
kostnaden for håndtering og spredning av komposten tilsvarende 5 
millioner kroner. 

• Alternativ håndteringskostnad for forbrenning (om komposten ikke 
skulle holde kvalitetsklassene i gjødselvareforskriften) er av Follo Ren 
beregnet til ca.7 millioner kr pr. år. 

 
Follo Ren hadde ikke i sitt saksfremlegg fremmet forslag for kommunestyrene 
om utvidet låneramme for å gjennomføre investeringene som følger av Kretsløp 
Follo. I gjeldende selskapsavtale er lånerammen for selskapets investeringer 
begrenset til 30 mill. kr. I rådmennenes dialog med selskapets administrasjon 
har det kommet frem at lånerammen ønskes utvidet samtidig som 
kommunestyrene nå skal ta stilling til Kretsløp Follo. Dette er ønskelig for å 
holde fremdrift i gjennomføringen av prosjektet, dersom kommunestyrene 
samtykker til at det realiseres. 
 
Follo Rens beregninger viser investeringskostneder på 161 mill kr. Rådmannen 
anser at garantirammen for nye lån bør settes til kr 170 mill, slik at selskapet, 
uten ny kommunestyrebehandling, kan møte eventuelle kostnader til 
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prisstigning og uforutsette utgifter. Denne utvidede lånegarantirammen blir etter 
eierandelene i selskapet å fordele slik mellom eierne: 
 
 
Frogn kommune 16,6 

andeler 
kr 28,22 mill 

Nesodden 
kommune 

17 andeler kr 28,90 mill 

Oppegård 
kommune 

23,8 
andeler 

kr 40,46 mill 

Ski kommune 26,1 
andeler 

kr 44,37 mill 

Ås kommune 16,5 
andeler 

kr 28,05 mill 

 
4.5 Samarbeid med andre kommuner  

Ny renovasjonsløsning i Follo er vurdert i forhold til løsninger ellers i regionen. 
Dette har inngått i de utredninger som Follo Ren har gjennomført i prosessen 
frem mot valg av Kretsløp Follo som løsning.  
 
Et eventuelt samarbeid mot Oslo kommune ble skrinlagt for 3-4 år siden, da 
Follo Ren valgte å gå videre med en MBT-løsning basert på Ludvika anlegget i 
Sverige, mens Oslo kommune ønsket optisk posesortering. Oslo kommune 
valgte bort sorteringsanlegg pga usikkerhet ved renhetsgraden til komposten. 
 
Follo Ren har nå pågående samtaler med andre partnere i regionen bl.a. 
MOVAR og Bærum kommune. Et samarbeid med MOVAR utredes av tredje 
part, og en utredning ventes å foreligge i løpet av 2010. Slik rådmannen 
oppfatter det, kan det bli aktuelt å bygge og drifte avfallsbehandlingsanlegget 
sammen med MOVAR, mens det for Bærum er mest aktuelt å selge tjenester. 
 
Kommunestyret bør stille seg positivt til at Follo Ren inngår i et bredere 
samarbeid om eierskap og drift av behandlingsanlegget, hvis dette kan bidra til 
å redusere kostnader og begrense risiko. Avhengig av hvordan et eventuelt 
bredere eierskap foreslås organisert, antar rådmannen at dette spørsmålet må 
tilbake til kommunestyrene for endelig godkjenning.  
 
Rådmannens anbefaling 
Rådmannen vurderer det slik at Follo Ren IKS har anbefalt Kretsløp Follo ut fra 
en målsetting om å sikre en høyest mulig materialgjenvinningsgrad fra 
husholdningsavfallet, samt å få organisk materiale tilbake i kretsløpet. De 
tekniske løsningene Kretsløp Follo baserer seg på er forankret i Follo Rens 
styre og representantskap. Foreliggende planer fremstår som grundige og 
gjennomarbeidede. 
 
Konseptet som Follo Ren går for er imidlertid unikt i norsk sammenheng. Det 
har vært vurdert av andre lignende selskaper og valgt bort, spesielt på grunn av 
usikkerheten knyttet til kvaliteten på komposten. Follo Ren fremholder at de 
mener at å ha god kontroll på dette og viser bl.a. til samarbeid med 
kompetansemiljøer om produktutvikling og anvendelsesområder. Dersom 
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sluttproduktet likevel ikke kan anvendes til jordforbedring, kan materialet gå til 
forbrenning til en årlig merkostnad på i størrelsesorden 7 mill kr. 
 
Slik Follo Ren har opplyst saken er Kretsløp Follo også økonomisk 
konkurransedyktig med andre vurderte avfallshåndteringsløsninger. 
 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen å kunne tilrå at kommunestyret 
samtykker til Follo Rens planer om å basere den fremtidige 
renovasjonsløsningen på Kretsløp Follo.  
 
I det videre arbeidet å realisere planene anbefales at det arbeides videre med 
følgende problemstillinger:  

• Ferdigstillelse av veiledningsmateriell for utplassering av nye beholdere for 
tett bebygde boligområder 

• At det etableres et fast samarbeidsforum mellom Follo Ren s 
administrasjon og medarbeidere i eierkommunene som jobber med 
avfallsspørsmål.     

• Follo Ren bør vurdere samarbeid med Avfall Norge om 
kompetanseutveksling og mulig økonomisk støtte til Kretsløp Follo. 

• Søke støttemidler hos Enova mht biogassanlegget 
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Hovedutvalg for teknikk og miljø 83/10 11.11.2010 
Kommunestyret 54/10 24.11.2010 
Kommunestyret 64/10 15.12.2010 
 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 11.11.2010: 
Ås kommune vedtar ”Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2011 – 2014” datert 
1.11.2010, med følgende endringer: 

- Utbedring av tursti fra Strandengveien til Breivoll tas inn som prioritet nr. 3. 
- Ås sentrum – isanlegg tas inn som sist prioritet. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 24.11.2010: 
Ordfører ba om at nye beløp for treningshall ble endret i samsvar med mottatte tilbud 
etter anbudsinnhenting. Rådmannen vil fremlegge egen sak om ny finansiering av 
treningshallen 15.12.2010. 
 
Einride Berg (A) fremmet følgende forslag til endringer i tiltaksplanen: 
Utgåtte tiltak tas inn igjen. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
Mottatte forslag vurderes. Behandlingen fortsetter på neste kommunestyremøte 
15.12.2010. 
 
Votering: 
SV’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 24.11.2010: 
Mottatte forslag vurderes. Behandlingen fortsetter på neste kommunestyremøte 
15.12.2010. 

_____ 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.11.2010: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
Utbedring av tursti fra Strandengveien til Breivoll tas inn som prioritet nr. 3. 
 
Ivar Magne Sæveraas (V) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
Ås sentrum – isanlegg tas inn som sist prioritet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
FrP’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
V’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak/innstilling 11.11.2010: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 11.11.2010: 
Ås kommune vedtar ”Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2011 – 2014” datert 
1.11.2010. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
”Forslag til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2011-2014” 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ås idrettsråd 
 
 



  K-sak 64/10 

SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for skal rulleres hvert år. Planen ble sist 
rullert i 2007. Planen danner grunnlag for å søke om spillemidler fra 
Kulturdepartementet. Planen skal også danne grunnlag for kommunens budsjett. Det 
er gjennomført en høring som ble offentliggjort i Ås nytt og på kommunens 
internettside. Høringsfristen var 1. juni. 
 
Alle anlegg som har vært med i planen tidligere og nye forslag er vurdert. Tiltakene er 
vurdert ut i fra status prosjektering og finansiering. Det er også lagt vekt på erfaring 
Kommunalteknisk avdeling har gjort gjennom drift og vedlikehold, samt tips og innspill 
fra innbyggere og sentrale offentlige myndigheter.  
 
Mange av planens tidligere tiltak går nå ut. Dette har flere forklaringer: tiltaket har 
oppnådd maksimalt tilskudd, tiltaket bortfaller pga manglende oppfølging, finansiering 
og planlegging.  
 
Flere skoler ønsker ballbinge i tilknytning til skolegården. Av hensyn til erfaringer 
knyttet til drift og vedlikehold gjort generelt i Norge er disse anbefalt å ikke realiseres. 
Unntaket er ballbingen ved Solberg skole, her inngår bingen i utomhusplanen og den 
finansieres gjennom pågående byggeprosjekt ved skolen. 
 
På Breivoll friområde er det foreslått en sandbane for volleyball og håndballaktiviteter. 
Denne bør innarbeides i en skjøtselsplan for området og kan tidligst bygges i 2012. 
 
I Ås kommune er det 4 lysløyper med lysanlegg som må oppgraderes. Alle 
lysanleggene har til sammen 355 armaturer med HQl-lamper (kvikksølv). HQl-lamper 
er ulovlige fra 2013. Ved en oppgradering vil det samtidig oppnås store innsparinger i 
energiforbruket. Innsparing og kostnader vil avhenge av valg av tekniske løsninger. 
Innsparingen forventes å bli godt under 50 %. Kostnadene kan stipuleres til kr 1,5-2 
mill. 
 
Vurdering av saken: 
Ås kommune vedtar ”Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2011 - 2014 vedtas 
som den er beskrevet i vedlegg. Planen danne grunnlag for søknad om spillemidler. 
Tiltak som Ås kommune skal finansiere, helt eller delvis, innarbeides i 
handlingsprogram og økonomiplaner. 
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VEDLEGG 

TILTAKSPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG 
NÆRMILJØANLEGG 2011-2014 

RULLERING 2010 
 
Rådmannens forslag, 1.11.2010 
 

Tiltaksplanen for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg rulleres som en del av Ås kommunes 
handlingsprogram for perioden 2011-2014. Alle tiltak vil bli prioritert og danne grunnlag for 
søknader om spillemidler. 
 

Kultur- og kirkedepartementet har bestemt at for å komme i betraktning ved tildeling av 
spillemidler, skal alle prosjekter være oppført i et kommunalt vedtatt plandokument for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv.  
 

Tiltakene i planen kan være nyanlegg, nærmiljøanlegg eller rehabilitering av eksisterende 
anlegg. Prosjektene bør være realistiske. 

Eksisterende tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljø 2008-2011 
I kommunestyret 28.11.2007 ble følgende tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljø for 
perioden 2008-2011 vedtatt: 
 
Ordinære anlegg (idrett): 
1000 kr 

 2008 2009 2010 2011 
Tiltak Sum S K P S K P S K P S K P 
Garderobehus-
Nordby* ** 

4000 1000 600 2400          

Treningshall  6250 2000 4250           
O-kart Kroer 180* 60  120          
Kunstgressbane-
Nordby 

1500* 1500            

Kunstoffdekke Ås 
stadion 

1000* 1000            

Ås turn, utstyrsrom 100  100           
Utbedring av 
Bjørnebekkbanen og 
Kroerbanen 

100  100           

Utbedring lys-løype, 
Nord-skogen 

500       250 250     

O-kart Svartskog 180**       60  120    
Rehabilitering 
gressbane Ås vgs 

1000 Etter 2011           

Kroer skibakke 200 Etter 2011           
Klatrevegg, buldrerom 
GG-hallen 

2500 Etter 
2011 

           

Styrkerom GG-hallen 4000 Etter  2011           



  K-sak 64/10 

Flerbrukshall  Etter  2011           
Svømmehall  Etter 2011           
Snøproduksjonsanlegg 
i Ås sentrum og i 
Nordby 

 Etter 2011           

* Gjentatt søknad ** Beløp usikkert  
 
Nærmiljøanlegg: 
1000 kr 

 2008 2009 2010 2011 
Tiltak Sum S K P S K P S K P S K P 
Ballbinge 
Rustad skole 

500 150 350           

Ballbinge Ås 
ungdomsskole 

500    200 300        

Isanlegg Ås 
sentrum 

600       300 300     

Skatebane  Etter 2011           
Skileikanlegg  Etter 2011           
 

Status på tiltakene i tiltaksplanen som ble vedtatt i 2007 

Ordinære anlegg: 

Nordby – garderobeanlegg 
I følge daglig leder i Nordby IL, Espen Brox Edvardsen, er dette prosjektet foreløpig lagt på is. 
Dersom det blir endringer vil de gi beskjed til kommunen. Tiltaket utgår. 

Ås stadion – treningshall fotball 
Har fått tildelt 2 000 000 kr i spillemidler. Byggestart 2011. Ikke grunnlag for å søke om 
ytterligere spillemidler. Tiltaket er under gjennomføring. 

Kroer O-kart oppgradering  
Har fått tildelt 58 000 kr i spillemidler. Ikke grunnlag for å søke om ytterligere spillemidler. 
Tiltaket er gjennomført. 

Nordby – kunstgressbane 
Har til sammen fått tildelt 2 500 000 kr i spillemidler. Ikke grunnlag for å søke om ytterligere 
spillemidler. Tiltaket er gjennomført. 

Ås stadion – kunststoffdekke 
Ut fra de opplysninger kommunalteknisk avdeling har vedrørende dette tiltaket, er det ikke 
grunnlag for å søke om spillemidler. Tiltaket utgår. 

Ås IL turn – utstyrsrom 
Det foreligger ingen konkrete opplysninger om hva dette tiltaket innebærer. Kommunalteknisk 
avdeling kan derfor vanskelig vurdere tiltaket. Tiltaket utgår. 
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Bjørnebekk og Kroer – gressbane – utbedring 
(Ås kommune eier og drifter gressbanene ved Bjørnebekk og Kroer.) 
Utbedring av gressbanene ved Bjørnebekk og Kroer vil koste betraktelig mer enn de foreslåtte 
100 000 kr. Man må minst regne med 1 000 000 kr. Grunnlaget for rehabilitering skal være 
utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved 
normalt vedlikehold. Banen må normalt være 10 år gammel før det kan søkes om tilskudd til 
rehabilitering. Bjørnebekk idrettsplass søkte om 248 000 kr 21.12.1999, og fikk dette 
innvilget. 
 
Årsakene til at gressbanene blir så dårlige er at det er for mange brukstimer på dem, samt at de 
tas i bruk for tidlig på våren, før kommunalteknisk avdeling (som drifter og vedlikeholder 
disse banene) har fått gjort det nødvendige arbeidet for å klargjøre banene for sesongen. Det er 
blant annet ønskelig at banene klippes en gang før de tas i bruk. Til tross for gjentatt 
informasjon vedrørende dette, når man ikke fram. Kommunalteknisk avdeling finner det derfor 
ikke hensiktsmessig å prioritere å bruke så mye penger på å rehabilitere en gressbane som ikke 
vil holde god standard særlig lenge grunnet ”feil bruk” av brukerne. Tiltaket utgår. 

Oppgradering av lysløypeanleggene – generell kommentar 

I Ås kommune er det lysløyper i Nordskogen, Aschjemskogen, Bollerudåsen og Kroer. Disse 
løypene har henholdsvis 141, 85, 55 og 74 lamper med HQl (kvikksølv), og disse er ulovlige 
fra 2013. Alle disse armaturene må derfor skiftes ut. Utskifting og reparasjon bør kombineres 
med strømbesparende tiltak. Ved å skifte til for eksempel LED-armaturer eller keramisk 
armatur med hvitt lys kan man redusere strømforbruket fra 125 watt pr lampe til 45 eller 35 
watt pr lampe. Det kan også være ønskelig med styring av lysanlegget for blant annet 
strømavlesning, fjernstyring og dimming, noe som kan redusere strømforbruket ytterligere. Et 
styringssystem kan også automatisk varsle om mørke lamper.  
De ulike eierne av lysløypeanleggene må forberede oppgradering av lysanlegget i løpet av 
første halvdel av 2011. Tiltak med å oppgradere lysløypeanleggene bør prioriteres i 2012. 
Anslagsvis kostnadsoverslag: 1 500 000 kr. – 2 000 000 kr. Strømforbruket vil i etterkant 
reduseres med over 50 %. 

Nordskogen – lysløype – utbedring 
Det er UMBI, UMB-BIL og Ås I.L. som eier og driver lysløypa i Nordskogen i fellesskap. I 
følge ”Avtale om drift og vedlikehold av det elektriske anlegget i lysløypa i Nordskogen” går 
det frem at Lysløypeutvalget har ansvaret for det elektriske anlegget i løypa og at utgifter til 
vedlikehold og utbedring av skader skal bekostes av Lysløypeutvalget. I tillegg vil Ås 
kommune dekke utgifter til mindre reparasjoner og vedlikehold av det elektriske anlegget (som 
for eksempel å skifte enkelte lyspærer). Eier av lysanlegget er Lysløypeutvalget. 
 
Lysanlegget i Nordskogen trenger betydelig utbedringer for at man i det hele tatt skal ha et 
lysanlegg. Flere av lampestolpene er råtne og må skiftes ut. Mørke lamper kan ikke repareres 
dersom stolpene utgjør en risiko ved klatring. Kommunalteknisk avdeling har ikke fått noen 
tilbakemelding vedrørende planer for oppgradering. Tiltaket utgår. 

Kjærnes nord (Svartskog) – O-kart 
Tiltaket har ikke fått tilskudd av spillemidler. Kommunalteknisk avdeling har ikke fått noen 
tilbakemelding vedrørende videre planer. Tiltaket utgår. 
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Ås vgs – gressbane rehabilitering 
Denne gressbanen brukes mye av både skolens elever og idrettslagets yngste fotballspillere, 
samt privatpersoner. Banen er slitt og trenger omfattende rehabilitering. Antatt 
rehabiliteringskostnad er 1 000 000 kr. Grunnlaget for rehabilitering skal være 
utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved 
normalt vedlikehold. Banen må normalt være 10 år gammel før det kan søkes om tilskudd til 
rehabilitering. 
 
Årsakene til at gressbanen er så dårlig er at det er for mange brukstimer på den, samt at den tas 
i bruk for tidlig på våren, før kommunalteknisk avdeling (som vedlikeholder denne banen) har 
fått gjort det nødvendige arbeidet for å klargjøre banen for sesongen. Det er blant annet 
ønskelig at banen klippes en gang før den tas i bruk. Til tross for gjentatt informasjon 
vedrørende dette, når man ikke fram. Kommunalteknisk avdeling finner det derfor ikke 
hensiktsmessig å prioritere å bruke så mye penger på å rehabilitere en gressbane som ikke vil 
holde god standard særlig lenge grunnet ”feil bruk” av brukerne. Tiltaket utgår. 

Kroer skibakke 
Avtalen mellom grunneier og Ås idrettslag er opphørt og grunneier ønsker ikke å fornye 
avtalen. Grunneier ønsker at den store hoppbakken i Kroer rives da den utgjør en 
sikkerhetsrisiko. Kroerløypas venner har tilbudt seg å rive bakken mot at kommunen betaler 
130 000 kr, dette er midler kommunen ikke har innarbeidet i sine budsjetter. Det er ikke mulig 
å søke spillemidler til riving av anlegg. I og med at kommunen ikke eier dette anlegget må 
kostnadene i sin helhet dekkes av private midler. Tiltaket utgår. 
 
Kroerbakken søkte om spillemidler til lysanlegg i 1985. Dette ble innvilget og lysanlegget ble 
oppgradert. 
 
Kommunalteknisk avdeling er kjent med at det er ønske om å benytte unnarennet i 
hoppbakken til skileikanlegg. I og med at det er mindre enn 40 år siden anlegget ble tildelt 
spillemidler for oppgradering av lysanlegget, må eier av anlegget (Ås Idrettslag) søke 
Fylkeskommunen om bruksendring av anlegget dersom man ønsker å benytte anlegget til 
skileikanlegg.. 

GG-hallen – klatrevegg/buldrerom 
I forslaget til tiltaksplan vedtatt i 2007 står det at SiÅs har signalisert å gi tilbakemelding om 
aktualiteten av tiltaket. Kommunalteknisk avdeling avventer fortsatt tilbakemelding. Tiltaket 
utgår. 

GG-hallen – styrkerom 
I forslaget til tiltaksplan vedtatt i 2007 står det at SiÅs har signalisert å gi tilbakemelding om 
aktualiteten av tiltaket. Kommunalteknisk avdeling avventer fortsatt tilbakemelding. Tiltaket 
utgår. 

Ås sentrum – flerbrukshall 
I tiltaksplan vedtatt i 2007 ble det foreslått at Ås Idrettsråd skulle ta initiativ til å etablere en 
prosjektgruppe i samarbeid med Ås Idrettslag og kommunen for å videreutvikle forslaget. 
Plassering av en slik hall avklart. Tiltaket utgår. 
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UMB – Svømmehall 
I tiltaksplan vedtatt i 2007 er det foreslått at Ås Idrettsråd skal ta initiativ til å videreutvikle 
dette planarbeidet ved å etablere en prosjektgruppe med UMB/SiÅs og kommunen. 
Kommunalteknisk avdeling har ingen opplysninger om konkrete planer for dette tiltaket. 
Tiltaket utgår. 

Ås sentrum – snøproduksjonsanlegg 
I tiltaksplan vedtatt i 2007 fremmet Ås idrettslag ønske om å etablere et 
snøproduksjonsanlegg. Kommunalteknisk avdeling har ikke mottatt ytterligere 
prosjektbeskrivelse for prosjektet. Tiltaket utgår. 

Verkenbakken - snøproduksjonsanlegg 
I tiltaksplan vedtatt i 2007 er anlegget forutsatt finansiert av idrettslagets egne driftsmidler og 
spillemidler. Kommunalteknisk avdeling har ikke mottatt prosjektbeskrivelse for prosjektet. 
Tiltaket utgår. 
 

Nærmiljøanlegg: 

Ballbinger ved skoler – generell kommentar 

Flere ønsker seg ballbinge i tilknytning til skolegården. Det er de siste 10 år bygd en mengde 
ballbinger i Norge. Problemer i forhold til støy har delvis blitt løst gjennom å utvikle nye typer 
vegger i ballbingene, men likevel kan det fremdeles forekomme sjenerende støy. Ballbingene 
er tenk å kunne benyttes til flere ulike aktiviteter. Det har kommet fram de siste årene at det 
oppstår konflikter mellom ulike brukergrupper og ulike personer. Utestenging av enkelte barn 
har vært tema. Drift og vedlikehold av ballbinger har vist seg å være en utfordring. Ballbinger 
generelt forfaller raskere enn beregnet, dette er for tiden et tema i Kulturdepartementet. 
Kommunalteknisk avdeling ser svært positivt på grusbaner i forhold til drift og flerbruk. 
Grusbanene kan bl.a. islegges om vinteren. Grusbanene kan med fordel utstyres med 
ballfangernett. 

Rustad skole – ballbinge 
I e-post korrespondanse mellom kommunalteknisk avdeling og Rustad skole i desember 2006 
– mars 2007 kommer det frem at ballbinge ved Rustad skole var planlagt bygd i 2007/2008. 
Dette er ikke gjort. Som det fremgår av kommentaren ovenfor ser kommunalteknisk avdeling 
svært positivt på grusbaner i forhold til drift og vedlikehold. På grunn av støy bør det være god 
avstand fra ballbinge til boligbebyggelse (100 m). Ved Rustad skole kan en ballbinge 
vanskelig plasseres slik at den ikke vil være til sjenanse for naboene. Tiltak (som for eksempel 
ballvegg og ballfangernett) på eksisterende grusbane bør prioriteres. I tillegg kan andre 
nærmiljøanlegg som virker fremmende på fysisk aktivitet, som for eksempel hinderløype, 
vurderes. Kostnadene ved en ballbinge er ca. 550 000 kr, mens kostnadene til ballfangernett og 
ballvegg er ca 150 000 kr. 

Ås ungdomsskole - ballbinge 
Det har kommet inn ønske om ballbinge ved Ås ungdomsskole. Kommunalteknisk avdeling 
kan ikke se at det er plass til en ballbinge på skolens område, da en ballbinge bl.a. bør 
plasseres 100 m fra boligbebyggelse. Det er i tillegg kort vei ned til Ås stadion som kan 
benyttes til ballaktiviteter. Andre trivselsfremmende tiltak bør vurderes og evt. planlegges før 
de kan inkluderes i tiltaksplanen for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Tiltaket utsettes. 
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Ås sentrum – isanlegg 
Det er tidligere fremmet forslag om et isanlegg, à la Spikersuppa i Oslo, på Nordre Moer. 
Foreløpig har man ikke kommet videre i planene om utredning av mulighetene for dette. 
Kommunalteknisk avdeling har de siste årene, når det er stabilt vintervær, islagt seks 
grusbaner ved skoler, samt ”Lille-Brann” ved sentrum. Dette krever forholdsvis lite ressurser 
og derfor ser ikke kommunalteknisk avdeling behovet for ytterligere baner med vinteris. 
Kommunalteknisk avdeling anser kunstisbane for å være ressurskrevende i forhold til 
bruksgevinst. Tiltaket utgår. 

Nordbyskolene - skateboardanlegg 
Forslaget ble tatt opp av barnetalsmann Hanne Dølheim som innspill til tiltaksplanen 2008-
2011. Av økonomiske hensyn ble tiltaket foreslått prioritert etter denne planperioden, dvs. 
tidligst 2012. Tiltaket er ikke videre vurdert. Tiltaket utgår. 

Ås sentrum -skileikanlegg 
I tiltaksplan vedtatt i 2007 fremmet Ås Idrettslag et forslag om et skileikanlegg i tilknytning til 
snøproduksjonsanlegget som her nevnt under ”Ordinære anlegg”. Kommunalteknisk avdeling 
har ikke mottatt prosjektbeskrivelse. Tiltaket utgår. 
 

Innspill av nye tiltak 
Eksisterende tiltaksplan ble lagt ut på høring med frist for innspill 1. juni 2010. Høringen ble 
offentliggjort på kommunens internettside og det ble annonsert i Ås nytt og Ås avis. 

Ås stadion – målbod 
Ås IL Friidrett ønsker å renovere målboden ved Ås stadion, da denne er i dårlig forfatning. Ås 
kommune har befart målboden og mener at den er i så dårlig forfatning at den bør rives. En ny 
målbod bør bygges, og dette foreslås tatt inn i tiltaksplanen. Det er ikke innarbeidet midler til 
dette i budsjettet for 2011, slik at forslaget kan tidligst tas inn i planen fra 2012. 

Solberg skole - ballbinge 
I forbindelse med bygging av nye Solbergtun barnehage, skal Solberg skole anlegge nytt 
lekeområde. Den tidligere grusbanen blir omgjort til felles parkering og trafikkareal for skolen 
og barnehagen. Det må bygges ny grusbane og det er planlagt ballbinge. Det bes om at 
ballbingen prioriteres i tiltaksplanen. Ballbingen antas å koste kr 600 inkl. grunnarbeider og 
lys.  

Brønnerud skole - ballbinge 
Det har kommet inn ønske om ballbinge ved Brønnerud skole. Det vises til generell 
kommentar vedrørende ballbinger. Det foreslås at man ser på muligheter for å oppgradere 
grusbanen med for eksempel ballvegg og ballfangernett. Dette muliggjør flerbruk i forhold til 
en ballbinge. Det foreslås at tiltaket utredes nærmere før det innarbeides i tiltaksplanen. 

Breivoll friområde – sandbane 
Kommunalteknisk avdeling foreslår å etablere en sandbane på Breivoll friområde. En evt. 
nærmere bestemt plassering av sandbanen vil avgrenses i skjøtselsplanen som skal utarbeides i 
løpet av 2011. Banen bør bygges etter dagens funksjonskrav beskrevet i veileder utgitt av 
Kultur- og kirkedepartementet februar 2009. Sandbanen er beregnet til volleyball- og 
håndballaktiviteter. Sandbaner har en forventet levetid på 20 år. En sandbane på Breivoll 
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friområde bør brukes til uorganisert aktivitet, unntaksvis kan det arrangeres 
stevner/konkurranser. Anbefalt størrelse er 8m x 16m pluss en frisone på 3m rundt hele. 
Sandbaner koster ca kr 100 000. Det må søkes om byggetillatelse. Det kan søkes om 50 % 
tilskudd i spillemidler. Tiltaket bør prioriteres, men det er ikke innarbeidet i budsjettet for 
2011. Tiltaket utredes nærmere i 2011 for å vurdere det innpasset i kommende økonomiplan 
og tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. 

Ås videregående skole – sandvolleyballbaner 
Det har kommet inn forslag om to sandvolleyballbaner, av internasjonal størrelse med 
godkjent sand, ved Ås videregående skole. Kostnadene er foreløpig beregnet til kr 200 000,-, 
og antas dekket av 50% spillemidler og 50% egne midler. Tiltaket bør prioriteres. 
 

Følgende tiltak utgår fra tiltaksplanen for 2011-2014: 

Ordinære anlegg 
• Nordby – garderobeanlegg 
• Ås stadion – treningshall fotball 
• Kroer O-kart oppgradering  
• Nordby – kunstgressbane 
• Ås stadion – kunststoffdekke 
• Ås IL turn – utstyrsrom 
• Utbedring av gressbanen ved Bjørnebekk, samt Kroerbanen 
• Nordskogen – utbedring av lysløype 
• Kjærnes nord (Svartskog) – O-kart 
• Ås vgs – gressbane rehabilitering 
• Kroer skibakke 
• GG-hallen – klatrevegg/buldrerom 
• GG-hallen – styrkerom 
• Ås sentrum – flerbrukshall 
• UMB – Svømmehall 
• Ås sentrum – snøproduksjonsanlegg 
• Nordby idrettslag, skigruppa – snøproduksjonsanlegg ved Verkenbakken 

Nærmiljøanlegg 
• Ås sentrum – isanlegg 
• Nordby skole - skateanlegg 
• Ås sentrum – skileikanlegg i tilknytning til snøproduksjonsanlegg 
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Ut fra status for tiltaksplanen for perioden 2008-2011, samt innspill av nye tiltak 
fremmes følgende forslag til Tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 2011-2014: 
 

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG 2011-2014 
       
ORDINÆRE ANLEGG - Kan få støtte til 1/3 av godkjent kostnad, maks 700.000. Større anlegg - særskilte 
tilskudd 
   Finansiering  

Anleggstype Eier/Utbygger 
Kostnad i 
1000 kr. 

Kommunale 
midler Spillemidler 

Private 
midler Merknad 

1. Ås stadion, friidrett 
- målbod 

Ås kommune/ 
Ås I.L. 

100  67  33  0  
  

2. Nordskogen 
lysløype - lysanlegg 

Ås kommune 
m/flere 550 367 183 

  
 Oppgradering til 
forskriftsmessig 
anlegg.  

3. Aschjemskogen 
lysløype - lysanlegg 

Ås kommune 
m/flere 350 234 116 

  
 Oppgradering til 
forskriftsmessig 
anlegg.  

4. Bollerudåsen 
lysløype - lysanlegg 

Ås kommune 
m/flere 300 200 100 

  
 Oppgradering til 
forskriftsmessig 
anlegg.  

5. Kroer lysløype - 
lysanlegg 

Ås kommune 
m/flere 350 234 116 

  
 Oppgradering til 
forskriftsmessig 
anlegg.  

    1 650 1 102 548 0   
 

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG 2011-2014 
       

NÆRMILJØANLEGG                                 Anleggskostnad maks kr. 400.000, minimum kr. 80.000. Tilskudd 50 %, øvre grense kr. 
200.000, og nedre grense kr. 40.000. Gjelder kun utendørsanlegg. 

       
   Finansiering  

Anleggstype Eier/Utbygger 
Kostnad 
i 1000 kr. 

Kommunale 
midler Spillemidler 

Private 
midler Merknad 

1. Rustad skole - 
ballplass m/ballvegg 
og ballfangernett Ås kommune 

150 50 50 50 Aktivitetsområde i 
tilknytning til skole 

2. Solberg skole - 
ballbinge Ås kommune 

600 300 300 0 

Aktivitetsområde i 
tilknytning til skole. 
Midler i byggeprosjektet 
"Solberg skole - 
utenomhusplan". 

3. Ås stadion - 
målbod Ås idrettslag 

100 67 33   
  

4. Ås videregående 
skole - 
sandvolleyballbaner 

Akershus 
fylkeskommun
e 

200   100 100 
  

5. Breivoll friområde - 
sandbane Ås kommune 

100 50 50 0 
  

    1150 467 533 150   
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K-sak 65/10 
UTVIDELSE AV UTVALG VED BORGARTING LAGMANNSRETT 2008-2012 
- VALG AV YTTERLIGERE 8 KVINNER OG 8 MENN 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: X42 &15 Saksnr.:  07/2696 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 63/07 05.12.2007 
Formannskapet 5/08 16.01.2008 
Kommunestyret 6/08 30.01.2008 
Formannskapet 76/10 24.11.2010 
Kommunestyret 65/10 15.12.2010 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 24.11.2010: 
Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting Lagmannsrett for perioden 
2008-2012 velges ytterligere 8 kvinner og 8 menn i henhold til vedlagte forslag,  
jf. vedlegg 1. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 24.11.2010: 
Ordfører fremmet forslag om at ordfører får fullmakt til å supplere liste over foreslåtte 
meddommere og legge den ut til ettersyn. 
 
Votering: Ordførers innstilling og forslag ble enstemmig tiltrådt.  
 
Formannskapets innstilling 24.11.2010: 
Se øverst i dokumentet. 
 
Formannskapets vedtak 24.11.2010: 
Ordfører får fullmakt til å supplere liste over foreslåtte meddommere og legge den ut 
til ettersyn. 

_____ 
 
 
Ordførers innstilling 12.11.2010: 
Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting Lagmannsrett for perioden 
2008-2012 velges ytterligere 8 kvinner og 8 menn i henhold til vedlagte forslag, jf. 
vedlegg 1. 

_____ 
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Tidligere politisk behandling: 
Kommunestyret 30.01.2008, K-sak 6/08 – valg av nåværende utvalg ved 
lagmannsretten: 11 kvinner og 11 menn 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 24.11.2010 
Kommunestyret 15.12.2010  
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Forslag til valg av ytterligere meddommere ved Borgarting Lagmannsrett,  

datert 10.11.2010 
2. Oversikt over meddommere perioden 2008-2012 (Oppdatert) 
3. Brev av 05.11.2010 fra Borgarting Lagmannsrett, jf.lnr. 19180/10 
4. Domstollovens regler om valg 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Domstolloven kapittel 4, lenke: http://www.lovdata.no/all/tl-19150813-005-005.html 
Oversikt over endringer i domstolloven 
Kunngjøringstekst på Ås kommunes internettsider  
K-sak 6/08 
 
Utskrift av saken sendes til: 
• Borgarting Lagmannsrett  
• Listen over nye meddommere sendes som elektronisk til  

Domstoladministrasjonen 
• Valgte personer med vedlagt informasjon: Veiledning for lekdommere 2010,  

lenke: http://www.domstol.no/no/Nar-jeg-skal-i-retten/Lekdommer/ 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Domstolloven ble endret 08.06.2010 slik at det er gitt anledning til å utvide 
meddommerutvalget i valgperioden. Borgarting Lagmannsrett har besluttet å øke 
utvalgene slik at utvalget blir totalt på 38 personer med lik fordeling mellom kvinner 
og menn, jf. brev av 05.11.2010, vedlegg 3. Kommunestyret valgte 11 kvinner og 11 
menn i K-sak 6/08 den 30.01.2010, jf. vedlegg 2. 
 
Ås kommune skal velge ytterligere 8 kvinner og 8 menn. Frist for å sende liste over 
nye meddommere er 8. februar 2011. Det må beregnes tid til vandelskontroll av 
kandidatene og registrering, slik at valget ikke bør utsettes til kommunestyrets møte 
2. februar. Valget kan ikke delegeres. 
 
Funksjonstiden for dem som velges er fra den dato Borgarting Lagmannsrett 
bestemmer og til 1. januar 2013. 
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For valgbarhetsregler vises det til vedlegg 4.  Ingen kan velges til både tingrett og 
lagmannsrett. Reglene er litt endret siden forrige valg. I brev fra Borgarting 
Lagmannsrett 05.11.2010 tolkes reglene om frister slik, vedlegg 3: 
Der loven stiller vilkår som må foreligge på "valgdagen", skal dette forstås som den 
dagen kommunen foretar suppleringsvalget. Når loven bruker uttrykket 
"valgperiodens begynnelse" eller lignende, siktes det til den perioden de nyvalgte 
medlemmene skal begynne å gjøre tjeneste." Sistnevnte tidspunkt fastsettes av 
retten og det bes om at det legges inn tilstrekkelig margin slik at ikke personer som 
fyller 70 år før den datoen velges. 
 
Ås kommune har kunngjort behov for kandidater til meddommervalg ved Follo 
Tingrett på Internet, i ÅsNytt, ØB og Ås Avis. Redigert kunngjøring der også valg til 
Borgarting Lagmannsrett inkluderes, vil bli lagt ut på Internet. Valgreglene er de 
samme. Enkelte forslag er allerede mottatt. De er ført opp på vedlegg 1 i hhv 
tingretten eller lagmannsretten etter kvalifikasjoner. De som ble valgt på reservelisten 
i 2008 er ført opp som forslag til tingretten. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Valgte personer kan kreve seg fritatt fra valg i samsvar med domstolloven § 74. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Dato fastsettes av Borgarting Lagmannsrett.  
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VEDLEGG 1, 08.12.2010 
 
Forslag til ytterligere lagrettemedlemmer og meddommere ved  
Borgarting Lagmannsrett - KVINNER 
 
Kvin-
ner 

Etternavn Fornavn Fødsels-
dato 

Tittel (på arbeidssted) og  
yrke (utdannelse) 

1.  Thoresen Guro 1974 Sikkerhetsrådgiver og 
sosiologistudent 

2.  Mushtaq Rubina 1966  

3.  Holten Bjørg 1955  

4.  Telneset Stine Hanne 1963 Førstekonsulent, Cand.polit. 

5.  Langseter Karianne 1976  

6.  Gray Lina Skarnes 1974  

7.  Øien Reidun 1946 Pensjonist, lærer 

8.  Schou Jeanette 1979  

 
Forslag til ytterligere lagrettemedlemmer og meddommere ved  
Borgarting Lagmannsrett – MENN 
 
Menn Etternavn Fornavn Fødsels-

dato 
Tittel (på arbeidssted) og  
yrke (utdannelse) 

1.  Ekhaugen Stein G. 1947  

2.  Opedal Torbjørn Olav 1943 Pensjonert adm.dir Storebrand 
 

3.  Berge Jan 1953  

4.  Vedeld Pål 1957 Professor, MSC PHD 

5.  Øien  Freddy Arild 1946 Pensjonist, bankfunksjonær 

6.  Heggdal Per Øyvind 1971  

7.      

8.      

9.     Pga. et fritak bør det velges 9 
menn 

 
Felles reserveliste for meddommere til lagmannsrett, tingrett m.m: 

 
 Etternavn Fornavn Fødsels-

dato 
Tittel (på arbeidssted) og  
yrke (utdannelse) 

K Røsseland Julia Magritt 1978  
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VEDLEGG 2 
 MEDDOMMERE 2008-2012 PR. 10.11.2010 
(linjenr) Etternavn Fornavn  
 Tingretten - kvinner  

1 Adamiak Aimée Lind  

2 Arends 
Carmen Gricelda 
Fuentes  

3 Arends Ruth Elisabeth Fuentes   
4 Englund Grazyna  
5 Eriksen Signe Guri  
6 Hauken Marit  
7 Hillestad Birgitta  
8 Holm Anne Berit   
9 Holmen Agnes-Marie  

10 Johansen Tone Merete  
11 Jønvik Bente Haukalid  
12 Jørstad  Stine  
13 Kirkeby Ragna  
14 Kjær Siri   
15 Korbi Hilde  
16 Langaard Mette Kari  
17 Løkhaug Greta Elin  
18 Munthe Kari Margrethe  
19 Nakken Jorunn  
20 Olafsen Irén Lundteppen  
21 Sandfeld Inger  
22 Stavnes Hildegunn  
23 Sæstad Lisbeth  
24 Sæther Bjørg Reidun Hoel  
25 Tønder Mary  
26 Vestby Else Jorunn   
27 Viste Solveig  
28 Værdal Aud-Helén  
29 Westland Inger-Lise  
30 Aas Wenche  

 Tingretten - menn     
1 Alm Carl Birger  
2 Bergvik Arne Haldor  
3 Bjørneby Nikolai  
4 Brække  Håkon Petter  
5 Dale Øystein  
6 Daler Vetle  

7 
Devold-
Haagensen Nils  

8 Edvardsen Espen Brox  
9 Eldorhagen Einar  

10 Eriksen Svein Westbye  
11 Guttormsen Dag  
12 Hammeraas Bonsak  
13 Hågensen Arne   
14 Johansen Jon Erling  
15 Larsen Olav Bernhard  
16 Lilleby  Odd Ivar  
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17 Lundbland Stein Erik  
18 Nordhagen Eirik  
19 Roll-Hansen Trygve  
20 Rønningen  Odd  
21 Røysland Kristian Juel  
22 Seeser-Hoff Helge Ragnvald  
23 Skarsbak Pål Einar  
24 Skinnes Helge  
25 Stolsmo Arne Kristian  
26 Sæveraas Ivar Magne  
27 Torgersen Tom Erik  
28 Ur Morten  
29 Walstad Hans Petter  
30 Willumsen Kåre Jakob  

 Lagretten - kvinner  
1 Haug Gro Monica  
2 Hjørnegård Sigrid  
3 Hvoslef-Eide Anne-K (Trine)  
4 Kjus  Turid  
5 Kvarme Elen Marie Grøneng  
6 Løken  Ellen Marie  
7 Nystrøm Marianne Norløff  
8 Pytte Irene  
9 Reisæter Magnhild  

10 Røed Marianne  
11 Vedhugnes Wenche  

 Lagretten - menn  
1 Brynildsen Kjell Ivar  
2 Dalberg Jan Egil  
3 Ekanger Ivar  
4 Haslie Ove  
5 Kolstad Oddvar  
6 Petterson Harry  
7 Randem  Kjetil  
8 Skutlaberg Arve  
9 Syrstad Lars Johan  

10 Thirud Kjell  
11 Aas Øivind  

    

 
Reserveliste, prioritert rekkefølge, jf. vedtak i K-sak 
6/08: 

1 Siegel Marianne  
2 Dikkanen Yvonne Ekas  
3 Vestby Harald Ludvig  
4 Haarberg Kristian  
5 Strindin Robert  
6 Husby Atle Kjartan Freder  
7 Bjørnstad Ola  

    
 Jordskifterett  

1 Alkan Anne Gro  
2 Arends Carmen Fuentes  
3 Belbo Siv Merethe Gederaas  
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4 Hjelmtveit Ramou Jammeh  
5 Sneis Ann-Karin  
6 Sæther Bjørg Reidun Hoel  
7 Viste Solveig  
8 Bjørnstad Ola  
9 Dalberg Jan Egil  

10 Engeseth  Kjell-Ove  
11 Moen Hans Olav  
12 Roll-Hansen Trygve  
13 Sæveraas Ivar Magne  
14 Thirud Kjell  
15 Vangen Odd  
16 Wetlesen Tom  
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VEDLEGG 3 
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VEDLEGG 4 
Domstollovens regler om valg  

 
Valgregler 

§ 66a. Oppstår i løpet av valgperioden særlige forhold som medfører at behovet for 
medlemmer til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere er klart større enn først 
beregnet, kan domstollederen bestemme at det skal velges flere medlemmer til utvalgene for 
resten av perioden. Domstollederen fastsetter antallet medlemmer som skal velges, og fordeler 
disse mellom kommunene i sognet ut fra behov regnet etter folketall.  

       Kommunen gjennomfører valget innen tre måneder etter at underretning fra 
domstollederen er mottatt. Valget gjelder fra det tidspunkt domstollederen bestemmer.  

Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38, tilføyd igjen ved lov 25 juni 2010 nr. 47.  
 

§ 67. Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre 
allmennheten til å foreslå kandidater til valget.  

Endret ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).  
 

§ 68. Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder 
valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med § 67. 
Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres 
enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt 
frist.  

       Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter 
kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet 
medlemmer til hvert av utvalgene som er bestemt etter §§ 64 og 65.  

       Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene.  

Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, 14 juni 1985 nr. 71, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 
2007 nr. 654).  
 

§ 69. Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere føres av kommunen. 
Fortegnelsene skal inneholde utvalgsmedlemmenes fulle navn, adresse, fødselsnummer, 
telefonnummer, yrke og stilling.  

       Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende domstol innen 15. september året etter 
hvert kommunestyrevalg. Ved valg etter § 66 a er fristen to uker etter at valget er foretatt. 
Domstoladministrasjonen kan gi nærmere forskrift om fortegnelsene.  

Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), 25 
juni 2010 nr. 47.  
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Vilkår for å kunne velges 

§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet 
til oppgaven.  

       I tillegg må vedkommende  
1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,  

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,  

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 
konkurskarantene,  

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og  

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret 
som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.  

Endret ved lover 24 juni 1933 nr. 5, 22 mai 1981 nr. 27, 23 juni 1995 nr. 34, 2 juni 1995 nr. 26 (i kraft 1 aug 
1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 514), 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).  
 
Utelukket fra valg 

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er:  
1. Stortingets representanter og vararepresentanter,  

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 
ansatte ved Statsministerens kontor,  

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,  

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,  

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt 
begrenset politimyndighet,  

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,  

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,  

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,  

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 
parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 
forberedelsen eller gjennomføringen av valget.  

Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 23 juni 1995 nr. 34, 14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 
2001 nr. 1416), 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), 25 juni 2010 nr. 47.  
 

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er:  
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,  

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39 c,  

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens 
start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,  

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 
år siden dommen var rettskraftig,  

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre 
fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen 
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var rettskraftig eller vedtakelsen,  

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter 
loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 
10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.  

       Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av 
lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver 
del for seg etter første ledd.  

Endret ved lover 17 juli 1925 nr. 6, 21 juni 1963 nr. 5, 14 juni 1985 nr. 71, 6 des 1991 nr. 80, 23 juni 1995 nr. 34, 
15 juni 2001 nr. 62 (i kraft 1 nov 2002 iflg. res. 7 mai 2002 nr. 421), 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. 
res. 15 juni 2007 nr. 654). Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (i kraft fra den tid som fastsettes ved lov) som 
endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.  
 
Vandelskontroll m.m. 

§ 73. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70-72.  

Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 23 juni 1995 nr. 34, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 
2007 nr. 654).  
 
Fritak 

§ 74. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner 
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller 
meddommere i to perioder tidligere.  

       Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.  

Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, 1 mars 1985 nr. 3, 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 23 juni 1995 nr. 
34, 14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416), 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 
iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).  
 

§ 75. De fritak for å overta ombud som er gitt i andre lover, gjelder ikke for vervet som 
lagrettemedlem eller meddommer.  

Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, 1 mars 1985 nr. 3, 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 23 juni 1995 nr. 
34, 14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416), 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 
iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).  
 

§ 76. Når et utvalgsmedlem dør eller flytter fra kommunen, skal kommunens 
administrasjonssjef slette vedkommende fra utvalget. Det samme gjelder dersom 
vedkommende ikke oppfyller valgbarhetsvilkårene etter §§ 70-72. Utvalgsmedlem som flytter 
til en annen kommune i sognet, overføres til fortegnelsen for den nye kommunen.  

       Den som er kommet i en situasjon som nevnt i § 74 første ledd, kan kreve seg slettet fra 
utvalget.  

       Den som mener seg urettmessig innført eller ikke innført i et utvalg, eller som mener seg 
urettmessig slettet eller nektet slettet fra et utvalg, kan påklage avgjørelsen til den domstolen 
som fortegnelsen gjelder. Domstolen treffer sin avgjørelse ved kjennelse.  

       Endelig beslutning om sletting etter paragrafen her meddeles domstolen uten opphold.  
Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), 25 
juni 2010 nr. 47.
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K-sak 66/10 
UTVIDELSE AV MEDDOMMERUTVALG 2008-2012 VED FOLLO TINGRETT 
- VALG AV YTTERLIGERE 15 KVINNER OG 15 MENN 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: X42 &15 Saksnr.:  07/2699 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 64/07 05.12.2007 
Formannskapet 6/08 16.01.2008 
Kommunestyret 7/08 30.01.2008 
Formannskapet 77/10 24.11.2010 
Kommunestyret 66/10 15.12.2010 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 24.11.2010: 
Som meddommere ved Follo Tingrett for perioden 2008-2012 velges ytterligere 15 
kvinner og 15 menn i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 24.11.2010: 
Ordfører fremmet forslag om at ordfører får fullmakt til å supplere liste over foreslåtte 
meddommere og legge den ut til ettersyn. 
 
Votering: Ordførers innstilling og forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 24.11.2010: 
Se øverst i dokumentet. 
 
Formannskapets vedtak 24.11.2010: 
Ordfører får fullmakt til å supplere liste over foreslåtte meddommere og legge den ut 
til ettersyn. 

_____ 
 
 
Ordførers innstilling 12.11.2010: 
Som meddommere ved Follo Tingrett for perioden 2008-2012 velges ytterligere 15 
kvinner og 15 menn i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1. 

_____ 
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Tidligere politisk behandling: 
Kommunestyret 30.01.2008, K-sak 7/08 – valg av nåværende meddommerutvalg ved 
tingretten: 30 kvinner og 30 menn 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 24.11.2010 
Kommunestyret 15.12.2010 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Forslag til valg av ytterligere meddommere ved Follo Tingrett, datert 10.11.2010. 
2. Oversikt over meddommere perioden 2008-2012 
3. Brev av 28.10.2010 fra Follo tingrett, jf. lnr. 18515/10 
4. Domstollovens regler om valg 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
• Kunngjøring på Ås kommunes internettsider 09.11.2010 og annonsetekster til 

ÅsNytt, ØB og Ås Avis. http://www.as.kommune.no/utvidelse-av-meddommerutvalg-2008-2012-ved-
follo-tingrett.4840620-125470.html 

• Domstolloven kapittel 4, lenke: http://www.lovdata.no/all/tl-19150813-005-005.html 
• Oversikt over endringer i domstolloven  
• K-sak 7/08 
 
Utskrift av saken sendes til: 
• Follo Tingrett 
• Listen over nye meddommere sendes som e-post til 

postmottak@domstoladministrasjonen.no  
• Valgte personer med vedlagt informasjon: Veiledning for lekdommere 2010,  

lenke: http://www.domstol.no/no/Nar-jeg-skal-i-retten/Lekdommer/ 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I tråd med brev av 16.10.2007 fra Follo Tingrett oppnevnte kommunestyret 30 kvinner 
og 30 menn til meddommerutvalget for 2008-2012 ved tingretten, jf. K-sak 7/07, 
30.01.2007. Antallet meddommere var kraftig redusert i forhold til tidligere. 
Sakstilgangen i tingretten har samtidig økt. Dette har medført ekstra press på 
meddommerne. Domstolloven ble endret 08.06.2010 slik at det er gitt anledning til å 
utvide meddommerutvalget i valgperioden. Follo tingrett har besluttet å øke utvalgene 
med 50 %, jf. vedlegg 3. 
 
Ås kommune skal velge ytterligere 15 kvinner og 15 menn slik at samlet utvalg blir 45 
kvinner og 45 menn. Frist for å sende liste over nye meddommere er 2. februar 2011. 
Det må beregnes tid til vandelskontroll av kandidatene. Valget kan ikke delegeres. 
 
Funksjonstiden for dem som velges er fra den dato Follo Tingrett bestemmer og til 1. 
januar 2013.  
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For valgbarhetsregler vises det til vedlegg 4.  Ingen kan velges til både tingrett og 
lagmannsrett. Reglene er litt endret siden forrige valg. I brev fra Borgarting 
Lagmannsrett 05.11.2010 tolkes reglene om frister slik: 
Der loven stiller vilkår som må foreligge på "valgdagen", skal dette forstås som den 
dagen kommunen foretar suppleringsvalget. Når loven bruker uttrykket 
"valgperiodens begynnelse" eller lignende, siktes det til den perioden de nyvalgte 
medlemmene skal begynne å gjøre tjeneste." Sistnevnte tidspunkt fastsettes av 
retten og det bes om at det legges inn tilstrekkelig margin slik at ikke personer som 
fyller 70 år før den datoen velges. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Valgte personer kan kreve seg fritatt fra valg i samsvar med domstolloven § 74. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Dato fastsettes av Follo Tingrett  
 



  K-sak 66/10 

VEDLEGG 1, 08.12.2010 
 

Forslag til ytterligere meddommere ved Follo Tingrett – KVINNER 
 
Kvin-
ner 

Etternavn Fornavn Fødselsdato Tittel (på arbeidssted) og  
yrke (utdannelse) 

1. * Siegel Marianne 1974 Jordmor/grunnfag historie og 
statsvitenskap 

2. * Dikkanen Yvonne Ekas 1956 Bioingeniør 

3.  Ruud Inga 1945 Pensjonist, økonomisekretær  
 

4.  Torp Hanne 1963 Sykepleier, bachelor sykepleie 

5.  Mathisen May-Sølvi 1952  

6.  Gran Hanne Marit 1959  

7.  Utvik Åshild 1969  

8.  Torgersen Kristin Hegvik 1949  

9.  Nordsveen Laila P. 1967  

10.  Sandvik Hildegunn 1980 Adjunkt, fagkonsulent 

11.  Dagsvold Tone Holm 1966  

12.  Lavik  Ragnhild Berg 1944 Pensjonist, kontor 

13.  Foss Vivian 1942 Pensjonist, psykiatrisk 
sykepleier 

14.  Hauger Katrine Legg 1974 Seniorrådgiver, jurist 

15.  Wolff Annette 1966 Intensivsykepleier 

 
• Fra reserveliste, valgt av kommunestyret 30.01.2008 i K-sak 6/08
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VEDLEGG 1, 08.12.2010 
 
Forslag til ytterligere meddommere ved Follo Tingrett – MENN 
 
Menn Etternavn Fornavn Fødselsdato Tittel (på arbeidssted) og 

yrke (utdannelse) 
1. * Vestby Harald Ludvig 1945 Pensjonist tidl. brannmester 

2. * Haarberg Kristian 1952 Stabsoffiser, offiser 

3. * Strindin Robert  1970 Teamleder 

4.  Nilsrud Trygve 1958 Sjåfør  

5.  Hellevang Christian 1968 Boligpolitisk rådgiver, KS 
 

6.  Ferstad Jan Arild 1962  

7.  Mackenzie Alexander 1976  

8.  Sjølli Jan Henry 1944  

9.  Øiestad Jon Kristian 1942 Pensjonist, sivilagronom 

10.  Winnem Ole Herman 1954 Lærer, cand.mag. 

11.  Rovik Åge Emanuel  1986 Student til jordskiftekandidat  

12.      

13.      

14.      

15.      

 
* Fra reserveliste, valgt av kommunestyret 30.01.2008 i K-sak 6/08. 
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VEDLEGG 2 

 MEDDOMMERE 2008-2012 PR. 10.11.2010 
(linjenr) Etternavn Fornavn  
 Tingretten - kvinner  

1 Adamiak Aimée Lind  
2 Arends Carmen Gricelda Fuentes 
3 Arends Ruth Elisabeth Fuentes   
4 Englund Grazyna  
5 Eriksen Signe Guri  
6 Hauken Marit  
7 Hillestad Birgitta  
8 Holm Anne Berit   
9 Holmen Agnes-Marie  

10 Johansen Tone Merete  
11 Jønvik Bente Haukalid  
12 Jørstad  Stine  
13 Kirkeby Ragna  
14 Kjær Siri   
15 Korbi Hilde  
16 Langaard Mette Kari  
17 Løkhaug Greta Elin  
18 Munthe Kari Margrethe  
19 Nakken Jorunn  
20 Olafsen Irén Lundteppen  
21 Sandfeld Inger  
22 Stavnes Hildegunn  
23 Sæstad Lisbeth  
24 Sæther Bjørg Reidun Hoel  
25 Tønder Mary  
26 Vestby Else Jorunn   
27 Viste Solveig  
28 Værdal Aud-Helén  
29 Westland Inger-Lise  
30 Aas Wenche  

 Tingretten - menn     
1 Alm Carl Birger  
2 Bergvik Arne Haldor  
3 Bjørneby Nikolai  
4 Brække  Håkon Petter  
5 Dale Øystein  
6 Daler Vetle  

7 
Devold-
Haagensen Nils  

8 Edvardsen Espen Brox  
9 Eldorhagen Einar  

10 Eriksen Svein Westbye  
11 Guttormsen Dag  
12 Hammeraas Bonsak  
13 Hågensen Arne   
14 Johansen Jon Erling  
15 Larsen Olav Bernhard  
16 Lilleby  Odd Ivar  
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17 Lundbland Stein Erik  
18 Nordhagen Eirik  
19 Roll-Hansen Trygve  
20 Rønningen  Odd  
21 Røysland Kristian Juel  
22 Seeser-Hoff Helge Ragnvald  
23 Skarsbak Pål Einar  
24 Skinnes Helge  
25 Stolsmo Arne Kristian  
26 Sæveraas Ivar Magne  
27 Torgersen Tom Erik  
28 Ur Morten  
29 Walstad Hans Petter  
30 Willumsen Kåre Jakob  

 Lagretten - kvinner  
1 Haug Gro Monica  
2 Hjørnegård Sigrid  
3 Hvoslef-Eide Anne-K (Trine)  
4 Kjus  Turid  
5 Kvarme Elen Marie Grøneng  
6 Løken  Ellen Marie  
7 Nystrøm Marianne Norløff  
8 Pytte Irene  
9 Reisæter Magnhild  

10 Røed Marianne  
11 Vedhugnes Wenche  

 Lagretten - menn  
1 Brynildsen Kjell Ivar  
2 Dalberg Jan Egil  
3 Ekanger Ivar  
4 Haslie Ove  
5 Kolstad Oddvar  
6 Petterson Harry  
7 Randem  Kjetil  
8 Skutlaberg Arve  
9 Syrstad Lars Johan  

10 Thirud Kjell  
11 Aas Øivind  

    

 
Reserveliste, prioritert rekkefølge, jf. vedtak i K-sak 
6/08: 

1 Siegel Marianne  
2 Dikkanen Yvonne Ekas  
3 Vestby Harald Ludvig  
4 Haarberg Kristian  
5 Strindin Robert  
6 Husby Atle Kjartan Freder  
7 Bjørnstad Ola  

    
 Jordskifterett  

1 Alkan Anne Gro  
2 Arends Carmen Fuentes  
3 Belbo Siv Merethe Gederaas  
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4 Hjelmtveit Ramou Jammeh  
5 Sneis Ann-Karin  
6 Sæther Bjørg Reidun Hoel  
7 Viste Solveig  
8 Bjørnstad Ola  
9 Dalberg Jan Egil  

10 Engeseth  Kjell-Ove  
11 Moen Hans Olav  
12 Roll-Hansen Trygve  
13 Sæveraas Ivar Magne  
14 Thirud Kjell  
15 Vangen Odd  
16 Wetlesen Tom  
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VEDLEGG 3 
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VEDLEGG 4 
Domstollovens regler om valg  

 
Valgregler 

§ 66a. Oppstår i løpet av valgperioden særlige forhold som medfører at behovet for 
medlemmer til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere er klart større enn først 
beregnet, kan domstollederen bestemme at det skal velges flere medlemmer til utvalgene for 
resten av perioden. Domstollederen fastsetter antallet medlemmer som skal velges, og fordeler 
disse mellom kommunene i sognet ut fra behov regnet etter folketall.  

       Kommunen gjennomfører valget innen tre måneder etter at underretning fra 
domstollederen er mottatt. Valget gjelder fra det tidspunkt domstollederen bestemmer.  

Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38, tilføyd igjen ved lov 25 juni 2010 nr. 47.  
 

§ 67. Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre 
allmennheten til å foreslå kandidater til valget.  

Endret ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).  
 

§ 68. Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder 
valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med § 67. 
Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres 
enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt 
frist.  

       Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter 
kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet 
medlemmer til hvert av utvalgene som er bestemt etter §§ 64 og 65.  

       Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene.  

Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, 14 juni 1985 nr. 71, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 
2007 nr. 654).  
 

§ 69. Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere føres av kommunen. 
Fortegnelsene skal inneholde utvalgsmedlemmenes fulle navn, adresse, fødselsnummer, 
telefonnummer, yrke og stilling.  

       Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende domstol innen 15. september året etter 
hvert kommunestyrevalg. Ved valg etter § 66 a er fristen to uker etter at valget er foretatt. 
Domstoladministrasjonen kan gi nærmere forskrift om fortegnelsene.  

Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), 25 
juni 2010 nr. 47.  
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Vilkår for å kunne velges 

§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet 
til oppgaven.  

       I tillegg må vedkommende  
1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,  

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,  

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 
konkurskarantene,  

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og  

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret 
som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.  

Endret ved lover 24 juni 1933 nr. 5, 22 mai 1981 nr. 27, 23 juni 1995 nr. 34, 2 juni 1995 nr. 26 (i kraft 1 aug 
1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 514), 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).  
 
Utelukket fra valg 

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er:  
1. Stortingets representanter og vararepresentanter,  

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 
ansatte ved Statsministerens kontor,  

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,  

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,  

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt 
begrenset politimyndighet,  

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,  

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,  

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,  

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 
parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 
forberedelsen eller gjennomføringen av valget.  

Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 23 juni 1995 nr. 34, 14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 
2001 nr. 1416), 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), 25 juni 2010 nr. 47.  
 

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er:  
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,  

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39 c,  

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens 
start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,  

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 
år siden dommen var rettskraftig,  

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre 
fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen 
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var rettskraftig eller vedtakelsen,  

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter 
loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 
10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.  

       Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av 
lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver 
del for seg etter første ledd.  

Endret ved lover 17 juli 1925 nr. 6, 21 juni 1963 nr. 5, 14 juni 1985 nr. 71, 6 des 1991 nr. 80, 23 juni 1995 nr. 34, 
15 juni 2001 nr. 62 (i kraft 1 nov 2002 iflg. res. 7 mai 2002 nr. 421), 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. 
res. 15 juni 2007 nr. 654). Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (i kraft fra den tid som fastsettes ved lov) som 
endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.  
 
Vandelskontroll m.m. 

§ 73. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70-72.  

Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 23 juni 1995 nr. 34, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 
2007 nr. 654).  
 
Fritak 

§ 74. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner 
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller 
meddommere i to perioder tidligere.  

       Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.  

Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, 1 mars 1985 nr. 3, 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 23 juni 1995 nr. 
34, 14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416), 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 
iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).  
 

§ 75. De fritak for å overta ombud som er gitt i andre lover, gjelder ikke for vervet som 
lagrettemedlem eller meddommer.  

Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, 1 mars 1985 nr. 3, 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 23 juni 1995 nr. 
34, 14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416), 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 
iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).  
 

§ 76. Når et utvalgsmedlem dør eller flytter fra kommunen, skal kommunens 
administrasjonssjef slette vedkommende fra utvalget. Det samme gjelder dersom 
vedkommende ikke oppfyller valgbarhetsvilkårene etter §§ 70-72. Utvalgsmedlem som flytter 
til en annen kommune i sognet, overføres til fortegnelsen for den nye kommunen.  

       Den som er kommet i en situasjon som nevnt i § 74 første ledd, kan kreve seg slettet fra 
utvalget.  

       Den som mener seg urettmessig innført eller ikke innført i et utvalg, eller som mener seg 
urettmessig slettet eller nektet slettet fra et utvalg, kan påklage avgjørelsen til den domstolen 
som fortegnelsen gjelder. Domstolen treffer sin avgjørelse ved kjennelse.  

       Endelig beslutning om sletting etter paragrafen her meddeles domstolen uten opphold.  
Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), 25 
juni 2010 nr. 47.
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K-sak 67/10 
OPPTAK AV NESODDEN KOMMUNE I FOLLO DISTRIKTSREVISJON 
 
Saksbehandler: Jeanette Karlsen Arkivnr: 033  Saksnr.:  10/3176 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 75/10 24.11.2010 
Kommunestyret 67/10 15.12.2010 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 24.11.2010: 
Ås kommunestyre godkjenner at Nesodden kommune tiltrer som deltaker i Follo 
distriktsrevisjon fra 16. oktober 2010. 

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 24.11.2010: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 24.11.2010: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling 12.11.2010: 
Tilsvarer formannskapets innstilling 24.11.2010. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen  
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Brev fra Follo distriktsrevisjon av 13.10.2010 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Follo distriktsrevisjon 
Økonomisjefen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Nesodden kommunestyre har i vedtak av 17.06.2010 søkt om opptak i Follo 
distriktsrevisjon fra 16.10.2010. Opptak av nye medlemmer skal iht. selskapets 
vedtekter § 6 godkjennes av kommunestyrene i deltakerkommunene. 
 
Styret i Follo distriktsrevisjon har gitt sin tilslutning til at Nesodden kommune tiltrer 
samarbeidet, jf. sak 20/10 av 28.09.2010. I brev av 13.10.2010 anbefaler styret i 
Follo distriktsrevisjons at kommunestyrene gir sin tilslutning, og foreslår følgende 
vedtak: 
 
Kommunestyret godkjenner at Nesodden kommune tiltrer som deltaker i Follo 
distriktsrevisjon fra 16. oktober 2010. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler innstillingen vedtatt. 
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VEDLEGG 
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K-sak 68/10 
SELSKAPSKONTROLLEN 2010 - OPPFØLGINGEN AV 
KOMMUNESTYREVEDTAK 
 
Saksbehandler: Per Kierulf Arkivnr: 219  Saksnr.:  10/3655 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kommunestyret 68/10 15.12.2010 
 
 
 
 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
1. Ordfører bes legge fram forslag til ordninger for kommunestyret som på kort sikt 

skal føre til en regelmessig orientering til kommunestyret om de interkommunale 
selskapene kommunen deltar i. 

2. Rådmannen bes anmode de selskapene som kommunen er deltaker i, å sende 
sine årsmeldinger og kopi av innkallinger/sakspapirer og protokoller til sitt styre og 
representantskap til kommunens offisielle adresse. 

3. Rådmannen bes legge fram et forslag til eiermeldinger vedr. kommunale og 
interkommunale selskaper som Ås kommune er medeier i. 

 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Brev av 15.11.2010 fra FIKS, oversendelse av sak til kommunestyret: 
kontrollutvalgets sak 26/10, særutskift og saksutredning med vedlegg. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Brev av 11.10.2010 fra FIKS, oversendelse av kontrollutvalgets sak 20/10 
E-post av 14.10.2010 fra rådmannen, tilbakemelding på overnevnte brev 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 
Fakta i saken: 
FIKS har i brev av 15.11.2010 oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret, jf. 
vedlegg. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret.
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K-sak 69/10 
KULTURHUSET - BEHOV FOR TILLEGGSBEVILGNING 
 
Saksbehandler: Ole Harald Aarseth/Arnt Øybekk Arkivnr: GB 55/57 Saksnr.:  10/3746 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Plankomitéen 35/10 14.12.2010 
Formannskapet 81/10 15.12.2010 
Kommunestyret 69/10 15.12.2010 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 15.12.2010: 
Legges frem i møtet. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Rehabiliteringsarbeidene i Ås kulturhus fullføres, 
2. Prosjekt 625, boliger Fjellveien reduseres med  kr. 5 000 000 

Prosjekt 212, Ås kulturhus, styrkes med   kr. 5 000 000 
_____ 

 
 
Plankomiteens behandling og innstilling 14.12.2010: 
Legges frem i møtet. 
 
Innstilling til plankomiteens møte 14.12.2010: 
Ut fra sakens foreliggende belyste årsaker til kostnadsøkning for prosjektet, finner 
plankomiteen det nødvendig å be om tilleggsbevilgning tilsvarende 5 mill kr. for at 
prosjektet skal kunne la seg ferdigstilles for fremtidig tiltenkt bruk. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
1. K-sak 19/09: regjeringens krisepakke som følge av finanskrisen. 
2. Formannskapets i møtet 03.06.2009 – orienteringssak om regjeringens 

krisepakke som delfinansiering ad ”oppgradering av kulturbygget.” 
3. Plankomiteens møte 18.06.2009 sak 21/09. 
4. Plankomiteens møte 16.09.2009 sak 24/09. 
5. Plankomiteens møte 29.10.2009 sak 28/09. 
6. Plankomiteen i møtet 25.02.2010 sak 07/10. 
7. Plankomiteen i møtet 20.05.2010 sak 18/10 valg på entreprenører. 
8. Plankomiteen i møte 02.09.2010 sak 25/10 – orientering om pågående prosjekter. 
9. Plankomiteen i møtet 21.09.2010 sak 28/10 – Ad Ventilasjon i Kinosal. 
10. Formannskapet i møte 22.09.2010 sak 57/10 ad tilleggsbevilgning – Vent. Kinosal. 
11. K-sak i møte 13.10.2010 sak 48/10 ad tilleggsbevilgning til Ventilasjon av Kinosal. 
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12. Plankomiteen i møte 02.12.2010 hvor leder av eiendomsavdelingen, under sak 
eventuelt, orienterte plankomiteen om økonomisk oversikt ved byggelederfirmaet 
SWECO, som viser forventet overskridelse av rammen, tilsvarende ca. 4,8 mill kr.  

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plankomiteen 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som fulgte saken trykt til plankomiteen og som ligger i saksmappen: 
Utarbeidet Økonomisk oversikt av 06.12.2010 fra byggelederfirmaet SWECO som er 
engasjert byggelederfirma for prosjektet.  
 
Utskrift av saken sendes til: 
• Økonomisjef 
• Teknisk sjef 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
På bakgrunn av økonomisk oversikt av 25.11.2010 fra SWECO v/Terje Ilje, innkalte 
leder av eiendomsavdelingen, rådmannen, teknisk sjef og prosjektleder til møte med 
ham på eiendomsavdelingen. Møtet ble avholdt onsdag 01.12.2010. På møtet 
opplyste rådmannen at han ville ta opp saken ad behov for økning av rammen, ca. 
4,8 mill kr. med formannskapet etter forutgående behandling av saken i 
plankomiteen. 
 
Forklaringer på kostnadsøkninger: 
Generelt er rehabilitering av slikt omfang noe av det vanskeligste som kan kalkuleres 
og budsjetteres da det er mange ukjente og uforutsette forhold som kan dukke opp 
underveis. Dette prosjektet har også utviklet seg i forhold til det forutsatte opprinnelig 
romprogram. Opprinnelig var prosjektet ment å være begrenset til brannsikring i 
kulturhuset og rehabilitering/reparasjon av ventilasjonsanlegg som var brutt sammen i 
frosten like før. Det skulle ikke utføres rehabiliteringsarbeider i kinodelen. Underveis 
har dette endret karakter til også å måtte ta høyde for en mer omfattende 
rehabilitering. Dette forhold utgjør sammen med lengre byggetid, årsaken til at 
honorarene til kontrahert rådgivergr. har en prognostisert økning på ca.1,78  mill kr. 
 
Underveis i prosjektet har det kommet innspill fra politikere, administrasjon og 
brukere om tilleggsytelser som skal inkluderes i de pågående arbeider. Ulike forslag 
til driftskonsept har også skapt usikkerhet om utforming av kjøkken i kinovestibylen. 
For å kunne ta høyde for utleie av bygget må det også anrettes minikjøkken i 
biblioteket, da ikke lenger vil kunne bruke kantinekjøkkenet slik opprinnelig tiltenkt. 
Riving og nedtagning av himlinger har blitt adskillig mer omfattende enn forutsatt, 
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ikke minst i mengder ettersom store himlingsarealer hadde gipshimlinger over den 
synlige primærhimlingen. Disse måtte fjernes for å gi plass til prosjekterte tekniske 
føringer. Innervegger til toalettkjerner og garderobedeler gikk ikke opp til dekket og 
måtte, av totaløkonomisk vurdering, rives og erstattes med nye. Dette, rivekostnader 
med avfallshåndtering og gjenoppbygging, utgjør en betydelig kostnadsøkning ut over 
beskrevne, kontraktfestede arbeider.  Prosjekterte kanalføringer fra nye 
ventilasjonsaggregater krevde mer plass enn først prosjektert slik at utvidet 
arealbehov for kanalføringer via kantinekjøkkenet samt kjøkkenet i eldresenteret, 
medførte behov for ny planløsning og supplerende innredning for disse 2 kjøkken. 
Overnevnte forhold, rivekostnader og følgeskostnader, utgjør alene en forventet 
prognostisert kostnadsøkning tilsvarende 3,41 mill kr, hvorav 0,3 mill. kr. av disse er 
tenkt dekket av opprinnelig avsatt reservepott. 
 
Endret, forlenget byggetid: 
I forhold til opprinnelig kontrakt med hovedentreprenør skulle byggearbeidene være 
ferdigstilt til 01.12.2010. Hovedentreprenør, har grunnet behov for ulike endringer 
under veis, varslet fristforlengelse fram til 22.01.2011 og beregnet tillegg på 
riggkostnader for dette forhold. I tillegg vil komme behov for ytterligere fristforlengelse 
som følge av at tilbudsinnhenting på vedtatt installasjon av ventilasjonsanlegg for 
Kinoen må utstedes på anbud ut fra Anskaffelsesforskriftenes krav. 
 
I vedlagte økonomisk oversikt, er ikke tatt med eksterne foretatte flytteutgifter samt 
containerleie for midlertidig bok samt møbellagring. Kostnadene forbundet med dette 
utgjør kr. 174.000,-. Flytteprosessen var forutsatt organisert av egen oppnevnt intern 
gruppe, og kostnadene forbundet med dette, var å oppfatte dit hen at disse skulle 
belastes innenfor eget avsatt budsjett for formålet. 
 
Vurdering av saken: 
Det er vanskelig å kunne se muligheten til å stanse arbeidene, eller redusere 
omfanget ap pågående arbeider, for å kunne foreta kostnadskutt ettersom allerede 
foretatte arbeider griper inn i hverandre og inngår som nødvendige elementer for i det 
hele tatt å kunne ferdigstille arbeidene. 
 
Stopp i de pågående arbeider ville måtte føre til krav om erstatning/vederlag fra 
tiltransporterte entreprenører og rådgivere. Videre ville bygget deretter være 
fullstendig uegnet til bruk annet enn til lager. 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Rådmannen har vansker med å foreslå økte låneopptak. Det er imidlertid mulig å 
finansiere økningen av kostnadsrammen uten å øke lånerammen ytterligere. Det er 
tidligere vedtatt å låne 51 mill. kroner for å bygge boliger i Fjellveien. 
Kostnadsrammen ble vedtatt utifra et antatt romprogram som la seg på maksimal 
utnyttelse av tomta. Vedtatt romprogram for byggetrinn 1 er utnyttelsen vesentlig 
lavere. Det er innhentet tilbud på arbeidene og kostnadene er etter dette beregnet til i 
underkant av13 mill kroner. Med en lignende utnyttelse av tomta for byggetrinn 2 vil 
totale kostnader for utbyggingen av Fjellveien komme til å koste mellom 40 og 45 
millioner kroner. Rådmannen foreslår derfor at det overføres 5 millioner kroner fra 
Fjellveien til Ås kulturhus. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Rehabiliteringen av Ås kulturhus fullføres slik plankomiteen foreslår. Merkostnadene 
finansieres ved overføring fra utbygging i Fjellveien til rehabilitering av Ås kulturhus. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
På tidspunkt kommunestyret har fattet endelig vedtak i tråd med innstillingen. 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 70/10 

 

K-sak 70/10 
NY VURDERING AV TRENINGSHALL FOR FOTBALL 
 
Saksbehandler: Arnt Øybekk Arkivnr: D11  Saksnr.:  10/2077 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 82/10 15.12.2010 
Kommunestyret 70/10 15.12.2010 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 15.12.2010: 
Blir lagt frem i møtet. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling 10.12.2010: 
 
Alternativ 1 
Ås kommune vil ikke øke ramma for opparbeidelse av forballhall ved Ås stadion 
 
Alternativ 2 
1. Ås kommune innarbeider fotballhall ved Ås stadion med kostnadsramme 10,5 

mill kroner i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv  
2. Ramma for fotballhall ved Ås stadion økes med kr. 4 250 000 fra kr. 6 250 000 til 

kr. 10 500 000. 
3. Merkostnadene finansieres slik:  

Tilskudd fra Ås IL fotball  kr. 1 500 000  
økt låneopptak    kr. 2 750 000  

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: K-sak 74/06 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:   
Konkurransegrunnlag m.m. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ås IL Fotball 
Økonomisjef 
Revisjonen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I K-sak 74/06, Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for perioden 2007 – 2010, 
ble det vedtatt å bygge fotballhall ved Ås stadion. Hallen skulle bygges i samarbeid 
med Ås IL Fotball. Det var utarbeidet en samarbeidsavtale mellom kommunen og 
idrettslaget der det var forutsatt at hallen ikke skulle koste kommunen noe. 
Kommunen skulle innarbeide byggekostnadene i sitt budsjett, søke om spillemidler 
og lånefinansiere resten. Ås IL Fotball skulle nedbetale kommunens 
kapitalkostnader. Hallen var kostnadsberegnet til 6,25 mill kroner. Beløpet ble senere 
innarbeidet i kommunens budsjett som forutsatt. Det ble søkt om spillemidler, noe 
som ble tildelt med 2 mill. kroner. Det ble videre opprettet et eget selskap Ås IL 
Fotball Drift AS som skulle stå for drift, vedlikehold og utleie av hallen. 
 
Ås IL Fotball gjennomførte prosjektering av hallen og det ble innhentet anbud.  
 
Det var forutsatt at momskompensasjonen skulle benyttes som delfinansiering av 
prosjektet. I sluttfasen av anbudskonkurransen reiste revisjonen spørsmål om 
kommunen ville kunne motta momskompensasjon for hallen. Det ble avholdt møte 
med revisjonen og konklusjonen var at siden hallen skulle disponeres og drives av en 
organisasjon utenfor kommunen, vill reglene om momskompensasjon ikke komme til 
anvendelse. Det ble etter dette avholdt et møte mellom kommunen og Ås IL Fotball 
der konklusjonen ble at ÅS IL Fotball Drift AS skulle registrere seg som selskap i 
MVA-registeret. Dette selskapet skulle så være ansvarlig for byggearbeidene og slik 
betale og få refundert MVA etter vanlige regler. Kommunen skulle fortsatt ha 
byggekostnadene i sitt budsjett og betale ut regninger etter hvert som arbeidene 
skred framover. 
 
Da tilbudene kom inn viste det seg at prisen varierte mellom omkring 8,4 mill og 11 
mill kroner eks. mva og således langt dyrere enn budsjettert. Det skal riktignok 
gjennomføres forhandlinger før det skrives kontrakt, men justeringene etter 
forhandlingene vil være liten i forhold til kostnadsøkningen. 
 
De nye kostnadene ble behandlet i Ås IL Fotballs styre og styret har i møte med 
rådmannen meddelt at de anser det uforsvarlig å påta seg ytterligere økonomiske 
forpliktelser utover det en allerede har forpliktet seg til. De viser til den lange tida som 
har gått sidene planen ble vedtatt, prisøkningen dette har forårsaket og ber 
kommunen om å fullfinansiere anlegget  
 
Det forutsettes at spillemidler blir utbetalt slik det er gitt tilsagn om tidligere og at 
idrettslaget yter et tilskudd tilsvarende det som blir MVA refusjon. Kostnadene, 
omkring 10,5 mill kroner kan da finansieres slik: 
 
Spillemidler  2,0   mill kroner 
Refusjon fra idrettslaget  1, 5 mill kroner 
Tidligere vedtatt låneopptak 4,25 mill kroner 
Nytt låneopptak  2,75 mill kroner 
I alt  10,5   mill kroner 
 
Følgende forhold kan redusere kostnadene: 
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• Kontrakten er ikke forhandlet, vil medføre noe reduksjon, men størrelse på 
beløpet er uklar 

• Basert på den økte kostnadsrammen vil kommunen søke om utvidet 
spillemiddelbidrag. 

 
Kommunen har vært i kontakt med Akershus fylkeskommune som er den som 
forvalter spillemidlene. Fylkeskommunen opplyser at Kulturdepartementet har 
reglene for spillemidler til revisjon og at det sannsynligvis blir slutt på 
spillemiddelbidragene til fotballhaller. Kommunen vil imidlertid innarbeide fotballhallen 
i tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv med den økte kostnadsrammen og 
søke om spillemidler i henhold til dette. Sannsynligheten for å få dette er liten. 
 
Vurdering av saken: 
Med innpå 600 aktive medlemmer representerer fotballen den typiske breddeidretten, 
og aktiviserer barn og ungdom i et langt større antall enn noe annet aktivitetstilbud i 
kommunen. 
 
Kommunens tidligere satsing på utbygging av 2 kunstgressbaner har hatt stor 
betydning for rekruttering og aktivitetsutfoldelse.  Fotball har blitt en helårsidrett, og 
en bedring av treningsforholdene vinterstid antas å ha en tilsvarende positiv effekt.  
Når treningshallen står ferdig, vil det frigjøres treningstid i gymsaler, noe som vil 
komme flere andre idretter til gode. 
 
Ved at fotballen selv finansierer brøyting av kunstgressbanen, har behovet for 
vintervedlikehold av grusbanen blitt redusert og dermed kommunens 
vedlikeholdsutgifter knyttet til dette. Ved bygging av ny treningshall kan 
vintervedlikehold av grusbanen elimineres helt, og banen kan frigjøres for eksempel 
til islegging.  
 
Kommunen har tidligere planlagt rehabilitering av treningsfeltet nedenfor klubbhuset 
(der hvor treningshallen er tenkt plassert), men når planlegging av treningshallen 
startet ble denne rehabiliteringen unødvendig. Dersom treningshallen ikke realiseres, 
må rehabilitering av treningsfeltet tas inn i tiltaksplanen. 
 
Driften av treningshallen, inklusive ansvar for vedlikehold og renhold, vil ivaretas av 
Ås IL Fotball Drift AS, men treningshallen vil være kommunens eiendom. Det er også 
avtalt vederlagsfri bruk av hallen på dagtid for skoler og barnehager. 
 
Fotballens representanter har lagt ned et betydelig frivillig arbeid med planlegging og 
gjennomføring av hallprosjektet frem til i dag, og forventes å yte positive bidrag også 
under den videre prosessen med ferdigstillelse av hallen. 
 
Realisering av hallprosjektet utløser 2 mill kroner i spillemidler. En utsettelse av 
gjennomføring vil innebære at spillemidlene går tapt. 
 
Konklusjon 
Rådmannen har vurdert saken i lys av det anstrengte investeringsbudsjettet. Isolert 
sett burde hallen bygges uten bidrag fra Ås kommune slik det opprinnelig er vedtatt. 
Fotball er imidlertid en idrett som engasjerer mange barn og unge. Netto merkostnad 
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er 2,75 mill. Dette sett i lys av at det høyst sannsynlig er siste gang det ytes 
spillemidler til fotballhaller gjør at rådmannen fremmer to alternative innstillinger. 
 


