
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/454-4 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 29.02.2012 
 

Fra K-sak: 7/12  Fra kl.: 18.30 
Til K-sak: 8/12 Til kl.: 19.40 
 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Ivar Ekanger 
H: Egil A. Ørbeck 
 

Forfall: 
A: Joar Solberg 
 

Møtende medlemmer:  
A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ina Rangønes Libak, Laila P. Nordsveen,  
 Tommy Skar, Tone Holm Dagsvold, Marius H. Borge og Ola Nordal 
H: Gro Haug, Ida Elisabeth Krogstad, Sverre Strand Teigen, Rubina Mushtaq,  
 Monica Langfeldt Fjeld, Hilde Kristin Marås og Jan Ove Rikheim 
FrP: Arne Hillestad, Torill Horgen, Kjetil Barfelt og Terje Michaelsen 
V: Jorunn Nakken, Olav Østerås og Inger Skjervold Rosenfeld 
Sp: Marianne Røed, Odd Rønningen og Annett Michelsen 
SV: Saroj Pal, Hege Opedal og Roberto Puente Corral 
KrF: Morten Lillemo  
MDG: Øystein Westerhagen Milvang 
 

Møtende varamedlemmer:  
A:  Kjell Ivar Brynildsen og Wenche Jahrmann 
H: Dag Guttormsen 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, konsulent Jeanette Karlsen – sekretær, helse- og 
sosialsjef Marit R. Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, service- og 
kommunikasjonssjef Andreas Brodahl og plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim. 
 

Diverse merknader:  
Møtet ble innledet med en presentasjon av papirløse politikere v/ordfører Thore 
Vestby og teknisk nettredaktør Steinar Svendsen fra Frogn kommune, og en 
presentasjon av ungdomsteam i NAV v/miljøterapeut Briet Birgisdottir og 
sosialkonsulent Cecilia Matre. 
 

 
Godkjent 01.03.2012 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

K-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
7/12 07/2861 REG R-251  
R-251 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOLSTADKULEN  
 
8/12 11/4154 033  
TAKSTNEMNDA - VALG AV NY VARA - OPPFØLGING AV K-SAK 5/12, 01.02.2012 
 

 

 

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRE 29.02.2012 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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INTERPELLASJON OM OLJEFYRING 
 
Fremmet av Ina Rangønes Libak (A), jf. møteinnkalling kommunestyre 29.02.2012, 
utfasing av oljefyrer i Ås kommune.  
 
Spørsmål til ordføreren: Vil ordføreren ta initiativ til å forby oljefyring i alle kommunale 
bygg innen 2014, og på sikt gjøre det forbud i samtlige bygg? 
 

Ordførers svar: 
I kommunens Klima- og energiplan 2009 – 2012, side 51, punkt 3.6 er oppgitt 
følgende tiltaksmål: Alle eksisterende kommunale bygg skal varmes med miljøvennlig 
energi. Det er gitt følgende beskrivelse for miljøvennlig energiløsning: I denne planen 
defineres begrepet energiløsning til å omfatte både energiforsyningen i bygget og 
forbruket. Miljøvennlig energiløsning vil si at man benytter den til en hver tid mest 
hensiktsmessige løsningen ut fra en helhetlig vurdering av miljøhensyn for energiform 
(høyverdig/lavverdig), energikilde (fornybar/ikke fornybar) og energibærer. Dessuten 
vil en miljøvennlig energiløsning bety at man har gjennomført tiltak for å begrense 
forbruket av energi i bygningen. 
Ønsket resultat i perioden 2009-2012: Redusert forbruk av fyringsolje og redusert 
andel elektrisk til oppvarming. 
 
I dag fyres i alt 8 kommunale bygninger med olje. Dette gjelder Brønnerud skole, 
Åsgård, Ås ungdomsskole, Ås rådhus/kulturhuset, Bjørnebekk asylmottak, 
Bjørnebekk snekkerverksted og Liaveien 17B. I alle disse bygningene brukes 
elektrisitet som basisvarme. Blir det for kaldt (varierende for de enkelte bygg fra +2 til 
-10 grader) må det brukes olje som tilleggsvarme. 5 kommunale bygg (3 barnehager, 
Moer sykehjem og Solberg omsorgsboliger) varmes opp med varmepumpe der 
energien tas fra jordvarme. 
Etter at klima- og energiplanen ble vedtatt fyrer vi i prinsippet med elektrisitet der det 
er mulig. I praksis har vi fyrt med olje når prisen på strøm er vesentlig høyere enn 
oljeprisen. 
I 2011, som var en kald vinter, brukte kommunen 142 000 liter olje, noe som tilsvarer 
1 136 000 Kwh elektrisitet. Totalforbruket av energi utgjorde 18 043 000 Kwh. 
Oljeforbruket utgjorde omkring 6 % av totalforbruket. 
Når fjernvarmeanlegget settes i drift vil kommunen i første omgang fase ut 
oljefyringen for byggene på Åsgård, for kulturhuset og for rådhusets sydfløy. Jeg 
regner med at alle kommunale bygg innen fjernvarmeanleggets konsesjonsområde 
vil bli omfattet etter hvert som fjernvarmeanlegget bygges ut. 
Det foreligger i dag ingen planer om utfasing av oljefyring i de øvrige bygningene. 
Ved rehabilitering og større ombygninger blir utfasing vurdert i hvert tilfelle. 
 
Spørsmålet er om ordfører vil medvirke til forbud mot oljefyring innen 2014. Til det er 
å si at det er kommunestyret som i forbindelse med de årlige budsjett- og 
handlingsprogram som kan vurdere tempoet i utfasing av olje som energikilde- og 
bevilge de nødvendige midler til gjennomføring av utfasingen. 
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K-sak 7/12  

R-251 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOLSTADKULEN  

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 16.02.2012: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 29.02.2012: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 29.02.2012: 
Med henvisning til saksutredningen og i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven 
vedtar kommunestyret forslag til endret reguleringsplan for Holstadkulen som vist på 
reguleringskart datert 20.05.09, sist revidert 03.02.2012, med 
reguleringsbestemmelser datert 22.05.09, sist revidert 03.02.2012. 
 
 
  

K-sak 8/12  

TAKSTNEMNDA - VALG AV NY VARA - OPPFØLGING AV K-SAK 5/12, 

01.02.2012 

 

Oppfølging av vedtak i K-sak 5/12, 01.02.2012: 
Som nytt varamedlem av takstnemnda velges: _________________________ 
 

Kommunestyrets behandling 29.02.2012: 
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag til varamedlem: Kjell Ivar Brynildsen. 
 

Votering: Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 29.02.2012: 
Som nytt varamedlem av takstnemnda velges: Kjell Ivar Brynildsen. 
 
 
  


