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Utv.sak nr 61/08 
BRANNSTASJON - HAUG NORDRE- LEIEAVTALE 
 
 
Saksbehandler:  Arnt Øybekk Arkivnr: M80  Saknr.:  08/1848 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 61/08 27.08.2008 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Vedlagte intensjonsavtale med Per Ove Siggerud om leie av brannstasjon på Haug Nordre 

godkjennes. 
2. Leieavtalen opprettes mellom Per Ove Siggerud som utleier og Søndre Follo Brann- og 

redningsvesen (IKS) som leietaker og trer i kraft straks brukstillatelse foreligger. 
3. Leder av brannvesenets styre får fullmakt til å underskrive leieavtalen. 
 
Rådmannen i Ås, 19.08.08 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kommunestyret sak 3/08, 30.1.08 
Formannskapssak 35/08, 23.4.08. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Forslag til intensjonsavtale mellom Per Ove Siggerud som utleier og Søndre Follo Brann- og 
redningsvesen som leietaker. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Per Ove Siggerud 
Søndre Follo Brann og redningsvesen IKS  
Frogn Kommune 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Tilnærmet likelydende saksframlegg legges fram til politisk behandling i Frogn og Ås. 
 
I Ås kommunestyres møte 30.1.08, sak 03/08, fattet kommunestyret følgende vedtak: 
1. Formannskapet viser til kommunestyresak 65/06. Som følge av at Vestby kommune har 

trukket seg ut av samarbeidet i Søndre Follo Brann- og redningsvesen (SFB) og at 
byggekostnadene ved å etablere ny brannstasjon på Korsegården er økt vesentlig, er det 
nødvendig å se på andre løsninger for SFB. 

2. Med utgangspunkt i tilbud datert 30.11.2007 fra Per Ove Siggerud utarbeides 
intensjonsavtale med ham for etablering av brannstasjon for Ås og Frogn kommuner på 
Haug nordre gård. Formannskapet skal godkjenne avtalen. 

3. Kommunestyret anbefaler dispensasjon for utvidelse av bygningen med tre porter (24 
meters utvidelse i lengderetningen) 

4. Det igangsettes nødvendig regulering av området straks avtalen er godkjent. 
5. Det er ønskelig at SFB etablerer seg i eksisterende lokaler innen 1. juli 2008, dersom 

dette er teknisk mulig, slik at denne brannstasjonen umiddelbart kan inngå i det nye 
digitale nødnettet. 

6. Forhandlingene med Nesodden kommune videreføres og det innledes drøftinger med 
Nordre Follo Brannvesen med sikte på å kartlegge mulighetene for å utvikle et 
brannvernsamarbeid i Follo som sikrer mest effektiv utnyttelse av ressurser og 
kompetanse. 

 
Venstres forslag fremmet av Jorunn Nakken (V) følger saken: 
Det skal stilles krav om klimanøytral oppvarming i ny brannstasjon. Dette tas inn i 
intensjonsavtalen som skal utarbeids. 
 
I tida etterpå har det vært ført forhandlinger med grunneier om inngåelse av leieavtale.  
 
Formannskapet i Ås behandlet saken i møte 23.4.08, sak 35/08 og fattet følgende vedtak: 
 
Saken oversendes brannvesenet for behandling og tas deretter opp til ny behandling i 
formannskapet. 
 
Saken har vært behandlet i brannvesenet 6.5.08 og 17.6.08 og i møte mellom ordførerne, 
rådmennene, representanter for teknisk sektor i Frogn og Ås kommuner og styreleder i 
brannvesenet 12.6.08. Utkast til intensjonsavtale er etter dette justert noe i samråd med de som 
deltok i møtet og vedlagte avtaletekst har tilslutning fra samtlige, inkludert utleier. 
 
Avtalens omfang 
Leieavtalen er i hovedsak utarbeidet med utgangspunkt i husleielovens bestemmelser. 
 
Det inngås leieavtale om ca 2000 m2 areal i vestenden av driftsbygningen på Haug Nordre, 
dels i eksiterende bygg, dels i nybygg. Lokalene tilrettelegges i samråd med kommunene og 
brannvesenet. Bygget skal tilfredsstille krav til universell utforming. Det bygges heis i bygget. 
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Leien er satt til 850 kroner per m2. Den indeksreguleres i tråd med konsumprisindeksen. 
Utenfor leien faller utgifter til renhold, renovasjon, elektrisk strøm og oppvarming, samt 
vannavgift og andre kommunale avgifter på eiendommen som økes som følge av leieforholdet. 
 
Det er tatt hensyn til Venstres forslag i det det er innbakt i avtalen mulighet for klimanøytral 
oppvarming. Det er i dag vannbåren varme i bygget. Kjelen er fyrt med olje. Det kan også 
anlegges jordvarmeanlegg. Kostnadene til dette vil bli innbakt i husleia og vil medføre en 
økning i leiebeløpet på omkring 500 kroner måneden. Det må inngås egen avtale om dette.  
 
Leieavtalen gjelder for 20 år og kan utover dette forlenges med 5 år av gangen. 
 
Utleier har uttrykt et ønske om å tilføye en setning i pkt.6 som lyder som følger: 
Ved evt. Opphør av Søndre Follo Brannvesen, overføres kontraktens forpliktelser til 
eierkommunene. 
Dette innspillet kom fra utleier i det saken skulle sendes i trykken og er ikke forelagt andre enn 
administrasjonen i Ås. Det er ikke tatt inn i avtaleforslaget, og det er uklart hvor viktig denne 
setningen er for utleier.  
 
Etter at saken var oppe i kommunestyret i januar har det faste utvalget for plansaker behandlet 
dispensasjonssøknaden fra grunneier. Utvalget har gitt dispensasjon fra kommuneplanen og 
gitt rammetillatelse for bygg av brannstasjon. Det er gitt igangsettingstillatelse for 
gravearbeider og fundamentering. 
 
Intensjonen er at når brukstillatelse foreligger skal innholdet i vedlagte avtale konverteres til 
en leieavtale etter norsk standard. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Etter kommunens vurderinger vil en brannstasjon på Haug Nordre være en god plassering. 
Leiekostnadene vil være mindre enn kapitalkostnadene ved å bygge. Kommunene og 
brannvesenet vil ha store muligheter til å bestemme utformingen av lokalitetene. Alt ligger til 
rette for å få en funksjonell brannstasjon med en god og sentral beliggenhet i forhold til 
området den skal betjene. 
 
Det tilrås på denne bakgrunn at det skrives under leieavtale med Per Ove Siggerud om leie av 
brannstasjon på Haug Nordre, mellom Per Ove Siggerud som utleier og Søndre Follo Brann- 
og redningsvesen som leietaker. Dette anses ikke å medføre noen risiko for utleier, samtidig 
som det presiserer at brannvesenet er interkommunalt og et eget interkommunalt selskap 
(IKS). Det bør derfor være leder av styret som skriver under kontrakten på vegne av 
brannvesenet. 
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Utv.sak nr 62/08 
AREALDISPONERING TIL BOLIGER PÅ NORDRE MOER 
 
Saksbehandler:  Arnt Øybekk Arkivnr: GB 54/3 Saknr.:  05/2748 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 62/08 27.08.2008 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Nordre Moer (område NB1 i reguleringsplan R-198) bør primært utnyttes til boligbygging. 
2. Det søkes fremforhandlet en avtale med grunneier som sikrer at Ås kommunes behov for 

arealer til vanskeligstilte med lav boevne kan lokaliseres lengst nord på området. 
 
Rådmannen i Ås, 19.08.08 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 58/04 22.06.2004 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Kartutsnitt 
2. Brev fra Ås Utviklingsselskap ANS datert 10.12.2007 
3. Notat av 13.08.08 vedr. boliger for vanskeligstilte, jf. lnr. 13279/08 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Reguleringsplan R-198 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ås Utviklingsselskap ANS 
HTM v/ utvalgsleder 
Bygnings- og reguleringssjefen 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Grunneier av området Nordre Moer, Ås Utviklingsselskap ANS v/ Sigurd Aase, har henvendt 
seg til kommunen for å avklare mulighetene for å planlegge med sikte på å realisere 
boligbygging på Nordre Moer. 
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Saken gjelder området NB1, som er en del av reguleringsplan R-198 som ble vedtatt 
22.6.2004. Området NB1 er ihht. til utdrag av bestemmelsenes pkt. 3.0 regulert som følger: 
”Innenfor planområdet skal det oppføres næringsbygg og boliger innenfor de byggegrenser 
som planen viser. Med næringsbygg menes kontor og lett industri og lager. 
Butikker/detaljhandel tillates ikke. Utendørs lagring tillates ikke.” 
 
Området er følgelig regulert til et blandet formål; næring og boliger. Grunneier ønsker ihht. 
brevet av 10.12.2007 å utnytte hele området til bolig, ”dersom vi i planleggingsfasen skulle 
komme fram til at dette kan være en løsning”. 
 
Saken kommer opp på bakgrunn av at Ås kommune i lengre tid har vært på leting etter en 
egnet tomt for lokalisering av boliger for vanskeligstilte med liten boevne. Denne gruppen er 
krevende å samlokalisere med andre grupper som kommunen også er forpliktet til å skaffe 
bolig. Eksempel på uheldige konsekvenser av samlokalisering av forskjellige brukergrupper er 
Fjellveien. Saken avdekket og tydeliggjorde behovet for å skille brukergrupper og i alle fall 
etablere et separat tilbud til personer med liten boevne. 
 
Samtidig har vi erfart at det er krevende å finne frem til egnet lokalisering for denne gruppen. 
Kombinasjonen av kriteriene sentral beliggenhet, skjermet fra nabobebyggelse og robuste 
boliger har vist seg vanskelig å finne i etablerte boligområder. 
 
Det er denne situasjonen som har ledet fram til dialog med grunneieren av Nordre Moer. 
Dette er et område som ligger nær sentrumsfunksjoner, og fordi det er ubebygd kan planlegges 
på en måte som sikrer skjerming mot naboer samt en robust utførelse som er tilpasset 
brukergruppen. 
 
Utfordringen er som nevnt at det aktuelle området nord på Nordre Moer, BN1, er avsatt til 
blandet formål, næring og bolig. Grunneier ønsker å nytte hele området til boliger. Spørsmålet 
er da om kommunen kan komme grunneier i møte når kommunestyret i 2004 vedtok at 
området også skulle ha innslag av næringsvirksomhet. 
 
I vedtatt boligbyggeprogram heter det at Nordre Moer skal gi plass til 160 boliger. 
Reguleringsplanen er delt i to store områder. Den søndre, B2, er 33,3 daa; tillatt bebygd areal 
er 26%, mønehøyde 9,5 m og gesimshøyde 6,5 m. Dette gir plass til nær 100 boliger med 
grunnflate på 100 m2. Det nordre delfeltet, felt NB1, er regulert til blandet næring og bolig. 
Feltet er 37,8 daa; tillatt bebygd areal er 35%, og gesimshøyde er 12 m. det skal utarbeides 
bebyggelsesplan for området før utbygging. Dersom felte tillates bebygd med boliger og disse 
reguleringsbestemmelsene legges til grunn, vil feltet kunne gi plass til omkring 400 leiligheter. 
Dette ville sprenge all sosial infrastruktur i sentralområdet. Spesielt vill skolekapasiteten bli 
for liten. 
 
Dersom felt NB1 tillates bebygd med bare boliger og underlegges de samme 
reguleringsbestemmelsene som delfelt B2, vil feltet kunne gi plass til omkring 100 boliger. Til 
sammen vil de to feltene gi plass til omkring 200 boliger eller 40 flere enn 
boligbyggeprogrammet fastsetter. Dette vil føre til en anstrengt skolesituasjon, men dersom det 
inngås avtaler om framdrift med utbygger, kan det løses. 
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Før det kan tillates å bygge bare boliger på felt NB1, må det omreguleres til boliger. Dette er 
viktig for å fastsette en endelig utnyttelse av feltet. Dette bør skje etter avveining av virkningen 
en slik omregulering vil ha for bl.a. skolesituasjonen i sentralområdet. En omregulering vil 
sannsynligvis ta mellom ½ og 1 år. 
 
Vurdering 
Det er knapt nok registrert etterspørsel etter næringstomter på dette området. Vi har riktignok 
ingen alternative arealer til småbedrifter, men siden etterspørselen er så svak kan vi ikke se at 
det er avgjørende viktig å sikre næringsformålet i reguleringsplanen. Området er meget godt 
egnet til boligbygging pga sin sentrumsnærhet. 
 
Ås kommune har i lang tid søkt etter en egnet lokalisering for boliger til vanskeligstilte med 
liten boevne. Området nord på Nordre Moer anses meget godt egnet til formålet, både pga 
nærheten til sentrumsfunksjoner og kollektivtransport, og fordi man gjennom planlegging har 
mulighet til å realisere boliger som både er robuste og til liten sjenanse for nabolaget. 
Grunneier har stilt seg positiv til å komme Ås kommunes behov i møte dersom han samtidig 
får mulighet til å utnytte hele arealet til bolig. 
 
Konklusjon 
Grunneier inviteres snarest til et møte sammen med bygnings- og reguleringsvesenet for å 
avdekke mulighetene for realisering og fremdrift med sikte på å etablere boliger for personer 
med liten boevne på området. Dette innebærer at Nordre Moer (område NB1 i reguleringsplan 
R-198) primært bør utnyttes til boligbygging og at det søkes fremforhandlet en avtale med 
grunneier som sikrer at Ås kommunes behov for arealer til vanskeligstilte med lav boevne kan 
lokaliseres lengst nord på området. 
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Utv.sak nr 63/08 
VINTERBRO BARNEHAGE - GJENSTÅENDE ARBEIDER 
 
Saksbehandler:  Gunnar Ek Arkivnr: 614 &04 Saknr.:  08/1718 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 63/08 27.08.2008 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Budsjettet for Vinterbro barnehage styrkes med 2 mill kroner. 
2. Rådmannen kommer tilbake til finansieringen ved behandlingen av 2. tertialrapport. 
 
 
Rådmannen i Ås, 19.08.08 
 
 
Per A. Kierulf 
 
           
      
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 34/08, Budsjettregulering 1. tertial 
 
Avgjørelsesmyndighet:                 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:               
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt:        
Notat dat. 18.01.2008 fra advokatfirma GRETTE                 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen:     
1. Brev dat. 19.10.2006 – svar fra kommunen på forslag til sluttfaktura 
2. Dom avsagt av Follo tingrett 27.12.2007 
3. Oppdatert mangelsrapport dat. 02.04.2008 
 
Utskrift av saken sendes til: Rådmannen, økonomisjefen, teknisk sjef, revisor 
 
 
SAKSUTREDNING: 
I kommunestyresak 34/08 vedtok kommunestyret ikke å bevilge penger til å dekke advokat 
honorar i forbindelse med fullføringen av Vinterbro barnehage. I diskusjonen rundt saken gikk 
det fram at kommunestyret ønsket en sak om barnehageavslutningen i forbindelse med at 
bevilgningen skulle fremmes til ny behandling. 
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Bakgrunn. 
Kommunen utlyste 08.12.2004 åpen totalentreprisekonkurranse for oppføring av Sjøskogen 
barnehage. Etter utlysingen ønsket kommunen tilbud på komplett barnehage med plass til 80 
barn på regulert tomt for ny barnehage. 
Det innkom 3 anbud. Etter avklaringsmøter og kontraktsmøter fikk K. Jacobsen 
Entreprenør AS oppdraget. Kontrakt ble underskrevet 29.06.2005. 
 
Etter kontraktens pkt. 7 var det fastsatt følgende tidsfrister for totalentreprenøren: 
Igangsettelse på byggeplass                         ca 01.07.05 
Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt            01.03.06. 
 
Entreprenøren sendte 12.10.2006 forslag til sluttfaktura til kommunens eksternt engasjerte 
byggeleder. Fakturaforslaget lød på kr. 4 221 395 eks. mva. I oversendelsen presiserte 
entreprenøren at ubetalte fakturaer ikke er tatt med. 
 I samarbeid med byggelederen vurderte kommunen kravene og aksepterte i brev datert 
19.10.2006 krav på til sammen kr. 149 317,-, jfr. vedlegg 1. Kommunen gjorde samtidig 
oppmerksom på at gjenstående arbeider - så vel innendørs som utendørs - ikke var ansett 
ferdigstilt. 
 
Rettsaken 
Entreprenøren reiste ved stevning datert 27.11.2006 sak mot Ås kommune. 
Saksøkeren krevde Ås kommune for et beløp inntil kr. 4 687 985, 43 med tillegg av 
saksomkostninger. 
 
Kommunen engasjerte advokatfirmaet GRETTE som inngav tilsvar. Kommunen påstod seg 
frifunnet og tilkjent saksomkostninger. Samtidig med tilsvaret reiste kommunen motsøksmål 
mot entreprenøren for krav på dagmulkt og erstatning for mangler. 
 
Dommen. 
Follo tingrett avsa 27.12.2007 dom. I hovedsøksmålet ble Ås kommune frifunnet, men hver av 
partene ble dømt til å dekke sine saksomkostninger samt halvparten av kostnadene til de 2 
sakkyndige domsmenn. 
 
I motsøksmålet ble kommunen tilkjent dagmulkt for forsinkelse med ca kr. 650 000 og ca kr. 
760 000 for erstatning for mangler ved kontraktsarbeidet. Også motsøksmålet ble partene dømt 
til å dekke egne saksomkostninger samt halvparten av utgiftene til de sakkyndige 
domsmennene. 
 
Dommen ligger som vedlegg i saksmappen. 
 
Kommunen har advokathonorar og dommersalærer betalt ut i alt kr. 1 882 071. 
Utgiftene er belastet byggeprosjektet Vinterbro barnehage.  
 
Vurdering av dommen 
Kommunens advokat har i notat dat. 18.01.2008 foretatt en gjennomgang og vurdering av 
dommen, herunder det formelle grunnlaget for å kunne anke saksomkostningsspørsmålet 
separat, vedlegg 2.  Det følger av notatet (pkt. 5) at saksomkostningsspørsmålet i dette tilfellet 
trolig ikke vil slippes inn til behandling dersom dommen ikke ankes for øvrig. 
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Ferdigstillelse av barnehage 
Det gjenstår betydelige arbeider før barnehagen kan anses ferdigstilt. Disse arbeidene vurderes 
som nødvendige og fremgår av mangelsrapport datert 22.05.2007. Rapporten ligger som 
vedlegg i saksmappen. 
Av større arbeider kan nevnes: 
• Etablering av plen / drenering på lekearealene, 
• Varmepumpeanlegg basert på grunnvarme hentet fra borerhull 
• fullføring av uteboder, 
• utvendig asfaltering, 
• utendørs lekeapparater og støtmapper og utebord. 
 
Barnehagen antas å kunne bli ferdigstilt innen en økonomisk tilsvarende de salærer og 
honorarer som i forbindelse med rettsaken, har blitt belastet barnehageprosjektet.  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Både av hensyn til barna og til de ansatte, er det nødvendig å fullføre barnehagen. Det er 
fortsatt så mange og til dels omfattende mangler at det går utover arbeidsmiljøet og barnas 
trivsel. Slik barnehagen fremstår i dag, tilfredsstiller den ikke kravene i Arbeidsmiljøloven. 
Det var forutsatt at barnehagen kunne fullføres innenfor vedtatte rammer, noe som fortsatt er 
mulig. Det forutsettes imidlertid da at det blir gitt en tilleggsbevilgning som dekker 
advokathonoraret. 
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Utv.sak nr 64/08 
FJERNVARME - OPPRETTELSE AV AKSJESELSKAP FOR  
PRODUKSJON, SALG OG DISTRIBUSJON 
 
 
Saksbehandler:  Arnt Øybekk Arkivnr: T62  Saknr.:  08/1735 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 64/08 27.08.2008 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune oppretter i samarbeid med UMB et aksjeselskap, Ås BioEl AS (arbeidstittel) 

for produksjon, salg og distribusjon av energi basert på fornybare energibærere til UMB, 
Campus og Ås sentrum. Selskapets anlegg skal være dimensjonert til også å kunne levere 
energi til utbyggingen av lokaler for NVH og VI. 

2. Ås kommunes aksjeandel utgjør 5,35 mill kroner som er 1/3 av selskapets aksjer. 
3. Rådmannen kommer tilbake med plan for finansiering av aksjekjøpet i forbindelse med 

behandlingen av 2. tertialrapport 
 
Rådmannen i Ås, 19.08.08 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
F-sak 5/07, 24.1.2007 
F-sak 15/07, 7.3.2007 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Sak 101/08 i universitetsstyret 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Administrerende direktør UMB 
Stein Valsø, UMB 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
I f-sak 5/07, 24.1.2007 fattet formannskapet i Ås slikt vedtak: 
 
Rådmannen utreder sammen med UMB muligheter og betingelser for etablering av et 
bioenergibasert fjernvarmeselskap for produksjon, salg og distribusjon av energi til avtakere 
innenfor Ås sentralområde, jf. UMB’s styrevedtak 07.12.06: 

”Administrerende direktør får fullmakt til å utrede og legge frem muligheten til å opprette 
eget selskap for produksjon, salg og distribusjon av energi til avtakere innenfor UMBs 
område, herunder vurdere samarbeid med Ås kommune og andre aktører.” 

 
I f-sak 15/07, 7.3.2007 vedtok formannskapet i Ås intensjonsavtale mellom UMB og Ås 
kommune om å inngå samarbeid i det formannskapet fattet slikt vedtak: 
 
Ås kommune inngår intensjonsavtale med Universitetet for miljø og biovitenskap om å 
etablere et samarbeid om utvikling, etablering og drift av en integrert energiløsning basert på 
fornybar energi for et område mellom Korsegården og sentrum i Ås, Ås vgs. og Moerjordet 
med mer. 
 
Ordfører får fullmakt til å underskrive avtalen. 
 
Vedtatte endringer i intensjonsavtalen: 
1. I annet avsnitt under pkt. 1.0 skal andre setning lyde: ”Partene er også enige om at det er 

et mål for selskapet også at andre brukere av fjernvarme skal kunne få anledning til å 
knytte seg til prosjektet”. 

2. Under pkt. 4.0 endres ”bilag” til ”vedlegg” 
3. Under pkt. 7.0 tilføyes ”og Ås kommune” slik at setningen innledes: ”UMB og Ås 

kommune skal ha eiendomsretten til rapporter og…” 
 
Det har vært holdt avklaringsmøter med aktuelle samarbeidspartnere (Ås Fjernvarme og 
Akershus E-verk). Det kom da fram at det inntil videre ikke var aktuelt å utvikle samarbeidet 
ytterligere. 
 
UMB har på vegne av selskapet søkt om, og fått, konsesjon for levering av fjernvarme til 
ovennevnte område. 
 
I samsvar med vedtak i F-sak 5/07 ble det utredet 3 alternativer for energiforsyning, 2 ble 
betraktet som kortsiktige løsninger, det tredje ble valgt. Dette forslaget innebærer at det bygges 
en ny fjernvarmesentral, i hovedsak basert på bruk av en bærekraftig og CO2-nøytral 
energibærer der UMB/Ås kommune har kontroll på produksjons- og leveringssiden.  
 
Energibehov 
Det foreligger ikke planer for kommunale nybygg eller utvidelse av eksisterende kommunale 
bygg i forsyningsområdet. Mange kommunale eiendommer i sentrum er oppvarmet med 
vannbåren varme, radiatorer fyrt med olje- eller el-kjeler (rådhuset/kulturhuset, 
Åsgårdbygningene, Ås ungdomsskole). Disse bygningene kan knyttes til fjernvarmeanlegget 
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straks et står ferdig, etter planen 2010. Energibehovet i her er tidligere beregnet til omkring 
2 100 MWh. Seinere vil også Brønnerud skole kunne knyttes til. 
 
Det er utarbeidet en forretningsplan for fjernvarmeanlegget. Denne viser at prosjektet er godt 
forankret i mål og strategier hos offentlige myndigheter, UMB og Ås kommune. Kommunen er 
en grønn energikommune, og det arbeides med å utforme en klima- og energiplan. Utvikling 
av et fjernvarmeanlegg vil kunne inngå i kommunens strategier for å bli en mer CO2-nøytral 
kommune.  
 
Fjernvarmeanlegget vil kunne gi levere miljøvennlig fjernvarme til konkurransedyktige priser i 
sitt konsesjonsområde. Fjernvarmen skal produseres hovedsakelig fra flis som er en fornybar 
energibærer. Olje vil bli benyttet bare i beskjeden grad som spisslast for å kunne håndtere 
perioder med høyt forbruk og som reserveløsning dersom hovedbrennerne svikter eller trenger 
vedlikehold.  
 
Investeringene er beregnet til 105 mill kroner og er planlagt finansiert med egen-
kapital(15,7 %) lån (62,9 %), anleggsbidrag (5,7 %) og tilskudd fra Enova (15,7). Prosjektet 
viser tilfredsstillende lønnsomhet til tross for konservative beregninger.  
Det er foretatt ulike scenarievurderinger knyttet til investeringer, inntekter og energikostnader. 
Disse viser at potensialet for økt lønnsomhet er større enn tilsvarende potensial for redusert 
lønnsomhet. 
 
Universitetsstyret på UMB har nå behandlet sak om å opprette et aksjeselskap for produksjon, 
salg og distribusjon av fjernvarme til det ovennevnte området og fattet slikt vedtak: 
 

1. UMB oppretter i samarbeid med Ås kommune et aksjeselskap, Ås BioEl AS 
(arbeidstittel) for produksjon, salg og distribusjon av energi basert på fornybare 
energibærere til UMB, Campus og Ås sentrum. Selskapets anlegg skal være 
dimensjonert til også å kunne levere energi til utbyggingen av lokaler for NVH og VI. 

 
2. UMBs aksjeandel utgjør 2/3 av selskapets aksjer. UMBs aksjekapital på 10,7 mill. 

kroner finansieres gjennom tingsinnskudd på 6,43 mill. kroner og bruk ab UMBs 
virksomhetskapital med 4.3 mill. kroner. 

 
3. Vedtaket fattes under forutsetning av Kunnskapsdepartementets godkjenning. 
 

4. Styret ber om at det med bakgrunn i diskusjonen på møtet gjennomføres en analyse av 
lønnsomhets- og risiko med følgende elementer: 

a. Høyere egenkapital 
b. Følsomhet med høyere flispriser 
c. Muligheter for deltakelse fra flere eiere 

 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Ås kommune har vedtatt å være en grønn energikommune. En strategi for å oppnå dette vil 
være å benytte fornybar energi. Dette vil bidra til å gjøre Ås til en mer co2-nøytral kommune. I 
tillegg vil det være økonomisk lønnsomt for kommunen. Rådmannen vil derfor anbefale at Ås 
kommune fatter et vedtak som samsvarer med vedtaket i UMBs styre. 
 
Rådmannen vil komme tilbake til finansieringen av aksjekapitalen, 5,35 mill. kroner,  
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Utv.sak nr 65/08 
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2009-2011 
 
 
Saksbehandler:  Gunnar Larsen Arkivnr: Q81  Saknr.:  08/1263 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 64/08 12.06.2008 
Ås Eldreråd 12/08 19.08.2008 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 13/08 26.08.2008 
Formannskapet 65/08 27.08.2008 
Kommunestyret /  
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 12.06.2008: 
 
Tabell 1 - Kommunale veier 
Prioritet Tiltak Totale 

kostnader 
(1000 kr) 

01 Fortau i Moerveien 
Frisikt må sikres i krysset mellom hotellet og brannstasjonen ved at 
hekken fjernes eller trekkes tilbake 

350 

02 Frisiktsutbedring i Toveien 70 
03 Parkering forbudt-skilt v/Brønnerud skole 10 
04 Parkeringsplassen ved Åstunet avgrenses slik at det ikke er mulig å 

parkere på gangarealet. HC-parkeringen utenfor apoteket bør 
utbedres. 

20 

05 Veilys langs skolesti Hesteskoen til Nordbyskolene 450 
06 Gang- og sykkelvei - Gml.Mossevei m/fartshumper 1 500 
07 Av- og påstigningsrampe v/Brønnerud skole 70 
08 Utvidelse av Kvestadveien 600 
09 Veilys langs Brønnerudveien til Brønnerud skole 150 
10 Rundkjøring i krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien 1000 
11 Gang- og sykkelvei langs Søråsveien inkl. veilys 800 
12 Parkeringsplass ved Verkenbakken i Gamle Kongevei 50 
13 Videreføring av gang- og sykkelvei i Emily Kirkerudsvei  900 
14 Gang- og sykkelvei langs Myhrerveien fra krysset mot Gultvedt 

gård til riksvei 152  
 

 600 
15 Gang- og sykkelvei Abberud –Vestby gr.  80 
16 Gang- og sykkelvei langs Børsumveien inkl. veilys          5 700  
17 Gang- og sykkelvei langs Brekkeveien fra Moer Sykehjem til 

stasjonen 
 

 Sum totalt       12 550 
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Tabell 2 - Fylkesveier (Akershus fylkeskommune er ansvarlig for tiltaksgjennomføring) 
Prioritet Tiltak 
01 Gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien; inkl gangfelt ved Kjonebakken. 

Hastigheten settes ned til 40 km/t og det anlegges fartshumper på strekningen 
Kjonebakken - Polleveien 

02 Det opphøyde gangfeltet over Kroerveien fra Parallellen øst for Drottveien 
sikres bedre ved: 
Det anlegges rumlefelt på begge sider av gangfeltet. 
Lysforholdene bedres. 
Skiltinga bedres. 
Enkelt lyskryss 

03 Fartsdempere i Hogstvetveien og Kroerveien ved Bjørnebekk 
04 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Kråkstadveien 
05 Sette ned hastigheten til 50 km/t på Kongeveien 
06 Opphøyd gangfelt i Kongeveien ved Høgskoleveien 
07 Veibelysning langs Hogstvetveien på strekningen jernbaneundergangen- 

Solliveien 
08 Gang- og sykkelvei Meierikrysset – Syverudveien 
09 Veilys langs Hogstvetveien - undergang NSB til S. Moer 
10 Endring/utbedring av Norderåstoppen 
11 Gang- og sykkelvei ved Furumoen inkl. busslomme 
12 Gang- og sykkelvei fra Furumoen til Revhaugkrysset 
13 Gang- og sykkelvei Egget-Melby inkl. fartshumper 
14 Gang- og sykkelvei fra Bestefars vei, langs Kroerveien, til krysset med 

Solfallsveien 
15 Rundkjøring i Rustadporten og av-/påstigningsplass i Kroerveien 
16 Venstresvingfelt på Kongeveien ved Bølstad gjenbruksstasjon 
17 Gang- og sykkelvei langs Sundbyveien 
18 Gang- og sykkelvei fra x med Syverudveien til Egget 
19 Veirekkverk langs fortau gjennom Sporretfeltet 
20 Ny Bølstad bru 
21 Legge Hogstvetbekken i nytt elveleie ved behov 

 
 
Tabell 3 – Riks- og europaveier 
 
Prioritet  
01 Ny rv 152 Holstad - Ås sentrum 
02 Gang- og sykkelvei/fortau langs Holstadveien fra Sentralkrysset til Nyborgveien 
03 Utbedre adkomstforholdene til bensinstasjonen ved Korsegården slik at det blir 

sikker skolevei. 
04 Gangfelt til busslomme ved NLH på sørsiden av Rv 152 vest for Meierikrysset 
05 Parkeringsplass ved Korsegården/Brønnerud for kollektivreisende. 
06 Forbedre veilys i kryssingpunkter av gang- og sykkelveien langs rv 152 
07 Parkeringsplass for kollektivreisende ved Nygårdskrysset. 
08 Venstresvingfelt på rv 156 – Nessetveien – som ny atkomst til Vinterbrosenteret 
09 Gangveisluse ved Meierikrysset; rv 152  
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10 Gangveisluse ved Fougnerbakken; rv 152 
11 Utbedring av hovedinnkjøringen til UMB fra riksvei 152 
12 Utbedre gang- og sykkelveien fra Meierikrysset til IHA (husdyrfag) 
13 Opphøyd gangfelt på riksvei 152 ved kryssningspunktet Kvestadveien - Gamle 

Mossevei 
14 Opphøyd gangfelt ved Aud Max og Samfunnsveien  
15 Forbedre leskur i busslomme ved E6 Korsegården 
 Fullføre gang- og sykkelvei fra Vinterbro Næringspark til Vinterbrosenteret 
16 Utkjørsel til Rv 156 - Nessetveien, ved Nordre Bekkevold, forandres som vedtatt i 

reguleringsplanen. 
17 Merke gangfelt i krysset rv 152/Osloveien 
18 Venstresvingfelt på rv 152 i x med Osloveien 
19 Markering av gangfelt på rv 154 ved Tamburbakken  
20 Tilrettelegge for gang- og sykkelvei langs Gml Mossevei fra Ringnes til Oslo 

grense 
21 Stenge utkjøringen fra Solbergveien til rv 154 
22 Gang- og sykkelvei langs rv 154 fra Tamburbakken til Ski grense 
23 Gangveiundergang i Meierikrysset; rv 152 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 12.06.2008: 
Ivar Sæveraas foreslo: 
Endring kommunale veier: Tiltak 8 tas ut av planen 
 
Håvard Steinsholt foreslo 
Endring fylkesveier: Tiltak 5 heves til tiltak 2 
Endring riksveier: Tiltak 1 tas ut av planen. 
 
Ann Karin Sneis foreslo: 
Endring kommunale veier: Gang- og sykkelvei langs Brekkeveien fra Moer sykehjem til 
stasjonen prioriteres som tiltak 17 
 
Kjetil Barfelt foreslo følgende endring under tiltak 1 fylkesveier: 
Etter Kjonebakken: Hastigheten settes ned til 40 km/t og det anlegges fartshumper på 
strekningen Kjonebakken – Polleveien. 
 
Votering: 
Ivar Sæveraas’s forslag ble vedtatt med 6 stemmer mot 3 (KRF, SP, SV). 
Håvard Steinsholts forslag vedrørende fylkesveier ble enstemmig vedtatt. 
Håvard Steinsholts forslag vedrørende riksveier fikk 4 stemmer (AP2, SV, V) og falt. 
Ann Karin Sneis’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
Kjetil Barfelts forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 12.06.2008: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med ovennevnte endringer og lyder da:  
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
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Rådmannens innstilling 01.06.08: 
1. Tiltaksplaner for trafikksikkerhet som vist i tabell 1, tabell 2 og tabell 3 i saksfremlegget  
    for henholdsvis kommunale veier, fylkeveier og riks-/europaveier godkjennes. 
2. Det søkes avsatt 1,0 mill.kr pr år i økonomiplanen for Ås kommune i perioden 2009-2012  
    til gjennomføring av tiltaksplan for kommunale veier. 
3. Tiltaksplaner for fylkesveier samt riks- og europaveier overendes Statens vegvesen og  
    Akershus fylkeskommune som innspill til handlingsprogram for 2010-2013 i Nasjonal    
    Transportplan. 

_____ 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet godkjent av K-styre i møte den 13.12.2006 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunetyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
Ås Eldreråd 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Statens vegvesen, region øst 
Akershus fylkeskommune 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet ble vedtatt av kommunestyret i møte den 13.12.2006. 
Tiltaksplanene omfatter kommunale veier, fylkeskommunale veier og riksveier/europaveier, 
som vist i tabellene nedenfor. 
Under merknader er status for tiltakene angitt. 
 
Kommunale veier 
Prioritet Tiltak Totale 

kostnader 
(1000 kr) 

Merknader 

01 2 stk. veibommer på 
Rustadflaten 

30 Utført i 2007. Finansiert med driftsmidler. 

02 Fartshumper på aktuelle 
veistrekninger. 
Trafikkhumper må 
merkes 

140 Bygd fartshumper på Søråsflaten og i Gamle 
Mossevei. Finansiert dels med statlige tilskudd, 
investeringsmidler for VA og dels egne 
driftsmidler.  



  Sak 65/08 

03 Fortau i Moerveien 
Frisikt må sikres i 
krysset mellom hotellet 
og brannstasjonen ved 
at hekken fjernes eller 
trekkes tilbake 

350 Det er gitt tilsagn om statlig trafikksikkerhets-
tilskudd til tiltaket. Arbeid med grunnerverv pågår. 
Dersom minnelig avtale ikke lykkes, må 
ekspropriasjon vurderes. Gjennomføring utsettes 
til det er bevilget tilstrekkelig midler til å dekke 
kommunen andel. 
Fortau langs Moerveien ved hotellkvartalet og 
brannstasjonstomta forutsettes bygd i forbindelse 
med utbyggingene i disse kvartalene. 

04 Fotgjengerfelt tilpasset 
retnings- og 
bevegelseshemmede 
over Brekkeveien fra 
drosjeholdeplassen til 
gangveien mellom 
Brannstasjonen og 
Moerveien 10 
(Posthuset). 

 Tiltaket utsettes til utearealplan for Ås sentrum er 
godkjent. 
Foreslås derfor tatt ut tiltaksplanen inntil videre. 

05 Det er vanskelig å 
komme til å fra Ås 
stasjon for 
synshemmede. Det 
burde være bedre 
markering med brostein 
fram til gangfeltet over 
Brekkeveien ved 
bussholdeplassen. 

 Tiltaket utsettes til utearealplan for Ås sentrum er 
godkjent. 
Foreslås derfor tatt ut tiltaksplanen inntil videre 

06 Parkeringsplassen ved 
Åstunet avgrenses slik 
at det ikke er mulig å 
parkere på gangarealet. 
HC-parkeringen utenfor 
apoteket bør utbedres. 

 Ikke utført. 

07 Det utarbeides en 
enhetlig metodikk for 
kryssing av veier for 
funksjonshemmede. 

 Tas opp i forbindelse med utearealplan for Ås 
sentrum. Foreslås tatt ut av tiltaksplanen. 

08 Veilys langs skolesti 
Hesteskoen til 
Nordbyskolene 

450 Det er gitt tilsagn om statlige trafikksikkerhets- 
tilskudd i 2008. Tiltaket må utsettes til det er 
bevilget midler til å dekke kommunens andel. 

09 Parkering forbudt-skilt 
v/Brønnerud skole 

10 Ikke utført 

10 Fortau langs 
Bjørkeveien på 
strekningen Furuveien-
Briskeveien 

200 Ikke utført. Utvidelse og forsterking av Bjørke-
veien på strekningen er utført. Finansiert med 
driftsmidler. 

11 Trafikkøy i krysset 
Solfallsveien/Liaveien 

20 Ikke utført. Tiltaket anses å være unødvendig, og 
foreslås tatt ut av tiltaksplanen. 
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12 Av-og påstignings-
rampe v/Brønnerud 
skole 

70 Ikke utført. 

13 Gang-ogsykkelvei 
Abberud –Vestby gr.  

80 Ikke utført. 

14 Veilys langs 
Brønnerudveien til 
Brønnerud skole 

150 Ikke utført 

15 Rundkjøring i krysset 
Sjøskogenveien/Nord-
skogenveien 

 
         1 000 

Ikke utført. 

16 Gang- og sykkelvei 
langs Søråsveien inkl. 
veilys 

800 Ikke utført. 

17 Gang-og sykkelvei - 
Gml.Mossevei 
m/fartshumper 

1 500 Fartsdempere er etablert på nordre del av Gml 
Mossevei (kr 20 000).  

18 Parkeringsplass ved 
Verkenbakken i Gamle 
Kongevei 

50 Ikke utført. 

19 Videreføring av gang-
og sykkelvei i Emily 
Kirkerudsvei 

 900 Ikke utført. 

20 Gang- og sykkelvei 
langs Myhrerveien fra 
krysset mot Gultvedt 
gård til riksvei 152  

 
 600 

Ikke utført 

21 Utvidelse av 
Kvestadveien 

600 Ikke utført. 

22 Gang- og sykkelvei 
langs Børsumveien 
inkl. veilys 

         5 700  Ikke utført. 

 Sum totalt       12 650  
 

Fylkesveier (Akershus fylkeskommune er ansvarlig for tiltaksgjennomføring) 
Prioritet Tiltak Merknader 
01 Det opphøyde gangfeltet over 

Kroerveien fra Parallellen øst for 
Drottveien sikres bedre ved: 
Frisiktsone etableres langs sørsida av 
Kroerveien på begge sider av 
gangfeltet ved at hekker og gjerder 
fjernes eller trekkes tilbake. 
Det anlegges rumlefelt på begge 
sider av gangfeltet. 
Lysforholdene bedres. 
Skiltinga bedres. 
Enkelt lyskryss 

Kommunen har sørget for at tomteeier i 
krysset har fjernet noen greiner på trær, slik 
at sikten er noe forbedret. 
Øvrige tiltak ikke utført. 
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02 Opphøyd gangfelt i Kongeveien ved 
Høgskoleveien 

Ikke utført. 

03 Veibelysning langs Hogstvetveien på 
strekningen jernbaneundergangen- 
Solliveien 

Ikke utført. 

04 Sette ned hastigheten til 50 km/t på 
Kongeveien 

Utført på deler av strekningen. 

05 Gangfelt Kjærnesveien ved 
Kjonebakken 

 

06 Markering av gangfelt i x 
Fagerliveien-Kroerveien 

 

07 Veilys langs Hogstvetveien - 
undergang NSB til S.Moer 

Ikke utført. 

08 Gangfelt og veilys i X mellom 
Askehaugveien og Kongeveien 

 

09 Gang-og sykkelvei ved Furumoen 
inkl.busslomme 

 

10 Gang-og sykkelvei langs 
Kjærnesveien 

Ikke utført.  

11 Gang-og sykkelvei fra Furumoen til 
Revhaugkrysset 

Ikke utført. 

12 Gang-og sykkelvei Meierikrysset – 
Syverudveien 

Ikke utført. 

13 Gang-og sykkelvei Egget-Melby 
inkl.fartshumper 

Ikke utført. 

14 Gang- og sykkelvei fra Bestefars vei, 
langs Kroerveien, til krysset med 
Solfallsveien 

Ikke utført. 

15 Rundkjøring i Rustadporten og av-
/påstigningsplass i Kroerveien 

Ikke utført. 

16 Venstresvingfelt på Kongeveien ved 
Bølstad gjenbruksstasjon 

Ikke utført. Follo ReN IKS arbeider med 
forbedring av adkomstforholdene til 
miljøstasjonen. 

17 Gang-og sykkelvei langs 
Sundbyveien 

Ikke utført 

18 Endring/utbedring av 
Norderåstoppen 

Ikke utført. 

19 Gang-og sykkelvei fra x med 
Syverudveien til Egget 

Ikke utført 

20 Veirekkverk langs fortau gjennom 
Sporretfeltet 

 

21 Ny Bølstad bru Ikke utført 
22 Legge Hogstvetbekken i nytt elveleie 

ved behov 
Ikke utført. 
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Riksveier 
Prioritet  Tiltak 
01 Ny rv 152 Holstad - Ås sentrum Ikke utført.  
02 50 km/t på rv 154 – Nordbyveien Utført 
03 Flytte kryssningspunkt ved 

Shellstasjonen Korsegården slik at det 
blir sikker skolevei 

Ikke utført. 

04 Gang-og sykkelvei/fortau langs 
Holstadveien fra Sentralkrysset til 
Nyborgveien 

Ikke utført. Er forutsatt påbegynt i 2009. 

05 Forbedre veilyset i gangfelt på rv 152 
ved Åsgård skole og i kryss med 
Idrettsveien 

Utført. 

06 Gangveisluse ved Meierikrysset; rv 
152  

Bygd gangfelt og trafikkøy. 

07 Gangfelt til busslomme ved NLH på 
sørsiden av Rv 152 

Ikke utført 

08 Gangveisluse ved Fougnerbakken; rv 
152 

Ikke utført 

09 Utbedring av hovedinnkjøringen til 
UMB fra riksvei 152 

Ikke utført. 

10 Utbedre gang-og sykkelveien fra 
Meierikrysset til IHA (husdyrfag) 

Ikke utført. 

11 Opphøyd gangfelt på riksvei 152 ved 
kryssningspunktet Kvestadveien -  
Gamle Mossevei 

Markert gangfelt. 

12 Fartsgrense 50 km/t på riksvei 152 på 
strekningen Nyveien-Fjøser. Pluss 
markering av gangfelt 

Anses uaktuelt. 

13 Opphøyde gangfelt rv152-
Holstadveien 

Det er bygd trafikkøyer ved gangfelt. 

14 Fartsgrense på 40 km/t i Sundbyveien Utført sammen med bygging av 
fartsdempere. 

15 Opphøyd gangfelt på rv 154 ved 
Bamsebu 

Bygd trafikkøy. 

16 Opphøyde gangfelt ved Aud Max og 
Samfunnsveien  

Markert gangfelt med trafikkøy. 

17 Diverse tiltak i x rv 154 og 
Nygårdsveien 

Er utført i forbindelse med bygging av 
nytt Nygårdskryss og ny stamvei kryss 
med Nordbyveien. 

18 Venstresving på Rv 156 - Nessetveien 
med Toveien 

Utført 

19 Utkjørsel til Rv 156 - Nessetveien, 
ved Nordre Bekkevold, forandres som 
vedtatt i reguleringsplanen. 

Ikke utført 

20 Veirekkverk langs fortau i 
Sentralveien; rv 152 

Utført. 



  Sak 65/08 

 
21 Merke gangfelt i krysset riksvei 

152/Osloveien 
Ikke utført 

22 Venstresvingfelt på rv 152 i x med 
Osloveien 

Ikke utført. 

23 Venstresvingfelt på rv 154 i x med 
Grenseveien 

Ikke utført. Reguleringsplan for 
Nordbyveien med rundkjøring i krysset 
er under arbeid. 

24 Markering av gangfelt på rv 154 ved 
Tamburbakken  

Utført. 

25 Parkeringsplass ved Askehaugkrysset; 
rv 156 

Ikke utført. Er dog opparbeidet 
kommunal p-plass nær krysset langs 
Kjærnesveien. 

26 Tilrettelegge for gang-og sykkelvei 
langs Gml Mossevei fra Ringnes til 
Oslo grense 

Ikke utført. 

27 Lysregulering av gangfelt ved 
Bamsebu, rv 154 

Ikke aktuelt 

28 Stenge utkjøringen fra Solbergveien til 
rv 154 

Ikke utført. 

29 Gang-og sykkelvei langs rv 154 fra 
Tamburbakken til Ski grense 

Ikke utført. Må ses i sammenheng med 
det reguleringsplanarbeid som nå pågår i 
regi av Statens vegvesen; region øst. 

30 Forbedre leskur i busslomme ved E6 
Korsegården 

? 

31 Gangveiundergang i Meierikrysset; rv 
152 

Ikke utført 

32 Søndre Tverrvei Utført. 
 
 
 
Vurdering: 
 
Innspill 
Innbyggere og trafikanter er invitert til å komme med innspill og forslag til bedring av 
trafikksikkerheten for alle typer veier i Ås kommune. 
Forslag til tiltak på fylkesveier og riksveier med en antatt kostnad på over 1 mill.kr oversendes 
Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune innen 01.07. i år som innspill til  
handlingsprogram for 4-årsperioden 2010-2013 i Nasjonal Transportplan.   
 
Følgende innspill er kommet inn: 
 
1. Kommunale veier 
 
Nr Forslag til tiltak Antatt kostnad /Merknad 
01 Fartsdempere i Tårnveien nord Kr 10 000 
02 Fartsdempere i Vollholen. Stenge utkjøring fra 

Vollholen nord i kryss med Kroerveien. 
Fartsdempere: kr 15000 
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03 Fartsdempere i Danskerudveien og 
Danskerudbråten. Evt stenge innkjøring fra 
Danskerudveien fra Kroerveien. Bygge egen 
adkomstvei fra Kroerveien til Revaugberget. 

Fartsdempere kr 25 000 etableres. Ikke 
aktuelt å stenge Danskerudveien for 
gjennomkjøring. 
Reguleringsmyndigheten bes om å 
vurdere egen adkomstvei til 
Revaugberget. 
. 

04 Fartsdempere i Liaveien nord (ved innkjøringen 
til Dysterbråtan). 

Kr 15 000 

05 Veilys for parkeringsplass ved Sjøskogen skole, 
samt veilys langs gangvei fra p-plassen til 
skolegården. 

Kr 120 000. Foreslås tatt med i neste 
utbyggingstrinn for Sjøskogen skole. 

06 Brønnerud skole ønsker en omprioritering av 
eksisterende tiltak som følger: 

• Gang-og sykkelvei langs Gml Mossevei 
må opprioriteres 

• Av-og påstigningsrampe ved Brønnerud 
skole 

• P-forbudsskilt ved Brønnerud skole 
• Gang-og sykkelvei langs Børsumveien 
• Utvidelse av Kvestadveien 
• Veilys langs Brønnerudveien til 

Brønnerud skole 
• Gang-og sykkelvei langs Myhrerveien 

Forslaget tas til etterretning i den 
reviderte tiltaksplanen. 

07 Fjerning av vegetasjon i veikryss Langbakken – 
Gamleveien. 

 

08 Fartsdempere i Nyveien.  Kr 25 000 
09 Gang-og sykkelvei inkl.veilys langs Nyveien Ca 500m strekning; 2,0 mill.kr 
10 Fartsdempere i Emilie Kirkerudsvei Kr 15 000 
11 Fartsdempere i Måltrostveien mellom Skogfaret 

og Søråsveien 
Kr 10 000 

12 Utbedring av siktforhold i Toveien Kr 70 000. Foreslås prioritert høyt. 
 
Det er innkommet nye forslag for kommunale veier som har en kostnadsramme på 2,305 
mill.kr. Dette i tillegg til gjeldende tiltaksplan er det tydeliggjort et ønske eller behov for tiltak 
med en kostnadsramme på i alt ca 15 mill.kr. 
 
Det er helt avgjørende at det bevilges spesifikke kommunale midler for at det skal være 
formålstjenlig å utarbeide tiltaksplan for trafikksikkerhet. Tiltaksplan som i all hovedsak 
omfatter bygging av fartsdempere finansiert over et ”anstrengt” driftsbudsjett, dekker på langt 
nær behovet som synliggjøres i tiltaksplanen.   
Det må derfor søkes bevilget kommunale midler til trafikksikkerhetstiltak innen en periode på 
fire år, dvs for perioden 2009-2012, tilsvarende 1,0 mill.kr hvert år. Dette vil gi grunnlag for å 
kunne utnytte mulighetene til å søke om statlige tilskuddsmidler, og dermed i stor grad kunne 
oppnå gjennomføring av tiltaksplanen finansiert med statlige tilskudd og kommunale midler. 
 
Dersom kommunens økonomiske situasjon er så vanskelig at det ikke er mulig å øremerke 
midler til trafikksikkerhet, anses rullering av tiltaksplanen hvert annet år å være overflødig. I 
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så fall bør rulleringen av tiltaksplanen utsettes til kommunens økonomi gjør det mulig å 
avsette midler til trafikksikkerhet. 
 
Dette betyr at kommunens trafikksikkerhetsarbeid inntil videre kun vil omfatte etablering av 
fartsdempere (veihumper) der gjeldende retningslinjer tilfredsstilles, og innenfor 
driftsbudsjettets rammer. Disse tiltakene foreslås derfor tatt ut av tiltaksplanen, og integreres i 
ordinær veidrift.  
 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet i prioritert rekkefølge på grunnlag av innspill som er gitt i år, 
legges fram for politisk behandling med følgende forslag:  
 
Tabell 1 - Kommunale veier 
Prioritet Tiltak Totale 

kostnader 
(1000 kr) 

01 Fortau i Moerveien 
Frisikt må sikres i krysset mellom hotellet og brannstasjonen ved at 
hekken fjernes eller trekkes tilbake 

350 

02 Frisiktsutbedring i Toveien 70 
03 Parkering forbudt-skilt v/Brønnerud skole 10 
04 Parkeringsplassen ved Åstunet avgrenses slik at det ikke er mulig å 

parkere på gangarealet. HC-parkeringen utenfor apoteket bør 
utbedres. 

20 

05 Veilys langs skolesti Hesteskoen til Nordbyskolene 450 
06 Gang-og sykkelvei - Gml.Mossevei m/fartshumper 1 500 
07 Av-og påstigningsrampe v/Brønnerud skole 70 
08 Fortau langs Bjørkeveien på strekningen Furuveien-Briskeveien 200 
09 Utvidelse av Kvestadveien 600 
10 Veilys langs Brønnerudveien til Brønnerud skole 150 
11 Rundkjøring i krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien 1000 
12 Gang- og sykkelvei langs Søråsveien inkl. veilys 800 
13 Parkeringsplass ved Verkenbakken i Gamle Kongevei 50 
14 Videreføring av gang-og sykkelvei i Emily Kirkerudsvei  900 
15 Gang- og sykkelvei langs Myhrerveien fra krysset mot Gultvedt 

gård til riksvei 152  
 

 600 
16 Gang-og sykkelvei Abberud –Vestby gr.  80 
17 Gang- og sykkelvei langs Børsumveien inkl. veilys          5 700  

 Sum totalt       12 550 
 
2. Fylkekommunale veier 
 
Ski kommune arbeider med en reguleringsplan om gang- og sykkelvei langs Kråkstadveien på 
strekningen fra Kråkstad til Ås kommunegrense (ved Tandbergløkka) og videre fra 
Tandbergløkka til eksisterende fortau i Ski kommune. Reguleringsplanen forventes godkjent i 
2009. For å legge forholdene til rette for en sammenhengende gang- og sykkelvei langs 
Kråkstadveien på den aktuelle strekningen, må Ås kommune sørge for å utarbeide 
reguleringsplan for gang- og sykkelvei på den del av Kråkstadveien som ligger i Ås kommune 
fra grensen mot Ski til eksisterende gang- og sykkelvei ved Tandbergløkka. 
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Det er gitt tydelige politiske signaler om at gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien; ca 1200m, 
må bygges. Antatt kostnad er 4,0 mill. kr. Dette er et nødvendig skritt for å kunne åpne for 
boligbygging på Kjærnes; jfr rekkefølgebestemmelser i godkjente reguleringsplaner i området. 
Det er fremmet egne sak om dette til HTM i møte den 12.06.2008, hvor det foreslås at 
kommunen sørger for å bygge veien. Bygging av gang- og sykkelveien foreslås derfor prioritert 
øverst på tiltakslista for fylkesveier. 
 
Det er kommet inn et ønske om å etablere fartsdempere på Kroerveien ved Bjørnebekk, fordi 
det registreres til dels høy trafikktetthet og hastighet.  
 
Tilsvarende ønske om tiltak er kommet fra beboere langs Hogstvetveien. Det er foretatt 
trafikkmålinger. Resultatene av disse viser klart høyere gjennomsnittshastighet enn fastsatt 
fartsgrense. Statens vegvesen er på dette grunnlag anmodet om å etablere fartsdempere. Det er 
foreløpig ikke mottatt tilbakemelding om dette. 
 
Brønnerud skole har spilt inn ønske om omprioritering av tre tiltak i gjeldende plan: 

1. Fartsgrense på 50 km/t i Kongeveien 
2. Gang- og sykkelvei Meierikrysset –Syverudveien 
3. Endring/utbedring av ”Norderåstoppen” 

 
Følgende forslag til tiltaksplan for fylkeskommunale veier legges fram: 
 

Tabell 2 - Fylkesveier (Akershus fylkeskommune er ansvarlig for tiltaksgjennomføring) 
Prioritet Tiltak 
01 Gang-og sykkelvei langs Kjærnesveien; inkl gangfelt ved Kjonebakken 
02 Fartsdempere i Hogstvetveien og Kroerveien ved Bjørnebekk 
03 Reguleringsplan for gang-og sykkelvei langs Kråkstadveien 
04 Sette ned hastigheten til 50 km/t på Kongeveien 
05 Det opphøyde gangfeltet over Kroerveien fra Parallellen øst for Drottveien 

sikres bedre ved: 
Det anlegges rumlefelt på begge sider av gangfeltet. 
Lysforholdene bedres. 
Skiltinga bedres. 
Enkelt lyskryss 

06 Opphøyd gangfelt i Kongeveien ved Høgskoleveien 
07 Veibelysning langs Hogstvetveien på strekningen jernbaneundergangen- 

Solliveien 
08 Gang-og sykkelvei Meierikrysset – Syverudveien 
09 Veilys langs Hogstvetveien - undergang NSB til S.Moer 
10 Endring/utbedring av Norderåstoppen 
11 Gang-og sykkelvei ved Furumoen inkl.busslomme 
12 Gang-og sykkelvei fra Furumoen til Revhaugkrysset 
13 Gang-og sykkelvei Egget-Melby inkl.fartshumper 
14 Gang- og sykkelvei fra Bestefars vei, langs Kroerveien, til krysset med 

Solfallsveien 
15 Rundkjøring i Rustadporten og av-/påstigningsplass i Kroerveien 
16 Venstresvingfelt på Kongeveien ved Bølstad gjenbruksstasjon 
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17 Gang-og sykkelvei langs Sundbyveien 
18 Gang-og sykkelvei fra x med Syverudveien til Egget 
19 Veirekkverk langs fortau gjennom Sporretfeltet 
20 Ny Bølstad bru 
21 Legge Hogstvetbekken i nytt elveleie ved behov 

 
3. Riks-og europaveier 
 
Fra flere UMB-ansatte og studenter har det kommet inn behov for å etablere gangfelt på rv 152 
over til busslomme på sydsiden av riksveien litt vest for Meierikrysset. 
 
Brønnerud skole har pekt på behovet for å utbedre adkomstforholdene ved bensinstasjonen i 
forhold til skoleveien ved Korsegården.  
De har understreket behovet for bedre veibelysning ved kryssingspunktene av gangveien langs 
rv 152. 
Videre er det behov for å etablere parkeringsplass for reisende med flybuss til/fra Gardermoen 
ved Korsegården.  
 
I forbindelse med forbedring av adkomstforholdene til bensinstasjon og etablering av 
ovennevnte parkeringsplass, bør det utarbeides en ny reguleringsplan for formålene. 
 
Det er gitt uttrykk for behov for å etablere parkeringsplass ved det ”gamle” Nygårdskrysset for 
kollektivreisende. Det bør vurderes utarbeidelse av reguleringsplan for formålet. 
 
Adkomstforholdene til og fra Vinterbrosenteret bør vurderes forbedret. Dette kan gjøres enten 
ved å bygge et venstresvingfelt på rv 156 – Nessetveien – på østsiden av senteret eller ved 
bygging av ny rundkjøring på det samme stedet. Statens vegvesen har vist noe reservasjon i 
forhold til bygging av ny rundkjøring pga av for liten avstand mellom to rundkjøringer. 
Det foreslås derfor at det bygges venstresvingfelt for innkjøring til handelssenteret. 
 
Forlengelse og fullføring av gang- og sykkelveiforbindelsen fra Vinterbro Næringspark til 
Vinterbrosenteret anses nødvendig. Statens vegvesen har tatt opp igjen arbeidet med å 
utarbeide reguleringsplan for dette. 
 
Ut fra dette legges følgende forslag til tiltaksplan fram: 
 
Tabell 3 – Riks- og europaveier 
 
Prioritet  
01 Ny rv 152 Holstad - Ås sentrum 
02 Gang-og sykkelvei/fortau langs Holstadveien fra Sentralkrysset til Nyborgveien 
03 Utbedre adkomstforholdene til bensinstasjonen ved Korsegården slik at det blir 

sikker skolevei. 
04 Gangfelt til busslomme ved NLH på sørsiden av Rv 152 vest for Meierikrysset 
05 Parkeringsplass ved Korsegården/Brønnerud for kollektivreisende. 
06 Forbedre veilys i kryssingpunkter av gang-og sykkelveien langs rv 152 
07 Parkeringsplass for kollektivreisende ved Nygårdskrysset. 
08 Venstresvingfelt på rv 156 – Nessetveien – som ny atkomst til Vinterbrosenteret 
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09 Gangveisluse ved Meierikrysset; rv 152  
10 Gangveisluse ved Fougnerbakken; rv 152 
11 Utbedring av hovedinnkjøringen til UMB fra riksvei 152 
12 Utbedre gang-og sykkelveien fra Meierikrysset til IHA (husdyrfag) 
13 Opphøyd gangfelt på riksvei 152 ved kryssningspunktet Kvestadveien - Gamle 

Mossevei 
14 Opphøyd gangfelt ved Aud Max og Samfunnsveien  
15 Forbedre leskur i busslomme ved E6 Korsegården 
 Fullføre gang-og sykkelvei fra Vinterbro Næringspark til Vinterbrosenteret 
16 Utkjørsel til Rv 156 - Nessetveien, ved Nordre Bekkevold, forandres som vedtatt i 

reguleringsplanen. 
17 Merke gangfelt i krysset rv 152/Osloveien 
18 Venstresvingfelt på rv 152 i x med Osloveien 
19 Markering av gangfelt på rv 154 ved Tamburbakken  
20 Tilrettelegge for gang-og sykkelvei langs Gml Mossevei fra Ringnes til Oslo grense 
21 Stenge utkjøringen fra Solbergveien til rv 154 
22 Gang-og sykkelvei langs rv 154 fra Tamburbakken til Ski grense 
23 Gangveiundergang i Meierikrysset; rv 152 
 
 
Konklusjon: 
Tiltaksplaner som vist i tabell 1 for kommunale veier, tabell 2 for fylkeveier og tabell 3 riks- 
og europaveier legges til grunn for det videre trafikksikkerhetsarbeidet. 
 
Det søkes avsatt 1,0 mill.kr pr år til trafikksikkerhet i kommunens økonomiplan for perioden 
2009-2012. 
 
Tiltak hvor antatt kostnad overstiger 1,0 mill.kr for fylkesveier samt riks- og europaveier 
oversendes Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune som innspill til handlingsprogram 
for 2010-2013 i Nasjonal Transportplan. 
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Utv.sak nr 66/08 
GANG- OG SYKKELVEI LANGS KJÆRNESVEIEN 
FINANSIERING 
 
Saksbehandler:  Gunnar Larsen Arkivnr: Q20  Saknr.:  08/1139 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 61/08 12.06.2008 
Formannskapet 66/08 27.08.2008 
Kommunestyret /  
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 12.06.2008:  
Ås kommune kan ikke finansiere gjennomføring av gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien på 
strekningen fra eksisterende gang- og sykkelvei ved Kjonebakken til krysset med Nebbaveien 
innenfor gjeldende økonomiplan. 

_____ 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 12.06.2008: 
Håvard Steinsholt foreslo følgende endring: 
Siste ordet nå erstattes med innenfor gjeldende økonomiplan 
 
Votering: Innstillingen med Håvard Steinsholts endring ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 12.06.2008: Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling 31.05.08: 
Ås kommune kan ikke finansiere gjennomføring av gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien på 
strekningen fra eksisterende gang- og sykkelvei ved Kjonebakken til krysset med Nebbaveien 
nå. 

_____ 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kjærnes Vel 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Det foreligger i alt fire godkjente reguleringsplaner (R-212, R-217; R-218 og R-221) i 
Kjærnesområdet som omfatter bygging av gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien fra toppen 
av Kjonebakken til Kjærnes brygge. Formålet med reguleringsplanene er i hovedsak 
boligbygging. Tre av disse reguleringsplanene har rekkefølgebestemmelser som fastsetter at 
gang- og sykkelvei langs Kjærnes på ovennevnte strekning skal være bygd før boligbygging 
tillates. 
 
R-217 gjelder strekningen fra krysset med Nebbaveien til Kjærnes brygge. Det pågår 
utbygging for dette området nå i privat regi. Dette omfatter også bygging av gang- og 
sykkelvei på strekningen fra krysset med Nebbaveien og fram mot Kjærnes brygge.  
 
R-218 og R-221 er reguleringsplaner som omfatter henholdsvis boligområder ved Kjellveien 
og Eikestubben. Begge reguleringsplanene har rekkefølgebestemmelser om bygging av gang- 
og sykkelvei. Reguleringsplanene dekker ca 1000m av i alt ca 1200m gang- og sykkelvei langs 
Kjærnesveien fram til krysset med Nebbaveien. 
 
Reguleringsplan for Nebbaveien, R-212, omfatter ca 200m av hele gang- og 
sykkelveistrekningen langs Kjærnesveien, men innholder ikke krav om at gang- og sykkelvei 
skal vær bygd før byggetillatelse kan gis. 
 
Denne situasjonen innebærer et ulikt grunnlag for byggesaksbehandling som anses ganske 
uheldig. Det forutsettes at kommunen ønsker å legge forholdene til rette for at regulerings-
planene formål skal gjennomføres, og at dette kan gjøres på grunnlag av et enhetlig og likt 
behandlingsprinsipp. Et helt avgjørende element i dette er at gang- og sykkelveien på den 
aktuelle strekningen på ca 1200m fra Kjonebakken til krysset med Nebbaveien bygges med det 
første. Utfordringen knyttet til dette er finansiering av veianlegget. Kjærnesveien er en 
fylkeskommunal vei, og det kan derfor hevdes at det er et fylkeskommunalt ansvar å sørge for 
bygging av gangveien. Imidlertid er tiltaket ikke høyt prioritert av kommunen i gjeldende 
tiltaksplan for trafikksikkerhet for fylkeveier, og derfor heller ikke høyt prioritert i fylket. For 
at veien skal bygges rimelig raskt, må tiltaket opprioriteres i revideringen av kommunal 
tiltaksplanen for trafikksikkerhet. Egen sak om dette fremmes nå. 
For at veien skal kunne realiseres med det første, anses det nødvendig at kommunen vurderer 
andre finansieringsmuligheter enn gjennom fylkeskommunen. 
 
Antatt opparbeidelseskostnader for gang- og sykkelvei er: 
 

• Detaljprosjektering                                 kr     200 000 
• Grunnerverv                                          500 000 
• Veibygging, 10000m2 masse a kr 200             2 000 000 
• Asfaltering, 3000m2 av kr 100                           300 000 
• Veibelysning, 30 pkt a kr 20 000                        600 000 
• Diverse/uforutsett                                               400 000 

Opparbeidelseskostnad                              kr   4 000 000 
            ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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Vurdering: 
Refusjonsbestemmelsene i plan- og bygningsloven 
Bruk av plan- og bygningslovens refusjonsbestemmelser hjemler refusjon av utgifter til 
opparbeidelse av veianlegg. Idet disse bestemmelsene kun hjemler utgiftsfordeling på ubebygd 
areal og eiendommer, kan bruk av disse reglene derfor gi ganske ulike og urettferdige utslag. 
Dessuten innebærer bestemmelsene omfattende formelle og juridiske  
spilleregler, som er ganske rigide samt tids- og arbeidskrevende og dermed lite rasjonelle.  
Ut fra dette anses refusjonsbestemmelsene uaktuell å benytte som finansieringsmulighet i 
denne forbindelse. 
 
Jordskifteloven 
Bruk av jordskifteloven for fordeling av utgifter til bygging av gang- og sykkelveien er tatt opp 
med og vurdert av jordskifteretten i Oslo & Akershus. Jordskifteretten er i utgangspunktet noe 
usikker på om jordskifteloven - §2e -  kan hjemle slik utgiftsfordeling. Dette fordi en slik sak 
ikke er prøvd tidligere. For at denne løsningen kan prøves, må en eller flere private som har 
rettslig interesse i at gang- og sykkelveien bygges; f.eks Kjærnes Vel, fremme sak overfor 
jordskifteretten. Utgiftsfordelingen kan fremmes for alle eiendommer som ligger innen 
regulerte områder, og som kan ha nytte av gang- og sykkelveien. Jordskifteretten kan deretter 
gjøre et fremmingsvedtak om forhåndspåanke i saken. Dvs at samtlige innen ovennevnte 
reguleringsplanområder gis en frist på en måned, med anledning til å be om avklaring av 
lovhjemmelen. Slik avklaring kan gå til endelig avgjørelse i lagmannsretten dersom partene 
ber om det. Dersom slik hjemmel finnes, vil jordskifteretten deretter gjøre vedtak om at 
etablering av et styre som skal ha forvaltningsansvaret for gjennomføring av veiprosjektet. 
Etter en nærmere vurdering av tiltakets verdinytte for alle aktuelle eiendommer, gjør 
jordskifteretten videre vedtak om en relativ verdifastsetting av tiltaket for eiendommene, samt 
vedtak om alle nødvendige forvaltningsregler (bl.a. betalingsfrister) styret skal følge. Vedtak 
om verdifastsettingen kan påankes til overjordskifteretten innen en frist på mint 14 dager. 
Vedtak i jordskifteretten/overjordskifteretten har samme rettskraft som en dom.  
 
Det er altså knyttet noe usikkerhet til om jordskifteloven hjemler adgang til å kreve beboerne 
for andelsutgifter som kan fullfinansiere bygging av det aktuelle gang- og sykkelveiprosjektet. 
Det er verdt å merke seg at en slik sak krever et privat initiativ fra en eller flere tomteeiere 
(flere jo bedre) på Kjærnes, som er innstilt på å gjennomføre saken. Utgifter til å fremme en 
slik sak er antatt å koste i størrelsesorden 30-50 000 kroner. 
Kommunen har ikke adgang til å pålegge slikt privat initiativ, men kan ved informasjon om 
denne muligheten påvirke eller bidra til at slik sak fremmes privat. På den annen side skal det 
ikke unnlates å nevne at noen anser bygging av veien å være en offentlig oppgave. 
 
Dersom fremming av en slik sak avklarer at jordskifteloven hjemler ovennevnte 
gjennomføring, må det påregnes en del behandlingstid på grunn av forventede saker i forhold 
til overprøving og anke av vedtak.  
Dersom fremming av saken resulterer i at lovhjemmel ikke er til stede i jordskifteloven, er 
man tilbake til utgangspunktet. 
Således er denne lovanvendelsen usikker mht ønsket måloppnåelse. 
 
Omprioritering av kommunale investeringsmidler 
Ås kommune fullfinansierte bygging av gang- og sykkelvei langs Kroerveien for noen år siden. 
Akershus fylkeskommune gjorde i den sammenheng vedtak om at kommunen skulle 
refunderes 50% av opparbeidelsesutgiften i 2008. Etter anmodning fra Statens vegvesen 
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(sekretariat for Akershus fylkeskommune i veisaker) er det i april/mai sendt faktura om 
refusjon av ca 4,5 mill.kr. Denne refusjonen er tatt inn i økonomiplanen for Ås kommune i 
2009, som finansiering av vedtatte investeringer.  
 
Rådmannen ser opparbeidelse av gang- og sykkelvei fra Kjonebakken til Nebbaveien som et 
godt tiltak. Slik den økonomiiske situasjonen er finner han imidlertid ikke å kunne prioritere 
kommunale midler til dette prosjektet nå. Dersom de foreslåtte løsninger til å skaffe ekstern 
finansiering ikke fører fram, kan prosjektet ikke gjennomføres nå.



ÅS KOMMUNE 
Formannskapet  Sak 67/08 

 

 
Utv.sak nr 67/08 
UTREDNING AV FRIVILLIGHETSSENTRALENS I ÅS SIN ROLLE 
 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Arkivnr: F08  Saknr.:  08/1787 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 67/08 27.08.2008 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Frivillighetssentralen i Ås videreføres. 
2. Frivillighetssentralen utvikles til en sektorovergripende nærmiljøsentral i tråd med sentrale 

føringer, kommuneplanen og erfaringer fra 10 års drift.  Omsorgsorienterte tiltak som 
formidlingstjenesten og besøksvenntjenesten opprettholdes inntil videre.  

3. Det skal jobbes for å få frivillighetssentralen lokalisert i kulturhuset.  
 
Rådmannen i Ås, 19.08.08 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Administrativ behandling: 
Styret i Frivillighetssentralen i Ås 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Utredning av Frivillighetssentralen i Ås sin rolle – en anbefaling 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
FVHS i Ås sine vedtekter 
Årsmelding 2007 
Virksomhetsplan 2008 
Retningslinjer for frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler 
St.meld. nr.39 (2006-2007): ”Frivillighet for alle” 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Tone Eng 
Styret i Frivillighetssentralen i Ås  
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Plan for frivillighet ble vedtatt i kommunestyret 14/6-2006. Et av tiltakene i denne planen er å 
utrede frivillighetssentralens (FVHS) rolle i Ås. Bakgrunnen for dette tiltaket er at mange lag 
og foreninger mener frivillighetssentralen er et godt konsept som bl.a. bør utvikles slik at flere 
kan nyte godt av sentralens tjenester. 
 
FVHS i Ås ble vedtatt etablert av kommunestyret 2. april 1997, sak 10/97. Retningslinjer og 
årlige tilskudd fra staten med tilhørende rapportering gir rammer for driften av frivillighets-
sentralene. FVHS i Ås har på bakgrunn av dette egne vedtekter, et bredt sammensatt styre og 
rapporterer årlig til staten ved Kirke- og kulturdepartementet. FVHS sitt budsjett er for 2007 
på kr. 494 000,- hvor statens tilskudd utgjør kr. 265 000,-. 
 
Det er i dag 318 frivillighetssentralen i Norge. Regjeringens mål er å utvikle disse til sektor-
overgripende nærmiljøsentraler, der sentralene aktivt støtter opp om og tilrettelegger for 
frivillig sektors arbeid med å utvikle et levende lokalsamfunn. Evaluering av frivillighets-
sentralene i Norge viser at mange sentraler har utviklet seg til å bli nærmiljøsentraler. Disse 
sentralene kjennetegnes av stor bredde i fritids- og nærmiljøaktiviteter så vel som sosiale 
omsorgstiltak.  
 
Kommuneplanen peker på at Ås kommune har en viktig rolle som samfunnsaktør og pådriver i 
utviklingen av lokalsamfunnet. Områder kommunen jobber med som samfunnsaktør er bl.a. 
folkehelse, kulturliv, medvirkning og dialog. Frivillig sektor står sentralt i dette arbeidet. 
Kommunen skal bl.a. legge forholdene bedre til rette for frivillig sektor slik at det blir enklere 
for lag, foreninger og enkeltfrivillige å yte frivillig innsats. FVHS er et viktig virkemiddel i 
dette arbeidet. 
 
Det utarbeides hvert år en virksomhetsplan for FVHS som vedtas av styret.  
Virksomhetsplanen for 2008 viser hvilke områder det jobbes innefor. 
 
Delmål 1: Frivillighetssentralen i Ås skal være en møteplass for de som ønsker hjelp og 
de som ønsker å hjelpe 
Formidlingstjenesten, eks: plenklipp, kontorhjelp, snømåking, lufte førerhund, følgevenn 
Prosjekt ”Livsglede for eldre” 
Sorggrupper for barn og for voksne 
Besøkstjenesten  
Delmål 2: Frivillighetssentralen i Ås skal være et servicekontor for lag og foreninger, 
og legge til rette for samarbeid mellom lag og foreninger og kommunen 
Service for lag og foreninger eks: kopiering, nettsider, adresselister 
TV-aksjonen; mobilisere bøssebærere, aksjonskomiteen, råd og veiledning til andre aksjoner 
Trivsel på institusjoner; Alternativ jul, St.Hans i Dr.Sødringsvei, Krisesenteret 
Strikking inn i skolen, 4.klasse 
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Delmål 3: Frivillighetssentralen i Ås skal bidra til å skape aktiviteter og nye 
samarbeidsformer i nærmiljøet 
Kurs for ulike målgrupper; Seniorsurf og SMS-kurs for eldre 
Natteravnene i Ås, vandring + interessegruppe 
Kontaktmøte med velforeningene 
Folkehelse 
Mangfoldåret 
Flyktningeguide 
Delmål 4: Frivillighetssentralen i Ås skal være et forum for læring om og utvikling av 
frivillig aktivitet 
Styret i frivillighetssentralen; styremøter, styreseminar 
Daglig leder: daglig drift, konferanser, kurs, seminarer 
Plan for frivillighet; Utredning av frivillighetssentralens rolle i Ås 
Frivilligprisen  
Informasjonsarbeid; intervjuer, annonser, foredrag 
Furs og seminarer; FVHS 10 år; Seminar om frivillighet 
 
Som en del av arbeidet med å utrede frivillighetssentralen rolle, ble det våren 2007 
gjennomført en spørreundersøkelse om frivillighetssentralen. Hensikten med 
spørreundersøkelsen var å få fram i hvilken grad de spurte er tilfreds med FVHS og hvilke 
områder som kan forbedres. Målgruppa for undersøkelsen var enkeltfrivillige, lag og 
foreninger og kommunale virksomheter.  
 
Vurdering: 
FVHS i Ås har siden starten, hatt som mål å utvikle seg til å bli en møteplass for formidling og 
utvikling av frivillig innsats i et samarbeid med og mellom enkeltpersoner, lag og foreninger 
og kommunale virksomheter. Dette er i tråd med signalene staten gir via St.meld nr.39 (2006-
2007) om å utvikle frivillighetssentralene fra omsorgsorientering til sektorovergripende 
nærmiljøsentraler.  
 
Det er utløst ca. 20 000 timer med frivillig innsats i løpet av de 10 årene sentralen har eksistert. 
Det er timer som fordeler seg på oppdrag av type en til en, som formidlingstjenesten og 
besøkstjenesten, samt en rekke prosjekter som involverer flere frivillige fra lag og foreninger. 
De prosjektene FVHS har vært involvert i bygger mer opp under sentralen som en 
nærmiljøsentral. Eksempler på slike prosjekter er strikking i skolen, et tilbud til 4. klasse i 
samarbeid med Ås bygdekvinnelag og Natteravnene i Ås. Erfaring viser at det er lettere å få 
frivillige til slike nærmiljøprosjekter enn til formidlingstjenesten og besøkstjenesten. Til disse 
tjenestene kreves det mye arbeid for å skaffe frivillige, men det gir forholdsvis liten effekt. 
Imidlertid er en- til en-tjenesten av stor viktighet for den som mottar tjenesten og kommunen 
har stort utbytte av tjenesten som følgevenn og besøksvenn.  
 
FVHS holder i dag til i Skoleveien 3, sammen med landbrukskontoret, kommunens eiendoms-
avdeling og fritidstilbudet. Kontoret er lite og det er få som stikker innom sentralen uten at de 
har et mål om å oppsøke sentralen. Erfaring fra andre frivillighetssentraler viser at utformingen 
av kontoret og hvor det er lokalisert betyr mye for hvor mange frivillige som stikker innom 
kontoret og hvilke prosjekter som blir satt i gang. Kulturhuset i sentrum kan gi den fleksibilitet 
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og lokalisering som er nødvendig for at FVHS skal kunne utvikle seg mer i retning av en 
nærmiljøsentral.  
 
Konklusjon:  
På bakgrunn av statlige signaler, vedtatt kommuneplan og de erfaringene en har fått med 
FVHS i Ås gjennom 10 år, mener rådmannen at sentralen i Ås skal videreføres. Det må 
imidlertid gjøres noen grep for å øke bruken av sentralen.  
 
Statens signaliserer at de vil dreie frivillighetssentralenes virksomhet fra omsorgsorientering til 
sektorovergripende nærmiljøsentraler. Dette er i tråd med de målsettinger som er satt for 
FVHS i Ås. Rådmannen mener likevel at FVHS fortsatt skal drive formidlingstjenesten og 
besøksvenntjenesten, men at virksomheten i større grad enn i dag dreies mot 
nærmiljøprosjekter.  
 
For at Frivillighetssentralen i Ås skal fungere bedre som en sektorovergripende nærmiljø-
sentral, er det viktig at sentralen får en mer sentral lokalisering.  Rådmannen anbefaler derfor 
at det jobbes for å lokalisere FVHS i Kulturhuset.  
 
 



ÅS KOMMUNE 
Formannskapet  Sak 68/08 

 

 
Utv.sak nr 68/08 
BRUK AV FESTSALEN - ÅSGÅRD 
 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: 213  Saknr.:  08/1809 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 68/08 27.08.2008 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Festsalen (Åsgård) leies ut fra 1. oktober. Utleieformålet begrenses til åpne arrangementer. 
2. Leiesatsen settes til kr. 2000.- pr. gang (utleie). I tillegg kommer utgiftsdekning av ekstra 

renhold. Leieforholdet skal avsluttes innen kl. 24.00. 
3. Det tillates ikke servering av alkohol i lokalet. 
4. Ny vurdering av utleieformål gjennomføres ved årsskiftet 2008/09. 
 
Rådmannen i Ås 19.08.08 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet  
 
Behandlingsrekkefølge:  Formannskapet  
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kulturskolen 
Servicetorget 
Eiendomsavdelingen 
Oppvekst og kulturetaten v/saksbehandler 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Åsgård (Bankveien 1) er klar til bruk fra skoleåret 2008-09, etter en omfattende rehabilitering 
av bygget og tilrettelegging i bygget. Bygget ser ut til å ha blitt meget funksjonelt, samtidig 
som valg av materialer og fargebruk har gitt oss et vakkert bygg. 
I hovedsak vil dette bygget være til bruk for kulturskolens opplæring/øving og samtidig være 
skolens administrasjonslokale.  
Skolen har snaut 500 elever, som gjennom året har ca. 7700 timer undervisning. 
I tillegg er kulturskolen sterkt involvert i ”Den kulturelle skolesekken”, hvor alle skolene 
brukes som kulturell arena. 
Kulturskolen har snaut 13 årsverk, fordelt på 30 ansatte. 
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Kulturskolen disponerer bygget (hele huset inkl. Festsalen) på hverdager, fra kl.13.00 til 
undervisningsformål. 
Deler av bygget står til disposisjon for kulturskolens lærere, daglig, fra kl.09.00. Dette gjelder 
lokaler for lærernes egentrening. Disse lokalene er avskjermet lydmessig, men vi trenger 
erfaringer for å få kunnskap om denne bruken fungerer sammen med annen bruk av lokalet. 
Administrasjonens brukstid i lokalet følger i hovedsak øvrig bruk av lokalet. 
 
Festsalen  
Festsalen er planlagt brukt til åpne arrangementer, fortrinnsvis i helger. Videre har vi registret 
at det er et stort ønske om å benytte lokalene til møtevirksomhet, samt forespørsler om bruk av 
lokalet til private markeringer. 
Salen m/utvidelse er 137 kvm. I tillegg kommer et tilhørende kjøkken på 10 kvm. 
Kapasiteten er 70 plasser (=antall stoler). 
Dekketøy til kaffe: 60 personer og til middag: 40 personer. 
Lokalet (Festsalen) er ikke tilrettelagt med AV-utstyr av noe slag. 
Festsalen har tidligere vært benyttet til konserter (15.15-konsertene er et innarbeidet begrep i 
Ås), samt andre konserter med andre lokale arrangører gjennom de siste årene. Dette er en 
etterspurt arena, for mindre kulturarrangementer. En bruk og etterspørsel som nok vil øke. 
Dette er en bruksmulighet vi ønsker å fortsette med. 
I Ås sentralområde (200 m unna) har vi Ås rådhus, med 4 saler i 2. etasje, samt lokale i 
underetasje (eldresenter). 
Bruken og driften av disse to byggene må sees som en helhet. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Det foreslås at utleien starter fra 1. oktober, men at utleieformålet begrenses til åpne 
arrangementer i perioden fram til årsskiftet 2008/09. Etter denne prøveperioden vurderes det å 
åpne for private leietagere. 
Fordi dette vil være utleie som skjer i helgen, trengs ekstra renhold utover kommunens eget 
renhold, slik at lokalene skal være klargjorte for kulturskolens bruk. 
 
Rådmannen foreslår at leiesatsen for Festsalen settes til kr. 2000.- pr. bruk.  
I tillegg kommer utgifter til ekstra renhold. Leietiden begrenses til kl. 24.00. 
 
Kulturskolen er i ferd med å etablere seg i lokalet, men det vil ta noe tid før alt er på plass. 
Å drive utleie krever administrative ressurser, både på forhånd og som etterarbeid. 
  
Pga. av dette er et skolelokale settes det begrensning på bruk, ved at det ikke er tillatt med 
servering av alkohol i lokalet, jfr. Opplæringslova (vedlegg) 
Rådmannen legger til grunn en streng tolkning av dette lovverket når det gjelder Festsalen. 

 
VEDLEGG 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 
§ 9-5. Skoleanlegga  
Kommunen skal sørgje for tenlege grunnskolar.  
Til vanleg bør det ikkje skipast grunnskolar med meir enn 450 elevar.  
På grunnskolar og i kombinerte anlegg for skole og andre formål må det ikkje kunne serverast 
alkohol eller takast med alkohol til nyting under arrangement i offentleg som privat regi. I 
kombinerte anlegg for skole og andre formål kan det i særlege høve gjerast unntak når desse 
anlegga vert nytta til kulturelle og sosiale føremål utanom skoletida.  
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Utv.sak nr 69/08 
SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - KAJA BARNEHAGE 
 
Saksbehandler:  Marit Øien Kristoffersen Arkivnr: A10  Saknr.:  08/1488 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 69/08 27.08.2008 
Kommunestyret / 10.09.2008 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Stiftelsen Kaja barnehage gis kommunal garanti pålydende inntil 3,5 mill kroner. Tilsagnet 

gis som simpel garanti. 
2. Garantibeløpet reduseres i takt med årlige nedbetalinger av lånet – maks 30 år.  
 
Rådmannen i Ås, 19.08.08. 
 
 
Per A Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad om garanti fra Kaja barnhage av 24.06.08 
2. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier.  
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kaja barnehage 
Fylkesmannen for godkjenning 
Revisor 
Økonomiavdelingen 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken: 
Stiftelsen Kaja barnehage søker i brev av 24.juni 2008 om kommunal garanti.  Barnehagen har 
nå to avdelinger – en for 1-2 år og en for 3-5 år med om lag totalt 30 plasser. Den opprinnelige 
barneparken benyttes nå som småbarnsavdeling, men bygget er i dårlig forfatning. Det er 
planlagt ombyggin/utbygging på ca 173 m² som skal gi: 

- ny og større småbarnsavdeling 
- bygging av kjøkken, tidligere kjøkken omgjøres til vaskerom og garderobe for 

personalet.  
- installering av ventilasjonsanlegg 
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Kaja barnehage er en stiftelse som har nedfelt i sine vedtekter at de har et ideelt (ikke-
økonomisk) formål. Søknaden kommer dermed ikke i konflikt med Kommunelovens § 51 nr 2 
som setter forbud mot kausjon eller annen økonomisk garanti for næringsvirksomhet. 
Kommunen har anledning til å stille simpel kausjon i dette tilfellet. Siden beløpet er over 
500.000 kroner, må saken godkjennes av fylkesmannen.  
 
Utbyggingen vil gi 12 ny barnehageplasser i sentralområdet – de fleste for ban under tre år. 
Utvidelsen gir barnehagen mulighet til å drive mer rasjonelt og i tråd med kravene til moderne 
barnehagedrift.  
 
Utbyggingen skal finansieres med husbanklån. Det søkes om kommunal garanti til 
utbyggingen på inntil 3,5 mill kroner. Kaja barnehage fikk i 2000 innvilget kommunal garanti 
– dette garantiansvaret opphørte 31.12.2006. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Private barnehager er viktige bidragsytere for å oppnå full barnehagedekning i Ås. Vedtatt 
barnehagemodell fordeler midler ut fra korrigerte oppholdstimer uavhengig av størrelse på 
barnehagene. Om kommunen effektiviserer sin drift av barnehager, vil midlene som fordeles i 
modellen reduseres - små barnehager vil trolig ha større problemer med å tilpasse seg slike 
endringer. Det er positivt at Kaja blir større, da dette gir større muligheter for å effektivisere og 
drive fleksibelt.  
 
I løpet av 2008/2009 vil kapasiteten i sentralområdet øke med 150 plasser (Tunveien og 
Frydenhaug). Det ser likevel fortsatt ut til at det totalt sett vil være behov for flere 
barnehageplasser i Ås kommune.  
 
På bakgrunn av dette finner rådmannen å anbefale at søknaden om kommunal garanti på inntil 
3,5 mill kroner innvilges.  
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Vedlegg 2 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier.  

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 2. februar 2001 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 51 nr. 3.  

§ 1. Virkeområde  

       Denne forskriften gjelder når kommuner og fylkeskommuner stiller kausjon eller annen 
økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller 
fylkeskommunen selv.  

§ 2. Simpel kausjon/selvskyldnerkausjon  

       Når en kommune eller fylkeskommune stiller garanti for tredjepersons økonomiske 
forpliktelse, kan kommunen/fylkeskommunen bare forplikte seg ved simpel kausjon. 
Godkjenningsmyndigheten kan dispensere der kreditor i hovedforholdet er en privatperson.  

§ 3. Tidsavgrensning  

       Vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid angi garantiens varighet. 
Ved garantier knyttet til investeringer skal garantiens varighet ikke overstige 
investeringsobjektets levetid.  

       Ved garantier for driftsutgifter skal garantitiden settes så kort som mulig.  

       Garantier for ansattes lån skal i tillegg til begrensningene i første og annet ledd 
begrenses til ansettelsesforholdets varighet.  

       Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen mot 
hoveddebitor. Det kan ikke stilles garantier med varighet over 40 år.  

§ 4. Maksimumsbeløp  

       Vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid angi det 
maksimumsansvar garantien omfatter.  

§ 5. Garantier for små beløp  

       Garantier der maksimumsansvaret er lavere eller lik kroner 500.000 trenger ikke statlig 
godkjenning.  

§ 6. Garanti for tidligere gjeld ved omdanning til ansvarlig selskap  

       Kommuner og fylkeskommuner kan garantere for gjeld de tidligere har hatt direkte 
ansvar for, når virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen tidligere har drevet selv 
skilles ut i et selskap med begrenset ansvar, og gjelden samtidig overføres til selskapet. Det 
samme gjelder der virksomhet som har vært drevet av et interkommunalt selskap med 
ubegrenset deltakeransvar overføres til et selskap med begrenset ansvar. I slike tilfeller kan 
garantien stilles som selvskyldnerkausjon.  

       Garantier som omhandlet i første ledd skal godkjennes av statlig myndighet på vanlig 
måte.  

§ 7. Ikrafttreden  

       Forskriften gjelder fra 1. mars 2001. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 9. 
februar 1993 nr. 4046 om kommunale og fylkeskommunale garantistillelser.  
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Utv.sak nr 70/08 
TV-AKSJONEN 2008 "BLÅ KORS" 
 
Saksbehandler:  Annette Grimnes Arkivnr: X03  Saknr.:  08/1055 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 70/08 27.08.2008 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune bevilger kr. per innbygger, totalt kr. til TV-aksjonen ”Blå Kors” 2008 
2. Beløpet kr. kr. 23.156,- belastes konto 112020.1100.100 diverse utgiftsdekning, og 

finansieres ved å redusere konto 149090.1100.100 øvrige bevilgninger med tilsvarende 
beløp.  

 
Rådmannen i Ås, 19.08.08 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Søknad av 16.05.08 fra kommuneaksjonskomiteens leder 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommuneaksjonskomiteens leder Olav Aardalsbakke 
Politisk sekretariat for oppfølging av vedtak 
Økonomisjef vedr. pkt. 2 
Revisor 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken: 
Kommuneaksjonskomiteen i Ås søker om økonomisk bidrag tilsvarende kr. 1,50 per innbygger 
til årets TV-aksjon ”Blå Kors” søndag 19. oktober  
 
Årets TV-aksjon er tildelt Blå Kors som utgjør et landsomfattende nettverk som hjelper 
rusmisbrukere og deres pårørende til et bedre liv. Inntektene fra TV-aksjonen skal gå til 
prosjekter i Norge rettet mot barn og unge i blant annet Ukraina, Brasil, Lesotho og India, slik 
at også barn utenfor Norges grenser får den hjelpen de trenger. Mange barn som vokser opp i 
familier med rusmisbruk får ikke tilstrekkelig omsorg og må ta på seg de voksnes oppgaver og 
ansvar. TV-aksjonen skal sørge for at disse barna blir sett og får barndommen tilbake. 
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Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Ås kommune har i mange år støttet TV-aksjonene med kr. 1,25 pr. innbygger.  I år søkes det 
om kr. 1,50 pr. innbygger og antall innbyggere er i følge Statistisk sentralbyrå pr. 01.04.08 på 
15.437. Dette innebærer en økning av bevilgning på kr. 3.186,- i forhold til tidligere år. Hele 
beløpet vil utgjøre kr. 23.156. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges og at tilskuddet 
finansieres over formannskapets øvrige bevilgninger hvor det per 13.08.08 står kr. 212.000. 
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Utv.sak nr 71/08 
SUPPLERINGSVALG TIL VERV ETTER ASTRID PEDERSENS (H) UTTREDEN 
 
 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: 033  Saknr.:  08/1347 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 71/08 27.08.2008 
Kommunestyret /  
 
 
 
Ordførerens innstilling: 
1. Astrid Pedersen (H) har ved folkeregistrert flytting til Drammen mistet retten til å inneha 

politiske verv i Ås kommune.  
2. Uttreden har konsekvenser for Høyres kommunestyrerekke. Som nytt 5. vara i hovedutvalg 

for teknikk og miljø velges: 
 
Ordføreren i Ås, 19.08.08 
 
 
Johan Alnes 
(sign) 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Oversikt over HTM per 19.08.08 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen:  
E-post fra Astrid Pedersen med melding om flytting. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Astrid Pedersen 
Ref. Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Valgt varamedlem 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU/Internett. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Astrid Pedersen (H) har meldt flytting til Drammen i e-post 02.06.08. Permanent flytting er 
registrert i folkeregisteret 30.06.08.  
 
Astrid Pedersen (H) har følgende verv: 

• Varamedlem for hovedutvalg for teknikk og miljø, se vedlegg 
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Uttreden 

Ved registrert flytting fra kommunen tapes valgbarheten, jf. Kommunelovens § 15 nr. 1 som 
lyder:  

Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. 
Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for 
to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

 
 

Opprykk og nyvalg 
Hovedutvalg for teknikk og miljø – varamedlem, jr. kommunelovens §16 nr. 5: 

Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget 
blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 
midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 
utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et 
kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det 
underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn 
formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.  

 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør for å fylle Høyres vararekke i 
hovedutvalget.  
Etter gruppeleders (H) vurdering vil det være behov for å fylle opp Høyres vararekke i 
Hovedutvalg for teknikk og miljø.  
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VEDLEGG  

Oversikt per 19.08.08 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)   

(inkl. Det faste utvalg for plansaker, lovpålagt) 
Medlemmer  Varamedlemmer  
1. Joar Solberg A 1. Else Jorunn Vestby A 
2. Bjørn Bråte A 2. Kari Petterson A 
3. Grete Grindal Patil - Nestleder KrF 4. Kristin Ohnstad A 
  5. Morten Lillemo KrF 
  6. Bonsak Hammerås A 
4.  Håvard Steinsholt - Leder SV 1. Kjersti Bakkebø Fjellstad SV 
  2. Ingunn Ramsfjell Taksdal SV 
  3. Trygve Roll-Hansen SV 
5.  Kjetil Barfelt FrP 1.  Bjørn Leivestad H 
6.  Ole Fredrik Nordby H 2.  Arne Hillestad FrP 
7.  Kristin H. Torgersen FrP 3. Kristian Sverre H 
  4. Terje Michaelsen FrP 
  5. Astrid Pedersen (flyttet) H 
8.  Ann-Karin Sneis Sp 1. Siv Merethe Gederaas Belbo Sp 
9.  Ivar Magne Sæveraas V 2. Carl Gunnar Fossdal V 
  3. Morten Gultvedt Sp 
  4. Inger Ekern V 
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