
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Plankomitéen Eiendomsavdelingen 14.12.2010 
 
Fra PK-sak:  34/10 Fra kl.: 1800 
Til PK-sak: 36/10 Til kl.: 2014 
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
Odd Rønningen og Bjørn Bråthe 
 
Møtende medlemmer:  
 
Joar Solberg, Hilde Kristin Marås, Jan Sjølli  
 
Møtende varamedlemmer:  
 
Kristin Ohnstad og Bjørg Malme 
 
Fra administrasjonen møtte: 
 
Ole Harald Aarseth og Terje Smestad 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent ___________ av leder Joar Solberg 
 
Underskrift: 
 _________________________ 
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SAKSLISTE 
 
PK-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
34/10 10/3780 033   
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE PLANKOMITEMØTE 02.12.2010  
 
35/10 10/3746 GB 55/57  
KULTURHUSET BEHOV FOR TILLEGGSBEVILGNING 
 
36/10 10/3782 033   
EVENTUELT  
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PK-sak 34/10  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE PLANKOMITEMØTE 
02.12.2010  
 
innstilling: 
Protokollen fra møtet 02.12.2010 ble godkjent. 
 
 
Plankomitéens behandling 14.12.2010: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Plankomitéens vedtak 14.12.2010: 
Protokollen fra møtet 02.12.2010 ble godkjent. 
 
 
 
 
  
PK-sak 35/10  
KULTURHUSET BEHOV FOR TILLEGGSBEVILGNING 
 
Plankomiteens innstilling: 

1. Ut fra sakens foreliggende belyste årsaker til kostnadsøkning for prosjektet, 
finner plankomiteen det nødvendig å be om tilleggsbevilgning tilsvarende             
5 mill kr. for at prosjektet skal kunne la seg ferdigstilles for fremtidig tiltenkt 
bruk. 

 
 
 
Plankomitéens behandling 14.12.2010: 
Endringsforslag til punkt 1 som følger: 
 
Ut fra sakens foreliggende belyste årsaker til kostnadsøkning for prosjektet, finner 
plankomiteen det nødvendig å be om tilleggsbevilgning tilsvarende 4. mill kr. for at 
prosjektet skal kunne la seg ferdigstilles for fremtidig tiltenkt bruk. 
 
Votering: 
Ved avstemming ble endringsforslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
Nytt forslag fra Plankomiteen til nytt punkt 2: 
 
Plankomiteen ber om en juridisk gjennomgang av byggeleders og 
rådgivningsgruppens ansvar og utføring og hvilke konsekvenser evt. svikt i utføring i 
deres oppgaver bør gi. 
 
Votering: 
Nytt forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Nytt forslag fra Hilde Kristin Marås (H) til nytt punkt 3: 
Alle tilleggsønsker som er lagt inn i prosjektet ut over opprinnelig bestilling som gjaldt 
brannsikring, ventilasjon og produksjonskjøkken i 2. etasje, gjennomføres ikke så 
fremt det ikke er følgekostnader av riving etc. Andre ønsker fremmes som ordinære 
budsjettsaker. 
 
Votering: 
Nytt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Plankomitéens vedtak 14.12.2010: 

1. Ut fra sakens foreliggende belyste årsaker til kostnadsøkning for prosjektet, 
finner plankomiteen det nødvendig å be om tilleggsbevilgning tilsvarende 4. 
mill kr. for at prosjektet skal kunne la seg ferdigstilles for fremtidig tiltenkt bruk. 

 
2. Plankomiteen ber om en juridisk gjennomgang av byggeleders og 

rådgivningsgruppens ansvar og utføring og hvilke konsekvenser evt. svikt i 
utføring i deres oppgaver bør gi. 

 
3 Alle tilleggsønsker som er lagt inn i prosjektet ut over opprinnelig bestilling som 
 gjaldt brannsikring, ventilasjon og produksjonskjøkken i 2. etasje, 
 gjennomføres ikke så fremt det ikke er følgekostnader av riving etc. Andre 
 ønsker fremmes som ordinære budsjettsaker. 
 
 
 
  
PK-sak 36/10  
EVENTUELT  
 
EVENTUELT 
 
 
Boliger for vanskeligstilte i Fjellveien, byggetrinn 1 
 
Terje Smestad redegjorde for innspill (mail av 0.12.2010) fra nabo i Idrettsveien 3, om 
ønske om høyere skjerming mot Ås stadion. 
 
Øvrige innspill i samme mail fra nabo 01.12.2010, gjeldende fase 2, overføres til 
arbeidsgruppa oppnevnt under rådmannen. 
 
 
 
  
 


