
ÅS KOMMUNE 
Plankomitéen  Sak 17/09 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Møte ved skriftlig saksbehandling 

I plankomiteen, jfr. kommuneloven §§ 30 nr 2 og 13. 
 
 

møtedato 25.05.09 
 

Skriftlig saksbehandling i hht. kommuneloven § 30 forutsetter at alle medlemmer slutter 
seg til forslaget til vedtak. Det er således ikke anledning til å fremme endringsforslag og 
vedtaket må være enstemmig. 
Videre er det en forutsetning for vedtakets gyldighet at alle medlemmer slutter seg til 
behandlingsformen. 

 
 

 
 
Saksliste:  
 
Utv.sak nr. 17/09 09/1553  
NY BEHANDLING- NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE - REHAB. AV FYRHUS NYTT TAK, 
MIDLERTIDIG HELSESTASJON OG TOALETTER 
 
 
Innkallingen er laget i ettertid og ikke utsendt.  
 
 
 
Ås, 25.05.2009 
 
Grete Grindal Patil 
Leder (sign.) 
 
 
 
 



  Sak 17/09 

 
Utv.sak nr 17/09 
NY BEHANDLING- NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE - REHAB. AV FYRHUS 
NYTT TAK, MIDLERTIDIG HELSESTASJON OG TOALETTER 
 
Saksbehandler: Arne Larsen Arkivnr: GB 115/116 Saknr.:  09/1553 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Plankomitéen 13/09 19.05.2009 
 
Plankomitéen 17/09 25.05.2009 
 

 
 
Innstilling: 
Icopal Tak As region øst, får oppdraget med å snarest gjennomføre rehabiliteringen 
av hele yttertaket på østfløya med samlet areal 2378 m2 innenfor samlet tilbudt 
revidert pris kr 1 138 133,75 
 
 
Teknisk sjef i Ås, 25.05.09 
 
 
Arnt Øybekk 
 
Tidligere politisk behandling: 
Plankomitemøte 19.05.09 
 
Avgjørelsesmyndighet: Plankomiteen 
 
Behandlingsrekkefølge: Plankomiteen 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
 
 
Utskrift av saken sendes til: 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Saken har tidligere vært behandlet i plankomiteen 19.05.09 hvor det ble fattet følgende vedtak: 

1. Plankomiteen tar orienteringen til etterretning. 

2. Rehabilitering av tak legges ut på Doffin for ny tilbudsinnhenting såfremt Icopal Tas 

AS region øst vedstår seg sitt tidligere gitte tilbud ved å bekrefte at tilbudet innbefatter 

hele takplaten depr. 2 = (1427 + 951) 2378 m2. Plankomiteen gir administrasjonen 

fullmakt til å inngå avtale med gunstigste tilbyder. 
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3. Interne timer som går med til rehabilitering av tak og toaletter, oppgradering av 

fyrrommet, anføres for senere dokumentasjon av egne ressurser.  

 

Plankomiteens leder sendte følgende e- post 25.05.09 til plankomiteens medlemmer. 

 
Ad forhandlinger med Icopal om legging av nytt tak på Nordbytun. 

 

Vårt vedtak 19. mai åpnet kun for to alternativer: enten 

opprettholdelse av eksisterende tilbud med alternativet om å legge  

prosjekt tak ut i Doffin basen. 

 

Administrasjonen har nå fått bekreftet mulige forhandlingsløsning med Icopal 

om taket på Nordbytun. De er ikke villige til å gjøre arbeidet på 

eksisterende tilbud uten tillegg for uteglemt takareal. De bekrefter 

imidlertid tilbudet om et påslag på kun 270 tusen + MVA. Dette er 120 tusen 

lavere enn opplyst i plankomitemøtet 29. mai. Arbeidet vil da starte opp 26. 

mai. Til tross for påslaget er prosjektet fortsatt innenfor budsjettrammen. 

 

Jeg ber om rask tilbakemelding på at dere har lest mailen og om dere godtar 

forhandlingsløsningen på et påslag på 270 tusen + MVA for uteglemt areal 

eller ikke. 

 

Jeg har mottatt bekreftelse fra Odd (ferie fra i dag) at han går for 

forhandlingsløsningen, og tilsvarende bekreftelse fra Jan (jobbreise fra i 

dag) i mail av 23. mai. 

 

Vi tar saken opp som referatsak i neste ordinære plankomitemøte. 

 

Mvh Grete 

 

 

 

 


