
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 30.01.2008 
 
FRA SAKSNR:  2/08 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 9/08 TIL KL: 21.00 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:         Morten Petterson  
FrP:      Stein Johannesen 
SV:       Hanne Marit Gran 
 
Møtende medlemmer:  
A:         Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Eli Kolstad, Bjørn Bråte,                             

Wenche Jahrmann, Einride Berg, Joar Solberg, Marija Tomac, 
H:        Egil Ørbeck, Hilde Kristin Eide Marås, Gro Haug, Ole Fredrik Nordby, Beathe Lille,  
FrP:     Arne Hillestad, Torill Horgen, Ove Haslie, Veronica H. Green,    
Sp:       Marianne Røed, Odd Rønningen, Annett Hegén Michelsen, Ann-Karin Sneis,  
SV:      Håvard Steinsholt, Saroj Pal, Karsten Nordal Hauken   
V:        Jorunn Nakken, Kjell Ivar Brynildsen, Trine Hvoslef-Eide 
KrF:    Hanna de Presno, Morten Lillemo 
 
Møtende varamedlemmer:  
A:        Kerstin Skar 
FrP:     Kjetil Barfelt 
SV:      Frode Gundersen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Fung. rådmann Ellen Grepperud, formannskapssekretær Annette Grimnes,          
teknisk sjef Arnt Øybekk og planlegger Vidar Valvik.  
 
Diverse merknader:  
Endring av budsjettvedtak fra kommunestyrets K-sak 70/07 i møtet12.12.07. Protokollen 
korrigeres i tråd med økonomisjefens e-post av 25.01.08. 
 
 
Godkjent 01.02.08 av: Ordfører Johan Alnes(A) og varaordfører Marianne Røed (Sp) 
 
Underskrifter: 

 

_____________________________  __________________________________ 
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REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 30.01.08: 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
1/08 07/596  
ORGANISERING AV POLITITJENESTEN I FOLLO POLITIDISTRIKT - HØRING  
 
2/08 07/1354  
PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR VINTERBRO  
- SLUTTBEHANDLING  
 
3/08 07/2796  
BRANNSTASJON - HAUG NORDRE GÅRD - LEIE AV LOKALER  
 
4/08 08/48  
FOLLO OVERFORMYNDERI - OPPFØLGING AV K-SAK 61/07  
 
5/08 08/204  
VALG TIL STYRENDE ORGANER I INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS)  
 
6/08 07/2696  
VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE VED BORGARTING 
LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 2008 - 2012 
 
7/08 07/2699  
VALG AV MEDDOMMERE VED FOLLO TINGRETT FOR PERIODEN 2008 -2012  
 
8/08 07/2702  
VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTEUTVALGET FOR 
PERIODEN 2008 - 2012 
 
9/08 08/210  
LÅNEOPPTAK SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG  
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Utv.sak nr. 1/08  
ORGANISERING AV POLITITJENESTEN I FOLLO POLITIDISTRIKT - HØRING  
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune har følgende uttalelse til forslag til ny organisasjonsmodell for Follo 
politidistrikt: 
 
1. Ås kommune anser det både viktig for lokalmiljøet, og rasjonelt for politidistriktet, å 
beholde lensmannskontoret i Ås sentrum. Et stedlig lokalt politi med stor lokalkunnskap 
representerer en meget viktig faktor i lokalsamfunnet og er i så henseende av stor 
betydning for befolkningens opplevelse av trygghet.  

2. Dersom politidistriktet likevel omorganiseres, er kommunen enig i at den anbefalte 
organisasjonsmodellen er å foretrekke.  Med hensyn til lokaliseringen av den vestlige 
driftsenheten bør denne legges til Korsegårdsområdet samlokalisert med Søndre Follo 
Brannvesen og ambulansetjenesten i Follo. 

3. Politiråd og politipost er nødvendige tiltak for å bøte på ulempene ved den foreslåtte 
sentraliseringen innen politidistriktet.   

 
Formannskapets behandling 30.01.2008: 
Formannskapet drøftet partienes foreløpige forslag og den videre saksgang. Det ble enighet 
om å be kommunestyret om fullmakt til endelig uttalelse 13.02.08 etter at kommunestyret har 
drøftet saken 30.01.08. 
 
Votering: Det omforente forslaget til saksgang ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 30.01.2008: 
Formannskapet ber om fullmakt til å vedta endelig uttalelse i møte 13.02.08. 
 
Kommunestyrets behandling 30.01.2008: 
Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende uttalelse: 
KrF er ikke medlem av formannskapet og vil derfor ikke få mulighet til å kunne påvirke 
utfallet dersom formannskapet skal behandle saken. KrF vil fatte vedtak i kommunestyret med 
mindre KrF får være med på formannskapets møte på lik linje med andre partier i denne 
saken. 
 
Ordfører inviterte KrF til å delta i behandlingen av denne saken i formannskapet 13.02.08. 
 
Votering: Formannskapets anmodning om fullmakt ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 30.01.2008: 
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta endelig uttalelse 13.02.08.  
KrF inviteres til å delta i behandlingen av denne saken. 
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Utv.sak nr. 2/08  
PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR VINTERBRO - 
SLUTTBEHANDLING  
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
Planprogrammet, revidert 04.01.08, legges til grunn for det videre arbeidet med forslag til 
kommunedelplan for Vinterbro. 
 
Formannskapets vedtak 16.01.2008 og forslag som følger saken: 
Formannskapet ber rådmannen om et notat med kommentarer til SV’s forslag som følger 
saken.  SV’s forslag:   (jf. vedlegg 1 ”Planprogram for kommunedelplan for Vinterbro”) 
 

1. Pkt 1, første avsnitt, siste setning endres til:   
”Et enstemmig kommunestyre gikk inn for en utredning av forslaget”  

 
2. Punkt 3 flyttes til etter nåværende punkt 6.  
 
3. Overskriften i punkt 3 (flyttet) endres til:  

”Steen og Strøms visjon for egen virksomhet”. 
 
4. Til punkt 4.5., biologisk mangfold. 1. avsnitt avsluttes med: 

”Rapporten er ikke utfyllende og fokuserer i det vesentlige på 
enkeltforekomster. Planen må videre utrede strukturer og sammenhenger. 

 
5. Til punkt 4.5., biologisk mangfold. 3. avsnitt: 

Ordene ”områder for” tas ut. 
 

6. Til punkt 4.5., Plan for kulturminner, 2. avsnitt avsluttes med: 
”Andre arealer i området er sporadisk undersøkt.” 

 
7. Til punkt 7.3., Siste kulepunkt skal lyde: 

”Vurdere behovet for og eventuelt alternativer….” 
 

8. Til punkt 7.5.  Følgende ord går ut: 
”særskilte lokaliteter” og ”særlig utsatte områder”. 

 
9. Til punkt 7.5., nytt kulepunkt: 

• ”Friluftsliv, opplevelses- og landskapskvaliteter (herunder skjermvirkninger) i 
området og i sammenheng med omkringliggende arealer” 

 
10. Til punkt 7.8., nytt kulepunkt: 

• ”Beskrive synergier og muligheter næring/opplevelse i nærområdet (trekanten) 
Seiersten-Nordby kultursenter - Breivoll”. 

 
Kommunestyrets behandling 30.01.2008: 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes på bakgrunn av at de rikspolitiske bestemmelser om kjøpesenteret vil kunne 
påvirke kommunedelplanen. 
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Votering: Utsettelsesforslaget ble nedstemt 22-11(4Sp,4SV,3V) 
 
Håvard Steinsholt(SV) opprettholder alle punktene i SV’s forslag og ville ha inn et nytt 
pkt.11: Rikspolitiske retningslinjer (RPR) må ligge inne som føring i arbeidet når disse 
retningslinjene foreligger. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling uten tillegg ble enstemmig vedtatt 
SV’s endringspunkt med rådmannens tilslutning/endring ble vedtatt 23-10(5H,5FrP) 
 
Kommunestyrets vedtak 30.01.2008: 
Planprogrammet, revidert 04.01.08, legges til grunn for det videre arbeidet med forslag til 
kommunedelplan for Vinterbro. 
 

1. Pkt 1, første avsnitt, siste setning endres til:   
”Et enstemmig kommunestyre gikk inn for en utredning av forslaget”  

 
2. Punkt 3 flyttes til etter nåværende punkt 6.  
 
3. Overskriften i punkt 3 (flyttet) endres til:  

”Steen og Strøms visjon for egen virksomhet”. 
 
4. Til punkt 4.5., biologisk mangfold. 1. avsnitt avsluttes med: 

”Rapporten er ikke utfyllende og fokuserer i det vesentlige på 
enkeltforekomster. Planen må videre utrede strukturer og sammenhenger. 

 Det gjøres en naturtypekartlegging i dette området som også fokuserer på 
sammenhengen mellom de naturtypeområdene som er og evt. blir kartlagt i 
området. 

 
 Rapporten ”Biologisk mangfold i Ås kommune (NIJOS 2000)” er laget i henhold 

til Direktoratet for naturforvaltning sin håndbok 13 – 1999 for kartlegging av 
naturtyper. Kartleggingen bygger på innsamling av eksisterende data og 
systematisering av disse samt supplerende feltregistreringer. Kartleggingen ble 
oppdatert i 2005 med utgangspunkt i anbefalinger fra 2000-rapporten og aktuelle 
utbyggingsområder, jfr. kommuneplanen 2002-2012. Da en evt. utvidelse av 
kjøpesenteret på Vinterbro ikke var tema i denne planen, er det ikke gjort 
spesifikke naturtypekartlegging for dette området. 

 
5. Til punkt 4.5., biologisk mangfold. 3. avsnitt: 

Ordene ”områder for” tas ut. 
 

6. Til punkt 4.5., Plan for kulturminner, 2. avsnitt avsluttes med: 
”Andre arealer i området er sporadisk undersøkt.” 

 
7. Til punkt 7.3., Siste kulepunkt skal lyde: 

”Vurdere behovet for og eventuelt alternativer….” 
 

8. Til punkt 7.5.  Følgende ord går ut: 
”særskilte lokaliteter” og ”særlig utsatte områder”. 
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9. Til punkt 7.5., nytt kulepunkt: 
• ”Friluftsliv, opplevelses- og landskapskvaliteter (herunder skjermvirkninger) i 
området og i sammenheng med omkringliggende arealer” 

 
10. Til punkt 7.8., nytt kulepunkt: 

• ”Beskrive synergier og muligheter næring/opplevelse i nærområdet (trekanten) 
Seiersten-Nordby kultursenter - Breivoll”. 

 SVs forslag tas opp i samfunnsdelen av kommunedelplanen som tar opp i seg et 
større geografisk nedslagsfelt enn arealdelen av kommuneplanen. 

 
11. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) må ligge inne som føring i arbeidet når disse 

retningslinjene foreligger. 
 

  
Utv.sak nr. 3/08  
BRANNSTASJON - HAUG NORDRE GÅRD - LEIE AV LOKALER  
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
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. 

 
Kommunestyrets behandling 30.01.2008: 
Håvard Steinsholt(SV) tok opp igjen rådmannens innstilling som lyder:  
1. Med utgangspunkt i henvendelse datert 30.11.2007 fra Per Ove Siggerud utarbeides 
intensjonsavtale med sikte på etablering av brannstasjon for Ås og Frogn kommuner på 
Haug Nordre gård. Formannskapet skal godkjenne avtalen. 

2. Det igangsettes regulering til formålet straks avtalen er godkjent. 
3. Det innledes drøftinger med Nordre Follo Brannvesen med sikte på å utvikle et 
brannvernsamarbeid som sikrer mest effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse. 

 
Jorunn Nakken(V) fremmet forslag om nytt pkt. 7 som skal følge saken: 
Det skal stilles krav om klimanøytral oppvarming i ny brannstasjon. Dette tas inn i 
intensjonsavtalen som skal utarbeids. 
 
Votering: 
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SV¨s forslag pkt. 1-3 ble nedstemt 25-8(4Sp, 4SV). 
Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt. 3 ble vedtatt 20-13(4Sp,4SV,3V,2KrF). 
Formannskapets innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt. 5 ble vedtatt 20-13(4Sp,4SV,3V,2KrF). 
Formannskapets innstilling pkt. 6 ble enstemmig vedtatt. 
Venstres forslag om nytt pkt. 7 ble enstemmig vedtatt å følger saken. 
 
Kommunestyrets vedtak 30.01.2008: 
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. 
 
  
Utv.sak nr. 4/08  
FOLLO OVERFORMYNDERI - OPPFØLGING AV K-SAK 61/07  
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 30.01.2008: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 30.01.2008: 
1) Olav Skage oppnevnes som medlem til Follo overformynderi for kommunestyreperioden 
2007 – 2011. 

2) Gro Haug oppnevnes som vararepresentant til Follo overformynderi for 
kommunestyreperioden 2007 – 2011. 

3) Vedlagte forskrift om forsøk med interkommunalt overformynderi godkjennes. 
 
 
Utv.sak nr. 5/08  
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VALG TIL STYRENDE ORGANER I INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS)  
 
Ordførers innstilling: 
Ås kommune velger følgende: 
SFB (Søndre Follo Brannvesen) - Representantskapet 

Medlemmer  Personlig vara  
1. Johan Alnes (A) - Ordfører Ås  Ås 
2. Ås   Ås 

 
SFB (Søndre Follo Brannvesen) - Styret 

Medlemmer  Personlig vara  
1.  Ås  Ås 
2. Ås  Ås 
3.  Ås  Ås 

 
SFR (Søndre Follo Renseanlegg) – Representantskapet 

Medlemmer  Personlig vara  
1. Johan Alnes (A) - Ordfører Ås  Ås 
2. Ås   Ås 
3. Ås  Ås 

 
SFR (Søndre Follo Renseanlegg) – Styret 

Medlemmer  Personlig vara  
1.  Ås  Ås 
2. Ås   Ås 
3. Ås  Ås 

 
Kommunestyrets behandling 30.01.2008: 
Ordfører Johan Alnes (A) orienterte fra rapporten ”fremtidig organisering av interkommunale 
virksomheter i Follo” fra arbeidsgruppen bestående av: 
Ordfører fra forrige valgperiode Tom Anders Ludvigsen(A) fra Vestby kommune  
Ordfører Tore Tidemann i Enebakk kommune 
Rådmann Harald Toft i Oppegård kommune 
 
Arbeidsgruppens forslag på interkommunale selskap som Ås kommune er med i: 
Forblir organisert som IKS: 
• Follo Ren IKS 
• Søndre Follo Brann og Redningsvesen IKS 

 
Omorganiseres fra IKS til Vertskommunemodell: 

• Incestsenteret i Follo  
• Krisesenteret i Follo 
• Follo barnevernvakt 
• Follo legevakt 
• Nordre Follo Renseanlegg 
• Søndre Follo Renseanlegg 

 
Beholder sin organisasjonsform uendret: 

• FIKS (Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat) – KL§27. 
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• IKT-Follo (samarbeidsavtale) 
 
Follo krisesenter og Follo incestsenter slås sammen. 
Follo Distriktsrevisjon og FIKS slås sammen. 
 
Omorganiseres fra samarbeidsavtale til Vertskommunemodell: 

• Landbrukskontoret i Follo 
___ 

 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende forslag til kandidat til styret i Søndre Follo 
Renseanlegg:  
Kristine Lien Skog(SV) 
 
Johan Alnes(A) fremmet følgende forslag: tilsvarende kommunestyrets vedtak. 
 
Votering: Ap’s forslag med tilleggskandidat fra SV ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 30.01.2008: 
Ås kommune velger følgende: 
 
SFB (Søndre Follo Brannvesen) – Representantskapet 
Ordfører Johan Alnes(A) utgjør representantskapet for Ås med Grete Grindal Patil(KrF) som 
personlig vara (underforstått at sakene sendes ut 4 uker før møtet, slik at ordfører har mulighet 
til å legge disse frem for formannskapet før møtene i representantskapet). Dersom Frogn 
kommune velger to representanter velger Ås kommune varaordfører Marianne Røed som 
medlem og ordfører får fullmakt til å peke ut hennes vara.   
 
SFB (Søndre Follo Brannvesen) – kandidater til styret  
Ivar Ekanger (A), Anne Odenmarck (A), Svein Eriksen (A), Gro Haug (H), Arne Hillestad 
(FrP), Ann-Karin Sneis (Sp), Kjell Ivar Brynildsen (V) 
 
SFR (Søndre Follo Renseanlegg) – Representantskapet 

Medlemmer  Personlig vara  
1. Johan Alnes (A) - Ordfører Ås  Ås 
2. Marianne Røed (Sp) Ås   Ås 
3. Dag Guttormsen (H) Ås  Ås 

 
Ordfører Johan Alnes får fullmakt til å peke ut vara.   
 
SFR (Søndre Follo Renseanlegg) – kandidater til styret 
Kjell Westengen (A), Svein Eriksen (A), Ulf Oppegård (H), Marianne Kessel (SV), Gunnar 
Larsen, Sigrid Goffeng (V), Kristine Lien Skog (SV) 
 
Ovennevnte gjelder til eventuelt ny styringsstruktur er vedtatt. 
 
  
Utv.sak nr. 6/08  
VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE VED BORGARTING 
LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 2008 - 2012 
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Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 30.01.2008: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 30.01.2008: 
Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1. mai 
2008 – 1. januar 2013 velges 11 kvinner og 11 menn i henhold til vedlegg 1-1, datert 30.01.08. 
Som reserver til lagrett, tingrett og jordskifterett velges personer i henhold til felles 
reserveliste i prioritert rekkefølge i henhold til vedlegg 1-2,datert 30.01.08. 
 
  
Utv.sak nr. 7/08  
VALG AV MEDDOMMERE VED FOLLO TINGRETT FOR PERIODEN 2008 -2012  
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 30.01.2008: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 30.01.2008: 
Som meddommere ved Follo Tingrett for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 velges 30 
kvinner og 30 menn i henhold til vedlegg 1, datert 30.01.08. 
 
  
Utv.sak nr. 8/08  
VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTEUTVALGET  FOR 
PERIODEN 2008 - 2012 
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
 
Kommunestyrets behandling 30.01.2008: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 30.01.2008: 
Som jordskiftemeddommere til jordskifteutvalget for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 
velges 16 personer i henhold til vedlegg 1, datert 30.01.08. 
 
 
 
  
Utv.sak nr. 9/08  
LÅNEOPPTAK SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG  
 
Formannskapets innstilling 30.01.2008: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 30.01.2008: 
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Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 30.01.2008: 
1. Ås kommune godkjenner opptak av lån til hygieniseringsanlegg for slam ved Søndre Follo 
renseanlegg tilsvarende sin eierandel på 62 % av 5,1 mill. kroner, som utgjør 3,16 mill. 
kroner.  

2. Opptak av nytt inkorporeres i tidligere opptatt lån i Kommunekreditt. 
3. Selskapsavtalen for Søndre Follo renseanlegg endres slik at rammen for låneopptak settes 
til 40 mill. kroner under forutsetning av at Vestby kommune fatter tilsvarende vedtak.    
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