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Kommunedirektørens innstilling:
1. For å utrede alternativer for fremtidig drift og utvikling av gnr. 40, bnr. 13,
Kinnsåsen, nedsettes et utvalg bestående av tre politikere. Til utvalget velges
følgende politikere:
a. NN
b. NN
c. NN
Som leder oppnevnes:
Kommunedirektøren er sekretær.
2. Utvalget skal legge frem sin innstilling for kommunestyret i løpet av høsten
2022.
3. Søknaden om statlig sikring av eiendommen opprettholdes.

Ås, 13.01.2022
Tom-Arne Tørfoss
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Kommunestyret
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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
Kommunen kjøpte Kinnsåsen av Tine SA i 2021 for å sikre området for
allmennheten. Kommunedirektøren anbefaler at det nedsettes et utvalg for å
utrede ulike former for drift og utvikling av eiendommen. I tillegg anbefales det å
opprettholde søknaden om statlig sikring av arealet for å få dekket inntil 100%
av kjøpesummen, samt å kunne søke om midler til tilrettelegging av området.
Fakta i saken:

Eiendommen ligger ved Årungen og har vært i TINE SAs eie frem til høsten 2021.
Eiendommen er regulert til friområde/park og ligger innenfor hensynssone
naturmiljø i kommuneplanens arealdel. Kommunen kjøpte eiendommen høsten
2021 for å sikre området som friluftsområde. Kommunen leier per i dag ut hytta
på eiendommen, hovedsakelig til selskaper i helgene. Hytta er per i dag ikke
godkjent for varig opphold/overnatting i andre etasje. Eiendommen ønskes
tilgjengeliggjort for allmennheten. Det er i den forbindelse aktuelt å søke om
statlig sikring av området.
Kommunedirektøren har sendt søknad om statlig sikring av arealet for å
overholde fristen som var 15.01.2022.
Et statlig sikret friluftsområde er et friluftsområde som anses som viktig for
allmennheten. Hensikten med statlig sikring er å sikre områder som allment
tilgjengelige friluftslivsområder for dagens og framtidige generasjoner.
Kommuner kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte ved kjøp av områder
som kommunen ønsker å sikre. Områder som har lokal verdi kan få støtte på
50% av total kjøpesum. Områder med regional verdi kan få støtte på 100% av
kjøpesummen. I søknaden om statlig sikring kan det også søkes om midler til
grunnleggende istandsetting, det vil si tiltak som er nødvendige for at
allmennheten skal kunne ta stedet i bruk på en trygg måte. Når et område blir
statlig sikret kan kommunen hvert år etter sikringen søke om midler til
tilretteleggingstiltak i området. I denne ordningen kan det gis støtte på inntil
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100% til tiltak, men ved tildeling prioriteres søknader hvor kommunen, eller
andre, bidrar med en egenandel på 20-50%.
I søknad som er utarbeidet argumenters det for at Kinnsåsen har regional verdi.
Det forventes at stedet vil bli besøkt av både lokale, regionale, nasjonale og
internasjonale turgåere. Bakgrunnen for dette er Rostadion ved Årungen, Norges
riksanlegg for roing, den nære forbindelsen til NMBU, og den store regionale
skøytebanen som brøytes så snart isen legger seg. I tillegg går Pilgimsleden rett
forbi Kinnsåsen og eiendommen bør kunne utgjøre en fin rasteplass for de som
går hele eller deler av Pilgrimsleden fra Halden til Trondheim.
Får kommunen innvilget søknaden er det mulighet for å få refundert inntil 100%
av total kjøpesum. I søknaden er det også søkt om grunnleggende istandsetting
av bygningsmassen og tilrettelegging av friområdet for totalt kr 2 225 000,
hvorav 50 % må dekkes av egenandel fra kommunen.
En statlig sikring vil gi kommunen følgende forpliktelser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drifts- og tilsynsansvar
Tilrettelegging av området for allmennhetens bruk
Vedlikehold av eksisterende tilretteleggingstiltak i området
Skjøtsel i området
Drift og vedlikehold av bygg og anlegg på området
Følge opp ulovligheter i området
Iverksette informasjonstiltak i området
Organisere økonomiske forhold i området
Bekoste normale driftsutgifter som påløper for området
Utarbeide forvaltningsplan for området
Kvalitetssjekke friluftslivsmodulen i Naturbase
Forberede forvaltningsavgjørelser som ligger til fylkeskommunen eller
Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har en egen veileder om forvaltning av statlig sikrede
friluftsområder:
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/forvalt
ning-statlig-sikrede-friluftslivsomrader/
Friluftsloven og allemannsretten gjelder også i statlig sikrede områder. Dette
innebærer at det ikke skal være fysiske eller økonomiske hindre for å benytte
området. Det er derfor begrenset hva som kan avgiftsbelegges innenfor statlig
sikrede områder. Enkelte betalingsordninger kan likevel godtas, som for
eksempel betaling for parkering dersom avgiften går til vedlikehold av
parkeringsplassen.
Det tillates også begrensning av retten til å telte i 2 døgn på samme sted dersom
man lager lokal forskrift om dette.
Adferdsregler for å opprettholde ro og orden, verne dyre- og plantelivet og
fremme helsetiltak og sanitære forhold tillates, men alle regler må utformes på
en positiv måte slik at det går klart frem at allmennheten er velkommen i
området.
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Kommersielle tiltak som kan fortrenge eller vanskeliggjøre allmennhetens
friluftsliv skal ikke tillates i statlig sikrede friluftslivsområder. Hvis tiltaket skal
tillates må det ha en klar tilknytning til områdets funksjon som friluftslivsområde
for allmennheten. Statlig sikrede friluftsområder kan omdisponeres midlertidig til
f.eks. festivaler.
Det kan tas inntekt for bortleie av grunn eller av bygninger, men inntektene bør
gå tilbake til området.
Vurdering:
Søknaden om statlig sikring ble sendt før politisk behandling for å overholde
fristen 15.01.2022. Kommunedirektøren anbefaler å opprettholde denne
søknaden.
Den statlige sikringen er ikke til hinder for at hytta på eiendommen leies ut. For
å sikre en god bruk og forvaltning av hele eiendommen, inkludert bebyggelsen,
bør det utarbeides en plan for fremtidig bruk og drift av Kinnsåsen. Denne
planen bør være godt politisk forankret.
Kommunedirektøren anbefaler at nedsettes et utvalg med 3 politikere og med
kommunedirektøren som sekretær som utreder ulike alternativer for fremtidig
drift og bruk av eiendommen etter samme modell som ble benyttet for Breivoll.
Dette inkluderer utarbeidelse av et konkurransegrunnlag for aktører som kan stå
for drift, vedlikehold og utleie av hytta med sikte på å inngå en langsiktig avtale
slik kommunen har med DNT på Breivoll. Utvalget bør se på hvilke målsetninger
kommunen skal ha for Kinnsåsen, hva kommunen vil med stedet, hvordan
kommunen ønsker at stedet skal benyttes og behovet for tilrettelegging,
utbedring og vedlikehold. Utvalget bør også ha samtaler med aktuelle
interessenter for drift av eiendommen for å avklare organisasjonens kapasitet og
evne til drift av stedet. Kommunedirektøren anbefaler at utvalget lager en
innstilling til fremtidig bruk og drift av Kinnsåsen som behandles politisk og
følges opp av administrasjonen.
Inntil avgjørelse om fremtidig bruk er tatt, administrerer kommunedirektøren
korttidsutleie av hytta.
Økonomiske konsekvenser:
Dersom søknaden om statlig sikring innvilges vil kommunen få tilbake inntil kr
5 126 342 som er det kommunen betalte for eiendommen i 2021 inkludert
dokumentavgift og tinglysingsgebyr.
Dersom kommunen får innvilget søknaden om grunnleggende istandsetting er
egenandelen på kr 1 112 500. Tidsrammen for utføring av grunnleggende
istandsetting er i søknaden satt til 01.12.2023.
Statlig sikring vil også åpne muligheten for å søke om tilskudd til tilrettelegging
av området i fremtiden.
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Miljømessige konsekvenser:
En statlig sikring vil være positivt for naturen rundt Kinnsåsen, og gi gode vilkår
for skjøtsel, drift og tilrettelegging av området til beste for både innbyggerne og
plante- og dyreliv.
Alternativer:
Det er et alternativ å trekke søknaden om statlig sikring av området. Kommunen
vil da stå friere med tanke på fremtidig bruk og eventuell avhending.
Konklusjon med begrunnelse:
Kommunedirektøren anbefaler å opprettholde søknaden om statlig sikring slik at
det er mulig å få refundert kjøpesummen, få tilskudd til grunnleggende
istandsetting, samt mulighet til å søke om økonomisk tilskudd til tilrettelegging
av området for allmennheten i fremtiden. Det er behov for en plan for videre
bruk og drift av eiendommen. Kommunedirektøren anser det som
hensiktsmessig med politisk involvering i planleggingen, og det anbefales derfor
å nedsette et utvalg som kan utrede og komme med en innstilling om fremtidig
bruk og drift av Kinnsåsen.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart

21/02719-161

Side 5 av 5

