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MØTEINNKALLING 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem,  
1.etg, møterom 1 - 3 

 
17.12.2009 kl. 18.00 

 
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 
offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 
bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 
Tilleggssak:  
 
Utv.sak nr. 113/09 09/3416  
LEIE AV ÅSHALLEN TIL SALG AV FYRVERKERI 27. - 31. DESEMBER 2009  
 
 
 
Ås, 11.12.2009 

 
 

Håvard Steinsholt 
Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Jeanette Karlsen,  
tlf. 64 96 20 10 eller e-post: jeanette.karlsen@as.kommune.no 
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed må 
gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Utv.sak nr 113/09 
LEIE AV ÅSHALLEN TIL SALG AV FYRVERKERI 27. - 31. DESEMBER 2009 
 

Saksbehandler: Arne Larsen Arkivnr: 614 &52 Saknr.:  09/3416 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 113/09 17.12.2009 
 

 
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 17.12.2009: 
Søknad datert 23.11.09 fra Ås IL-Håndballgruppa om leie av Åshallen for salg av 
fyrverkeri i tidsrommet 27. – 31.12.09 avslås. 
 
Ås, 11.12.2009 
 
 
Arnt Øybekk       Arne Larsen 
Teknisk sjef       Drift- og vedlikeholdsleder 
         
         
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø. 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hov hovedutvalg for teknikk og miljø. 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad fra Ås IL-Håndballgruppe om leie av Åshallen av 23.11.09 
2. Søknad fra Ås IL-Håndballgruppe til Søndre Follo brannvesen av 08.10.09 
3. Tillatelse til handel med fyrverkeri/pyroteknisk vare fra Søndre Follo brannvesen    

av 08.10.09. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Utskrift av mailkorrespondanse mellom Ås kommune og Ås IL-Håndballgruppe, datert 
hhv. 24.11., 26.11., 01.12 og 08.12.09. 
 
Utskrift av saken sendes til:  
Ås IL-Håndballgruppa 
Saksbehandler 
 
 



  Sak 113/09 

SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Åshallen er stengt for utleie i tidsrommet fom. 22.12.09 – 04.01.10. Utleie følger 
skoleruta, slik at hallen er stengt i skolens ferier. Søndre Follo brannvesen har gitt Ås 
IL-Håndballgruppa tillatelse til salg av fyrverkeri/pyroteknisk vare i Åshallen, under 
forutsetning av at loven av 14. juni 2002 nr 2 om vern mot brann og forskrift av 26. 
juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer, kapittel 9 blir fulgt.  
 
Brudd på ovennevnte lov og forskrift vil medføre umiddelbar inndragelse av 
tillatelsen, og eventuelt politianmeldelse.  
 
Vurdering av saken: 
Til tross for godkjenning fra brannvesenet, vurderes det som stor risiko å tillate salg 
av fyrverkeri i inngangspartiet i en trebygning.   
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ved å holde hallen åpen i det omsøkte tidsrommet påløper det driftsutgifter til 
ventilasjon, lys, adgangskontroll og renhold.   
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Åshallen er stengt i skolens ferier pga. drift – og renholdsoppgaver. 
Av den grunn, og av hensyn til brannfaren, anbefales søknaden ikke. 
 
Med henvisning til foranstående, anbefales søknaden avslått.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks. 
 


