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Saksprotokoll 
 
 

Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 - Ås 
kommune 

Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  19/01633 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 2/19 05.11.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og plan 4/19 07.11.2019 
3 Formannskapet 62/19 13.11.2019 
4 Kommunestyret 78/19 20.11.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 20.11.2019: 
Dag H. Nestegard (SV) fremmet følgende forslag: 
Planen følges opp med en skjøtselsplan der hovedprinsipp for utviklingen av Breivoll 
utdypes. Denne må foreligge i løpet av første halvår 2020. 
 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 
1. Parkeringsplassen (tiltak 21) anlegges på en måte og et sted som ivaretar 

naturverdiene i ore- og askeskogen (naturtypeavgrensning 107) så langt det 
lar gjøre og er økonomisk forsvarlig. Det innebærer at en ikke gjennomfører 
drenering som ødelegger vekstvilkårene for skogen.  

2. Tiltak 4 (nye toaletter nordre strand) flyttes til over nåværende prioritering nr 4 på 
Forvaltningsplanens del 3 (prioritering av tiltak). 

 
Votering: 
Formannskapets innstilling pkt. 
1. ble enstemmig vedtatt 
2. ble enstemmig vedtatt 
3. ble vedtatt 24-9 (6H, 3FrP) 

 
SVs forslag ble nedstemt 23-10 (2H, 4MDG, 3SV, 1Rødt) 
 
MDGs forslag pkt. 
1. ble vedtatt 27-6 (H) 
2. ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.11.2019: 
1. Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 vedtas med 

følgende endring: 

 Følgende punkt inkluderes i Forvaltningsplanens del 3 (prioritering av tiltak) 
etter planens nåværende prioritering nr. 4: 29 (sykkelparkering) 
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2. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomisk konsekvens skal 
vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og 
budsjett 2020. 

3. Hinderløyper, gapahuker og bålplasser skal ikke anlegges på kollen rett nord for 
gårdstunet (naturtypeavgrensning 103). 

4. Parkeringsplassen (tiltak 21) anlegges på en måte og et sted som ivaretar 
naturverdiene i ore- og askeskogen (naturtypeavgrensning 107) så langt det 
lar gjøre og er økonomisk forsvarlig. Det innebærer at en ikke gjennomfører 
drenering som ødelegger vekstvilkårene for skogen.  

5. Tiltak 4 (nye toaletter nordre strand) flyttes til over nåværende prioritering nr 4 på 
Forvaltningsplanens del 3 (prioritering av tiltak). 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 25. november 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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