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Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 18.08.2021:
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag:
8.1: Mål og strategier
1. Mål 18:
Nytt tiltak 18.6: sikre en tilstrekkelig og rimelig reserveløsning for
drikkevann.
2. Mål 21:
Legge til i tiltak: Strategi for landbruk og skogbruk
Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet følgende forslag:
1. Under tiltak 16.1 tilføyes "eller for å opprettholde og utvikle
bygdesamfunn" slik at setningen blir:
"Konsentrere 90 % av boligveksten innenfor utbyggingsgrensen til Ås
sentrum og del av Solberg som grenser til Ski. Videre sørge for at
boligveksten ellers skjer i tilknytning til allerede bebygde områder som har
et godt kollektivtilbud, eller for å opprettholde og utvikle bygdesamfunn. "
2. Ta inn Nytt tiltak under mål 3.3 s. 15:
"sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å prioritere
utviklingsarbeid, krevende saksbehandling og effektiviserende tiltak"
Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap og MDG:
Ta inn nytt tiltak under 17.6 s. 26: "redusere klimagassutslipp fra
byggeplasser"
Forslag fra Håvard Steinsholt (SV) som følger saken som høringsinnspill:
Til kapittel 5
1. Mål 16: arealplanlegging
a. 16.1 legge til på slutten: «…og sosial infrastruktur».
b. 16.1 Fotnote 10 strykes.
c. 16.2: «utenfor vekstområdene» tas ut.
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d. 16.2: legge til: «og dyreliv»
2. Mål 17: Klima
a. Mål 17 må endres til å være mer visjonært: Ås må være en
foregangskommune innenfor klimaarbeidet; både med hensyn på
utslipp og med hensyn på konsekvenser.
b. Nytt punkt 17.6: Samarbeidet med NMBU på klimaområdet må
styrkes.
3. Nytt mål under klima (18):
a. Det må innarbeides et eget mål om klimatilpasning (nytt mål 18)
b. 18.1: Arbeide systematisk med klimarisiko og tilpasse samfunnet et
endret klima
c. Nytt slik følges det opp: handlingsplan for klimatilpasning
8.1: Mål og strategier
4. Mål 19:
a. Nytt 19:4: Utvikle bedre incentiver for økt hjemmekompostering
b. Nytt 19.5: utvikle gjenbruksstasjoner i samarbeid med Follo REN
5. Mål 20
a. Tilføre i målet: sykkel, «kollektivtilbud,» og veinett
b. Nytt 20.5: Kollektivtilbudet innenfor og mellom kommunale
tettsteder i hele kommunen skal styrkes
c. Nytt 20.6: Styrke togtilbudet
6. Mål 21
a. Endre målet til: «Ås kommune har en sammenhengende
grønnstruktur i form av parker, møteplasser, lekeplasser, idretts og
friluftslivsarenaer, naturområder, skog og landbruksområder som
møter behovet til et mangfold av brukergrupper og ivaretar
naturhensyn»
b. Nytt punkt: 21.3: Sikre helhetlig blågrønne strukturer for å ivareta
hensyn til friluftsliv, naturmangfold, vilt og folkehelse.
c. Nytt punkt 21.4: Sikre en bærekraftig skog og landbruksforvaltning.
Votering:
 Sosialistisk venstrepartis forslag punkt:
1. ble nedstemt 7-2 (1Sp, 1SV)
2. ble nedstemt 7-2 (1Sp, 1SV)
 Arbeiderpartiets forslag punkt:
1. ble nedstemt 6-3 (2Ap, 1Sp)
2. ble tiltrådt 5-4 (1MDG, 1SV, 2H)
 Fellesforslaget fra Ap og MDG ble enstemmig tiltrådt.
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 18.08.2021:
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til
kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 datert
04.08.2021 på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
1. Ta inn Nytt tiltak under mål 3.3 s. 15:
"sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å prioritere utviklingsarbeid,
krevende saksbehandling og effektiviserende tiltak"
2. Ta inn nytt tiltak under 17.6 s. 26: "redusere klimagassutslipp fra
byggeplasser"
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Ås, 23. august 2021
Carina Engen
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