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Saksprotokoll 
 
 

Lysløyper i Ås 

Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  17/01310 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 36/19 22.05.2019 
2 Formannskapet 32/19 05.06.2019 
3 Kommunestyret 22/19 19.06.2019 
 

  
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om at saken ikke skal behandles av 
formannskapet. 
 

Votering:  
FrP’s forslag ble nedstemt 5-4 (2H,  FrP, MDG) 
 

Laila Nordsveen (Ap) fremmet del av Marit Haukens (Ap) forslag i KMU-sak 8/19 
følgende tilleggsforslag: 
Tiltak i eksisterende grøntområder (park og skog) kan være i konflikt med natur- og 
turkvaliteter, og skal avveies med hensyn på dette. 
 

Arne Hillestad (FrP) fremmet endringsforslag til første setning i innstillingens punkt 1: 
Kroerløypas lysanlegg fjernes.  
 

Votering: 
HTM’s innstilling med FrP’s endring ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s tilleggsforslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP). 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
1. Kroerløypas lysanlegg fjernes. Dette inkluderer demontering av lysanlegget. 

Tiltaket, inkl. finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023. 

2. Lysløypa på Nordby/Bollerudåsen oppgraderes med lysanlegg, hogst og 
grunnarbeider. Tiltaket innarbeides i tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023. 

3. Lysløypa i Aschjemskogen oppgraderes med lysanlegg, kvisting og annet 
nødvendig arbeid. Tiltaket, inkludert finansiering inkluderes i tiltaksplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

4. Det utarbeides en egen sak for eventuell utvidelse av lysløypenettet, inkl. 
kostnadsoverslag for investering og drift/vedlikehold. Tiltaket, inkludert 
finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

5. Tiltak i eksisterende grøntområder (park og skog) kan være i konflikt med natur- 
og turkvaliteter, og skal avveies med hensyn på dette. 
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Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 11. juni 2019 
 
Vibeke Berggård 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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