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Saksprotokoll 
 
 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 

Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  15/00445 

Behandlet av  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 18/19 20.08.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 52/19 22.08.2019 
3 Formannskapet 49/19 28.08.2019 
 

  
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 20.08.2019: 
Kjersti Bakkebø Fjellstad (SV) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens 
innstilling: 

1. Det skal utvikles temakart om friluftsliv og grøntstruktur i kommunen, som skal 

ligge til grunn for rullering av Kommuneplanen. 

2. Kommunen skal samarbeide med landbrukskontoret for å tilrettelegge for 
friluftsliv og samtidig ivareta hensynet til landbruksproduksjon. 

 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens innstilling: 

Det etableres en brukervennlig løsning der publikum kan gi tilbakemelding om 
feil eller mangler i kartet. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
SVs forslag 

1. ble nedstemt 7-2 (MDG, SV) 
2. ble nedstemt 8-1 (SV) 

 
Aps forslag ble nedstemt 5-4 (2Ap, SV, V) 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 20.08.2019: 
1. Arbeidet med friluftslivskartleggingen tas til orientering.   

 
2. Bruk av friluftslivskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i 

kommunens interne saksbehandlingsrutiner. Kartleggingen er faglig fundert, uten 
avveiing mot øvrige arealinteresser. Det forutsettes derfor at slik avveining gjøres 
i kommunens planlegging og enkeltsaksbehandling. 

 
3. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for 

hvordan interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert ved valg 
av løsninger.   
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4. Kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder legges til grunn som 

kunnskapsgrunnlag ved kommende rullering av kommuneplanens arealdel.  
 

5. Friluftslivskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og bør revideres i forkant 
av neste rullering av kommuneplanens arealdel. 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 26. august 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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