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Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 05.11.2019: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Anbefalingene fra BioFokus tas til følge 
2. Følgende punkter inkluderes i Forvaltningsplanens del 3 (prioritering av tiltak) i 

denne rekkefølge etter planens nåværende prioritering nr. 4: 
a. 29 (Sykkelparkering) 
b. 19 (Grønnsakområde) 
c. 25 (Tilrettelegging for hengekøyer) 
d. 23 (Teltområde) 

 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag: 

Vi ser positivt på at Breivoll gjøres som et enda mer tilgjengelig sted for 
befolkningen. Men vi kan ønske at de andre stedene i planen får frivillige som 
ivrer like mye for Tangen og Stuene og Berg som DNT for Breivoll, da man 
kan hevde at de også har «et stort potensial». Vi ber om at kommunen sender 
henvendelse/kontakter brukerne/leierne av stedene om at de ser ønsker om å 
«se til Breivoll» og se om de lar seg inspirere. 

 
Votering: 
MDGs forslag: 

1. ble tiltrådt 6-3 (2H, Ap) 
2. ble nedstemt 5-4 (2MDG, V, Rødt) 

 
Vs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 05.11.2019: 
1. Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 vedtas. 
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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. Anbefalingene fra BioFokus tas til følge 
4. Vi ser positivt på at Breivoll gjøres som et enda mer tilgjengelig sted for 

befolkningen. Men vi kan ønske at de andre stedene i planen får frivillige som 
ivrer like mye for Tangen og Stuene og Berg som DNT for Breivoll, da man kan 
hevde at de også har «et stort potensial». Vi ber om at kommunen sender 
henvendelse/kontakter brukerne/leierne av stedene om at de ser ønsker om å 
«se til Breivoll» og se om de lar seg inspirere. 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 6. november 2019 
 
Kim Madsen Pham 
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