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Orientering 
 

1/19 Orientering om prosess for Klima- og energiplan 

 
 
Drøfting 
 

2/19 Erklæring om klima- og biomangfoldsituasjonen 

 
Drøfting av forslag til erklæring fra utvalgsleder i klima- og miljøutvalg, Erik Wegge 
Bergvik (MDG): 
 
Erklæring om klima- og biomangfoldsituasjonen 
 

1. Ås kommune erkjenner på bakgrunn av den siste tids vitenskapelige rapporter 
at klimaendringer og biomangfoldtap er vår tids viktigste utfordringer. 
 

2. Ås kommune vil i sin daglige drift og saksbehandling bidra til å nå FNs 
klimamål, samt internasjonale mål for biologisk mangfold i henhold til 
oppdaterte målsetninger i FNs konvensjon om biologisk mangfold. 

 
3. Rådmannen bes i lys av den alvorlige klima- og biomangfoldsituasjonen om å 

prioritere klima og tiltak for bevaring av biologisk mangfold høyt innenfor alle 
kommunens områder. Dette inkluderer både kutt i klimagassutslipp og 
klimatilpasningstiltak. Også i utgangspunktet upopulære tiltak skal vurderes. 
Kommunestyret og Rådmannen skal arbeide for å øke forståelsen hos 
befolkningen for viktigheten av tiltakene. 
 

4. Denne erklæringen må tas hensyn til i all administrativ og politisk 
saksbehandling. 
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Saker til behandling  

KMU-14/19 
Plan for naturmangfold, Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  17/01048-18 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 14/19 20.08.2019 
2 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Plan for naturmangfold i Ås kommune, datert 24.06.2019, der forklaring av 

begreper og oppdatering av kap. 1.1, 1.2, 4.1.3, 5.2 og 6.13 i tråd med 
rådmannens vurdering, vedtas.  

2. Følgende endrede og nye tiltak, i tråd med rådmannens anbefaling gjøres i 
tiltakslisten, kap. 2.3:  

a. Nytt 33: Formidle kunnskap om verdien av kantsoner i 
jordbrukslandskapet, og om skjøtsel som fremmer det biologiske 
mangfoldet i slike kantsoner til aktører i landbruket og allmenheten, og ha 
oppdatert informasjon om skjøtsel av kantsoner lett tilgjengelig på 
kommunens nettsider. 

b. Nytt tiltak: Formidle kunnskap om betydningen av større andel løvtrær i 
produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold. 

c. Stryke tiltak 32: "Informere grunneiere som forvalter naturområder om 
naturkvalitetene på deres eiendommer og hvilke tilskuddsordninger de kan 
benytte seg av." 

d. Revidert tiltak 3: Utarbeide temakart om Naturmangfold i kommunen som 
skal ligge til grunn for rullering av kommuneplanen.  

 
 
Ås, 09.08.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Kommunestyret 08.05.2019 Plan for ivaretakelse av naturmangfold i 
Ås kommune - endelig behandling - Tilbakesendt 
2. Plan for naturmangfold for Ås kommune datert 24.06.2019 
3. Meldeplikt hogst Ås_vurdering 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumenter på sak nr 17/01048 og 18/00586. 
Høringsutkastet til planen, høringsuttalelsene i sin helhet og underlagsrapporter 
finnes på kommunens høringsside:  
https://www.as.kommune.no/plan-for-naturmangfold-paa-hoering.6186098-
125470.html  
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Follo Landbrukskontor 
Enhet for Kommunalteknikk 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Plan for naturmangfold ble behandlet i kommunestyret 08.05.2019. Det ble vedtatt at 
saken sendes tilbake til rådmannen for vurdering av framsatte forslag. 
Rådmannen har vurdert alle forslagene til endringer i planen, og anbefaler at planen 
vedtas med grunnlag i de vurderingene rådmannen har foretatt. 
 
Fakta i saken: 
Plan for naturmangfold ble behandlet i kommunestyret 08.05.2019. Det ble vedtatt at 
saken sendes tilbake til rådmannen for vurdering av framsatte forslag. Klima- og 
miljøutvalgets innstilling til kommunestyret og framsatte forslag i kommunestyret ble 
ikke realitetsbehandlet. Det ble ikke votert over framsatte forslag.  
 
Klima- og miljøutvalgets punktvise innstilling og framsatte forslag i kommunestyret 
finnes i vedlagte protokoll, og blir gjennomgått under rådmannens vurdering.  
 
Saksfremlegg som lå til grunn for politisk behandling av saken våren 2019, arkivsak-
dok. 17/01048-14, legges til grunn for dette saksfremlegget, se vedlegg. 
 
Vurdering: 
I det følgende har rådmannen vurdert hvert enkelt forslag som ble fremmet som 
innstilling fra klima- og miljøutvalget, og som ble fremmet som forslag i 
kommunestyret.   
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 09.04.2019:  
Plan for naturmangfold i Ås kommune datert 29.03.2019 vedtas med følgende tillegg 
og endringer: 

1. Nytt 33: Formidle kunnskap om verdien av kantsoner i jordbrukslandskapet, og 
om skjøtsel som fremmer det biologiske mangfoldet i slike kantsoner til aktører 
i landbruket og allmenheten, og ha oppdatert informasjon om skjøtsel av 
kantsoner lett tilgjengelig på kommunens nettsider.  

  
Vurdering: Opprettholdelse og skjøtsel av kantsoner i jordbrukslandskapet som 
fremmer biologisk mangfold er et viktig tiltak, spesielt for å sikre sammenheng 
mellom dyr og insekters leveområder. Kommunen, gjennom Follo landbrukskontor 
har en viktig rolle i formidling av oppdatert kunnskap på feltet og det foregår allerede 
arbeid på området. Rådmannen anbefaler at tiltaket endres til foreslåtte ordlyd.  
 

https://www.as.kommune.no/plan-for-naturmangfold-paa-hoering.6186098-125470.html
https://www.as.kommune.no/plan-for-naturmangfold-paa-hoering.6186098-125470.html
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2. Nytt tiltak: Formidle kunnskap om betydningen av større andel løvtrær i 
produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold. 

 
Vurdering: Innblanding av løvtrær er et vesentlig bidrag for å øke biologisk mangfold i 
produksjonsskog. Rådmannen vurderer at kommunen har en viktig rolle i å formidle 
oppdatert kunnskap og gode metoder om temaet. Rådmannen anbefaler nytt tiltak i 
tråd med KMU’s innstilling.  
 

3. Tillegg til tekst side 7 kap. 1.2: Ved rullering skal planen også reflektere den 
store andelen jordbruksareal, NMBU-parken og Breivoll. 

 
Vurdering: Rådmannen anbefaler at teksten endres i kap. 1.2, og at planen i større 
grad omtaler disse temaene når den rulleres.  
 

4. Tillegg i tiltak 26. Arealer skal prioriteres ut fra tetthet og spredningspotensiale, 
og med hensyn på verneområder og områder av høy biologisk verdi. 

 
Vurdering: Kommunen gjør i dag slike vurderinger når bekjempelse av fremmede 
arter gjennomføres. Dette står beskrevet i planens kap. 3.3 (s.13) og 9.4 (s.74). 
Fylkesmannen har ansvar for forvaltning av naturreservatene i kommunen. 
Grunneiere har ansvar for egen eiendom. Rådmannen anser at dette er tilstrekkelig 
belyst i planen og at det ikke er nødvendig å spesifisere i tiltakslisten.  

 
5. Ny tittel og innledning til kap. 5.2: 

Hvorfor skal vi ta vare på naturmangfold? 
I henhold til Konvensjonen om biologisk mangfold, har kommunen en plikt til å 
ta vare på naturmangfold grunnet naturens egenverdi. I tillegg er vi avhengige 
av naturmangfoldet og de økosystemtjenestene som det skaper 

 
Vurdering: Miljødirektoratet skriver på sine hjemmesider: «Formålet med 
Konvensjonen om biologisk mangfold er tredelt: å bevare det biologiske mangfoldet, 
sikre bærekraftig bruk av biologiske ressurser og en rimelig og rettferdig fordeling av 
fordelene som følger av utnyttelsen av genetiske ressurser.» Se også lovdata.no, 
konvensjonens artikkel 1. 
 

I følge Store norske leksikon fokuserer konvensjonen på at «naturen skal komme 
menneskeheten til gode, og at økosystemer, arter og gener må brukes på en 
bærekraftig måte som ivaretar det biologiske mangfoldet på lang sikt.» 

 
Rådmannen har således ikke funnet belegg for formuleringen i KMUs innstilling over. 
Rådmannen anbefaler derfor følgende formulering som innledning på kapittelet: 
«Naturen er selve livsgrunnlaget vårt, men den har også egenverdi.» Rådmannen 
anbefaler at overskriften til kap. 5.2 endres i tråd med KMU’s innstilling. 
 
Kommunestyrets behandling 08.05.2019: 
 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag: 
1. Fjerne «Vurdere å» fra tiltak 37, side 10. 37.Vurdere å ta inn naturmangfold med 

fokus på lokale tema i undervisning i skoleverket. 
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Vurdering: Rådmannen har vurdert dette innspillet, som opprinnelig kom fra 
Fylkesmannen. Da ny læreplan for grunnskolen ikke er vedtatt enda, ønsker 
rådmannen å ha mulighet til å tilpasse kommunenes undervisningsopplegg iht. ny 
læreplan. Rådmannen anbefaler derfor at ordlyden i tiltaket opprettholdes.  
 
2. Nytt tiltak under Strategi 2, side 10. XX. Utarbeide og opprette en kommunal 

forskrift om meldeplikt ved hogst i natur- og friluftsområder med vesentlig verdi. 
 
Vurdering: Follo landbrukskontor har gjort en grundig vurdering av forslaget, se 
vedlegg til saken. Det er lite problemer knyttet til oppfølging av skogbruksloven i Ås 
kommune i dag, og ressursene som kreves for å forvalte meldeplikt kan bli 
betydelige. Rådmannen kan ikke se at innføring av meldeplikt er nødvendig for å 
holde kontroll med at lov om skogbruk blir fulgt i Ås kommune. Rådmannen anbefaler 
ikke å innføre meldeplikt for hogst i Ås kommune. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til tiltak: 

29.  "Utarbeide kommunikasjonsstrategi for å bedre kunnskap om naturmangfold.    
  Målgruppe: Innbyggere, politikere og grunneiere" Tas ut. 

 
Vurdering: Kap. 3.4 i planen beskriver status og potensial i kommunen når det gjelder 
informasjon, veiledning og formidling. Av denne gjennomgangen framgår det at det 
er mange tema og ulike målgrupper for informasjon og kommunikasjon om temaet 
naturmangfold. Det vil også være ulike tidspunkt det er hensiktsmessig å informere 
om ulike tema, samt i ulike kanaler. Kommunen utarbeider kommunikasjonsstrategier 
for viktige tema, der det er nødvendig med en koordinert og omforent plan for 
kommunikasjon. Rådmannen anser at en slik strategi for temaet naturmangfold vil gi 
kommunen en god plan for mer hensiktsmessig og målrettet kommunikasjon, og 
anbefaler at tiltaket opprettholdes.  
 

32. "Informere grunneiere som forvalter naturområder om naturkvalitetene på        
          deres eiendommer og hvilke tilskuddsordninger de kan benytte seg av." Tas ut. 
 
Vurdering: Tiltaket ble tatt inn i planen som følge av innspill fra KMU i behandling av 
høringsforslaget. Rådmannen anser at tiltaket potensielt kan medføre mye arbeid, 
dersom det forventes at kommunen skal informere grunneiere enkeltvis om 
naturkvaliteter på deres eiendom. Fylkesmannen har dessuten gjennomført egne 
informasjonskampanjer om hule eiker og dammer rettet mot grunneiere som har 
disse verdiene på sin eiendom. Dette ligger videreført i tiltak 31. Follo 
landbrukskontor informerer om ulike tilskuddsordninger i landbruket på sine nettsider. 
Rådmannen mener hensikten med tiltak 32 er ivaretatt i gjeldende praksis og andre 
tiltak i planen, og anbefaler at tiltak 32 strykes.  
 

36.    "Oppfordre kommunens innbyggere til å lage pollinatorvennlige hager". Tas 
ut. 

Vurdering: I planen ligger det inne ulike tiltak for å ivareta naturmangfold i landbruket. 
Rådmannen mener kommunens innbyggere også bør oppfordres til å ivareta 
naturmangfold. Rådmannen anbefaler derfor at tiltaket opprettholdes.  
 

37.      Vurdere å ta inn naturmangfold med fokus på lokale tema i undervisningen 
i skoleverket". Tas ut. 



Ås kommune 

Klima- og miljøutvalg 20.08.2019  Side 7 av 30 

 

Vurdering: Se punkt 1. over. Kommunen fikk i medvirkningsprosess rundt planen 
innspill fra elever om at de ønsket mer undervisning med fokus på naturverdier- og 
områder som er spesielle for Ås. Grunnet dette innspillet, samt lignende innspill fra 
fylkesmannen anbefaler rådmannen at tiltaket opprettholdes.  
 

33. (foreslått av AP i KMU) "Formidle kunnskap om verdien av kantsoner i 
jordbrukslandskapet, og om skjøtsel som fremmer det biologiske mangfoldet i 
slike kantsoner til aktører i landbruket og allmenheten, og ha oppdatert 
informasjon om skjøtsel av kantsoner lett tilgjengelig på kommunens nettsider’’ 
endres til: Informasjon om skjøtsel av kantsoner skal være lett tilgjengelig på 
kommunens nettsider. 

 
Nytt tiltak (foreslått av AP i KMU) "Formidle kunnskap om betydning av større andel 
løvtrær i produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold." Tas ut. 
 
Vurdering: Se rådmannens vurdering av KMUs innstilling, pkt. 1 og 2 over. 
Rådmannen anbefaler at tiltakene foreslått i KMUs innstiling opprettholdes.  
 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tillegg til innstillingens punkt 3: 
«i kommunen» tas inn etter jordbruksareal. 
 
Vurdering: Rådmannen anbefaler at den språklige klargjøringen tas inn.  
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende endringsforslag strategi 1 tiltak nr: 

3. Utarbeide temakart om Naturmangfold i kommunen som skal ligge til grunn for 
rullering av kommuneplanene.  

 
Vurdering: Temakart naturmangfold vil være ett av flere kunnskapsgrunnlag som vil 
ligge til grunn for vurdering av ulike hensyn i rullering av kommuneplanens arealdel. 
Rådmannen anbefaler derfor at den endrede formuleringen av tiltaket bør tas inn i 
planen.  
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 
1. Begrepet «grønnstruktur», som planleggere, utredere, politikere og publikum bør 

ha en felles forståelse for, bør defineres slik det er gjort i Natur for livet, 
Meld.St.14 2015-2016, punkt 2.3.8 Byer og tettsteder. Der defineres det som 
«Grønnstrukturen består blant annet av natur og grøntarealer som løkker, 
skogholt, parker, skolegårder, kirkegårder, turveier, idrettsanlegg, kolonihager og 
private hager, samt bekker, elver, vann og sjøområder.» 

 
Vurdering: Begrepet grønnstruktur har ulike definisjoner i ulike sammenhenger, og er 
brukt på flere måter i plan for naturmangfold. Begrepet grønnstruktur er brukt i 
planens kap. 4.1, i tråd med definisjonen i Meld. St. 14 2015-2016, Natur for livet. 
Begrepet grønn infrastruktur er også benyttet i samme kapittel, i betydningen arealer 
og landskapselementer med særlig betydning som leve- og forflytningsområder for 
arter eller viktige områder for sentrale økologiske prosesser.  
I kap. 4.2.2 Juridiske bindende virkemidler i kommuneplanens arealdel er 
grønnstruktur omtalt som arealformål slik det er definert i plan- og bygningsloven.  
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Rådmannen anbefaler at de ulike definisjonene av grønnstruktur samt grønn 
infrastruktur tas inn i tabellen «forklaring av begreper», s. 4 i planen, med følgende 
definisjoner, basert på Natur for livet, Plan- og bygningsloven, 
http://www.miljokommune.no/ og NINA-rapport 1410 Grønn infrastruktur. 
Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet.  
 
Grønnstruktur: Sammenhengen av store og små naturpregede områder i byer og 
tettsteder. Grønnstrukturen består blant annet av natur og grøntarealer som løkker, 
skogholt, parker, skolegårder, kirkegårder, turveier, idrettsanlegg, kolonihager og 
private hager, samt bekker, elver, vann og sjøområder. 

 

Grønnstruktur, plan- og bygningsloven: Arealformål i arealplan, med underformål 

naturområder, turdrag, friområder og parker. 

 

Grønn infrastruktur: Representerer arealer og landskapselementer med særlig 

betydning som leve- og forflytningsområder for arter eller viktige områder for sentrale 

økologiske prosesser. 

 

For å få en beskrivelse i tråd med disse definisjonene og det faglige grunnlaget det 
vises til over, anbefaler rådmannen oppdatering av kap. 4.1.3 i planen, se vedlagte 
plan s. 17. 
 
2. til pkt 1.1 Formålet: Kommunen har i tillegg, tilsynsmyndighet i henhold til viktige 

særlover som «Jordlova» og «Lov om skogbruk». 
 
Vurdering: Rådmannen mener at den foreslåtte formuleringen er klargjørende, og 
anbefaler at den tas inn i teksten i kap. 1.1, til sist i 3. avsnitt. 
 
3. pkt.6.13. Jordlova. Her bør det i planen brukes samme definisjon som i Jordlova 

«De som har yrket sitt i landbruket», mens planen refererer til Jordlova som «» 
alle som jobber i landbrukssektoren». 

 
Vurdering: Det er hensiktsmessig og klargjørende å benytte samme formulering som 
i jordlova. Rådmannen anbefaler at den språklige endringen gjøres i teksten, kap. 
6.13.  
 
4. Nye tiltak: Formidle kunnskap til kommunens hageeiere om å «vente med å slå 

plener til etter kløverblomstring». Dette grunngis med at også vanlige beboere, 
ikke bare bønder og skogbrukere bør involveres i økt naturmangfold.  

 
Vurdering: Rådmannen mener alle innbyggere bør oppfordres til å bidra til å ivareta 
naturmangfold. Rådmannen anbefaler derfor at tiltaket 33 i planen opprettholdes: 
Oppfordre kommunens innbyggere til å lage pollinatorvennlige hager. I følge 
Artsdatabanken har hvitkløver blomstringstid i juni til september. Med bakgrunn i 
dette, anbefaler rådmannen at forslag til nytt tiltak ikke tas inn i planen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Beskrevet i saksfremlegg datert 29.03.2019. Evt. endringer som følge av vurderinger 
i dette saksfremlegget vil ikke ha ytterligere økonomiske konsekvenser.  

http://www.miljokommune.no/
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Miljømessige konsekvenser: 
Beskrevet i saksfremlegg datert 29.03.2019. 
 
Alternativer: 

1. Plan for naturmangfold, datert 24.06.2019 vedtas med følgende endringer: …..  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Plan for naturmangfold er oppdatert i tråd med rådmannens vurdering av KMU’s 
innstilling og forslag i kommunestyrets behandling som går på endringer av tekst i 
planen. Dette gjelder oppdatert liste med forklaring av begreper, mindre endringer av 
kap. 1.1, 1.2, 4.1.3, 5.2 og 6.13. Oppdatert versjon av planen, datert 24.06.2019, er 
lagt ved saken.   
 
Rådmannen har også vurdert hvert enkelt forslag til endringer i tiltakslisten i kap. 2.3. 
Det kan bli ytterligere endringer i tiltakslisten i den politiske behandlingen av planen. 
Rådmannens anbefaling til endring av tiltak er derfor ikke tatt inn i den reviderte 
planen datert 24.06.2019. Rådmannen vil oppdatere tiltakslisten, kap. 2.3 i planen i 
henhold til kommunestyrets vedtatte endringer.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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KMU-15/19 
R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Brekkeveien/Lyngveien til Holstad 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/03200-31 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 15/19 20.08.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 54/19 22.08.2019 
3 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre 
reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad, med 
kart datert 01.02.2019 og bestemmelser datert 27.06.2019.  
 
Ås, 05.07.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, første gang   11.04.2019  
Offentlig ettersyn       25.04.2019 – 07.06.2019 
Klima- og miljøutvalg     20.08.2019 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, annen gang   22.08.2019 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 01.02.2019 
2. Planbestemmelser, datert 27.06.2019 
3. Planbeskrivelse gs-veg Ås-Holstad, datert 27.06.2019 
4. Oppsummering, kommentarer og uttalelser offentlig ettersyn 
5. Risiko og sårbarhetsanalyse 
6. Flomberegning 
7. Plan for ytre miljø 
8. Vannmiljø 
9. Oversendelsesbrev 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 Uttalelser til varsel om oppstart 

 Tekniske tegninger 

 Geoteknisk rapport 

 Fagnotat elektro 



Ås kommune 

Klima- og miljøutvalg 20.08.2019  Side 11 av 30 

 

 Kommunestyrets vedtak 12.10.2016, sak 80/16, R-286 Detaljreguleringsplan 
for E18 Vinterbro – kommunegrensa Ski  

 Mulighetsstudie for gang og sykkelveg ved Holstad, datert 09.11.2017 

 HTMs vedtak 07.12.2017, sak 83/17, Mulighetsstudie for gang og sykkelveg 
ved Holstad. 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Hensikten med planforslaget er å regulere en gang- og sykkelforbindelse mellom Ås 
sentrum og dagens rundkjøring ved Holstad, som en del av en hovedsykkelrute 
mellom Ås og Ski. Planforslaget sikrer også en forbindelse til gang- og sykkelveien i 
retning Nygård/Oslo. 
 
Fakta i saken: 
Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak, på vegne av Statens vegvesen. 
 
Planområdet følger Østfoldbanens vestside fra Ås sentrum, ved Esso-tomta, i syd og 
fram til Bølstadbekken i nord. Deretter fortsetter planområdet langs bekkens nordside 
fram til rundkjøringen på dagens E18. 
 
Planforslaget berører hovedsakelig områder som er avsatt til 
jernbaneformål og LNF-formål i kommuneplanen. Deler av området avsatt til LNF-
formål omfattes av hensynssone bevaring kulturmiljø, H570_2. Helt sør i 
planområdet berøres en del av Åsmåsan som er avsatt til kombinert bebyggelse og 
anlegg med krav om felles planlegging, samt Esso-tomta, som er avsatt til 
eksisterende næringsbebyggelse. Esso-tomta er foreslått til ny bebyggelse med 
kombinasjon av bolig, forretning og kontor i forslag til områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde. 
 
Planforslaget regulerer en 5,5 m bred trasé for gang- og sykkelvei. Reguleringen gir 
mulighet for opparbeidelse av en sykkelvei på 3 meter, fortau på 2 meter, og 0,25 
meter skulder på hver side. Langs jernbanen vil gang- og sykkelveien også fungere 
som driftsvei for jernbanen. 
 
Tidligere behandling av saken: 
 
Mulighetsstudie for ny gang- og sykkelvei  
Som grunnlag for reguleringsplanen, utarbeidet Statens vegvesen en mulighetsstudie 
for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad, høsten 2017. Studien beskrev 10 ulike 
traséer ved Holstad, hvorav Statens vegvesen anbefalte fire. Mulighetsstudien ble 
lagt fram til behandling i HTM 07.12.2017. Statens vegvesen ba HTM ta stilling til 
hvilken trasé som skulle videreføres i reguleringsplanen. HTM vedtok at alternativ 2b 
i Statens vegvesens mulighetsstudie skulle legges til grunn for det videre arbeidet 
med reguleringsplanen. Traseen går langs Bølstadbekkens sørside øst for 
jernbanen, som vist på figur 1. 
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I planforslaget til førstegangsbehandling (figur 2) ble gang- og sykkelveien lagt på 
nordsiden av Bølstadbekken, for å innfri krav om frihøyde under ny E18-bru, og gi en 
slakere sving for syklende under jernbanebrua. Plasseringen skulle også ivareta 
hensynet til jordvern bedre, og gi bedre påkobling til dagens gang- og 
sykkelveisystem i Holstadkrysset. 
 
 

 
Figur 1. Alternativ 2b i Statens vegvesens mulighetsstudie. Øst for jernbanen går traseen langs Bølstadbekkens 
sørside. Ny trasé for E18 krysser sykkelveien på jordet ved Haugerud. Plassering av tunnelåpningen for ny E18 
er vist i midten av kartet. 
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Figur 2. Utsnitt fra plankart, datert 01.02.2019 

HTM 11.04.2019 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet i HTM 11.04.2019, med følgende vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og 
miljø (HTM) å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for gang- og 
sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad, som vist på kart og bestemmelser 
datert 01.02.2019. 
 
HTM er positive til forslaget, men før forslaget kan andregangsbehandles må planen 
kompletteres med en tilknytning mot Sneissletta og Oslo i nordvestre retning, slik det 
er vist på tidligere fremlagte prinsippskisse for alternativ 2 B. Reguleringsplanen 
koordineres med vedtatt reguleringsplan for E18. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Uttalelser til offentlig ettersyn 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 29.04.2019 – 07.06.2019. Det 
ble mottatt 8 uttalelser som er kort oppsummert og kommentert under. Uttalelsene 
kan leses i sin helhet, med Statens vegvesens kommentarer, i vedlegg 4.  
 
Akershus fylkeskommune  
Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i 
området, og at rette myndighet skal varsles dersom slike påtreffes, jf. 
Kulturminneloven § 8, 2. ledd. De mener for øvrig at tiltaket er i samsvar med 
gjeldende kommuneplan og har ingen ytterligere merknader. 
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Rådmannens kommentar: Uttalelsen tas til orientering. Statens vegvesen har 
innarbeidet merknad om kulturminner i bestemmelsene, punkt 2.4. 
 
Bane NOR 
Det presiseres at Bane NOR ikke har generelt vedlikeholdsansvar for g/s-veien 
bortsett fra skader de selv påfører. Planlagte arbeider nær tekniske anlegg til 
jernbane må beskrives og det må dokumenteres at anleggsarbeider ikke vil medføre 
setninger og forskyvinger for eksisterende jernbaneinfrastruktur. Bane NOR ber om 
at dette tydeliggjøres i planbestemmelsene. Felles bruk av veien/gang- og 
sykkelveien må avklares nærmere i avtale med Bane NOR Eiendom. 
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Merknad om tillatelse til 
anleggsgjennomføring er innarbeidet i bestemmelsene, punkt 7.1. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken  
Kommenterer at området er avsatt til jernbane og LNFR-formål i kommuneplanen, og 
at reguleringsformål ikke er i tråd med dette. De legger til grunn at omdisponering av 
dyrka mark ikke vil bli større enn høyst nødvendig, og ikke overstiger beregningene i 
planforslaget. Fylkesmannen mener bestemmelsenes punkt 4.5 om 
tilbakeføring av dyrka mark, bør endres til: «Dyrka mark skal tilbakeføres til 
opprinnelig dyrkningskvalitet.» 
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Statens vegvesen har endret 
formuleringen i planbestemmelsenes punkt 4.5 i tråd med merknaden. 
 
Hafslund Nett 
Minner om at de har kraftlinjer i området, med byggeforbud 23 meter langs kraftlinje. 
De ber om at traseen med byggeforbudsbelte registreres i planen som en 
hensynssone (faresone).  
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Hensynssone for høyspentanlegg er 
ivaretatt i plankartet.  
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
NMBU ser frem til ny sykkelvei etableres. 
 
Kjell Skuterud, Kongeveien 31 
Er som grunneier opptatt av at drenering og avrenning fra tilstøtende områder med 
skogsdrift må ivaretas, slik at overvann ikke fører til oversvømmelse. Ber om at 
beslag av dyrka mark og skogbruksområder begrenses også i det videre arbeid. Er 
positiv til å avstå areal mot kompensasjon for å etablere gang- og sykkelveg. 
 
Rådmannens kommentar: Rådmannen mener Statens vegvesen har ivaretatt 
hensynet til dyrka mark så godt det lar seg gjøre, ved å plassere gang- og 
sykkelveien tett opp til jernbanen og Bølstadbekken. Det er lagt inn en 
planbestemmelse om tilbakeføring av dyrka mark som blir midlertidig brukt under 
anleggsgjennomføring. Håndtering av overvann vurderes som tilstrekkelig ivaretatt, 
med åpen grøft langs gang- og sykkelveien.  
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Ottar Kjus, Kongeveien 35 
Er grunneier i området, men ikke direkte berørt av planforslaget. Mener at tiltaket er 
en positiv forbedring av gang- og sykkelveitilbudet i Ås, men mener det er 
avgjørende at tiltaket beslaglegger minst mulig dyrka/dyrkbar mark og 
skogbruksarealer. 
 
Rådmannens kommentar: Se forrige kommentar. 
 
Ås landbrukslag v/Ottar Kjus 
Viser til tidligere innsendt uttalelse til varsel om planoppstart, som peker på viktighet 
av å minimere inngrep i dyrka mark og andre konsekvenser for 
landbrukseiendommer innenfor planområdet.  
 
Rådmannens kommentar: Se tidligere kommentar.  
 
 
Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn 
Følgende endringer i planforslaget er innarbeidet etter offentlig ettersyn: 
 

 Endring i punkt 4.5 i planbestemmelsene, siste setning: Endret fra «Dyrka 
mark skal i størst mulig grad tilbakeføres til opprinnelig dyrkningskvalitet» til 
«Dyrka mark skal tilbakeføres til opprinnelig dyrkningskvalitet.» 

 Ny rekkefølgebestemmelse: 7.1 Krav om tillatelse fra Bane NOR «Det skal 
utarbeides søknad for tiltaket etter jernbanelovens § 10 for de deler av tiltaket 
som ligger innenfor en avstand på 30 meter regnet fra nærmeste spors 
midtlinje.» 

 Planbeskrivelsen: Kapittel 3.1 «Beskrivelse av prosessen» og kapittel 3.2 
«Medvirkning og offentlighet» er oppdatert med omtale av høring og offentlig 
ettersyn. 

 
Det er ikke gjort endringer i plankartet etter offentlig ettersyn. Rådmannen har spilt 
inn ønske om at gang- og sykkelveitraseen endres i syd, ved Esso, slik at traseen 
samsvarer med høringsforslaget til områdeplan for Ås sentrum. I tillegg er det bedt 
om at vegvesenet gjør en ny vurdering av koblingen mot Oslo/Sneissletta, i henhold 
til HTMs vedtak. I oversendelsesbrevet (vedlegg 9) gjør vegvesenet rede for hvorfor 
kartet ikke er endret. Begrunnelsen er kort oppsummert: 
 

 Endring i syd: Traseen i områdeplan for sentrum ligger utenfor varslet 
planområde for g/s-vei mellom Ås sentrum og Holstad. Traseen kan dermed 
ikke tas inn i plankartet uten at ny varsling av planen gjøres. Statens vegvesen 
ønsker å opprettholde koblingen slik den er vist i plankartet, men er innstilt på 
å tilpasse traséen etter en eventuell ny løsning i fremtidig detaljregulering av 
område BKB1 (bensinstasjonstomta). Dersom Ås kommune ønsker det, kan 
kommunen legge inn en bestemmelse om at gang- og sykkelveiplanen må ta 
hensyn til områdeplanen for sentrum. 

 Endring i nord/kobling mot Oslo: Pga. kostnader og arealinngrep har 
vegvesenet ikke mulighet til å etablere fullstandard gang- og sykkelvei både i 
retning Ski og i retning Oslo. HTM har tidligere gitt tilbakemelding om at 
Ski/Kråkstad var prioritert målpunkt. Planforslaget følger opp dette ønsket, 
men har også en kobling vestover, til driftsvei for rensebasseng for ny E18 
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(trasé vist på figur 3). Strekningen vestover vil kun være en enkel 
grusvei/turvei, som kobles på g/s-veien i svingen ved Bølstadbekken. Dersom 
en høystandard sykkelrute med universell utforming skal etableres vestover, 
vil dette kreve en større sving ut på jordet, som vist i alternativ 2b fra 
mulighetsstudien, og en ekstra bro over Bølstadbekken. Dette er utelukket av 
Statens vegvesen pga. kostnader og utfordrende grunnforhold. 

 

 
Figur 3. Gang- og sykkelruter på Holstad 

 
Rådmannens vurdering: 
Planforslaget vurderes som et viktig bidrag i oppfølgingen av kommunens strategi for 
sykkel- og gange, som har mål om et sammenhengende gang- og sykkelveinett fra 
Ås sentralområde til Ski og Vinterbro. Strekningen langs jernbanen har svært ujevn 
standard i dag, og det er et stort behov for utbedring av veien og separering av 
syklende og gående. 
 
Endringer i planforslaget 
Rådmannen mener at forslagsstiller har imøtekommet innkomne bemerkninger på en 
god måte.  
 
Koblingen vestover mot Sneissletta/Oslo vil utgjøre en svært krapp sving for syklister 
fra Ås sentrum, som vurderes som uheldig. Standarden på denne strekningen vil 
heller ikke ha tilfredsstillende kvalitet. Rådmannen anbefaler likevel at planforslaget 
vedtas slik det foreligger, for å sikre at en høystandard gang- og sykkelvei mellom Ås 
sentrum og Ski kan finansieres og etableres i forbindelse med utbyggingen av E18. 
På sikt mener rådmannen at det bør jobbes for å få opparbeidet en asfaltert sykkelvei 
også på vestsiden av E18, mot Sneissletta.  
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Økonomiske konsekvenser: 
Det er foreløpig ingen bevilgning til etablering av gang- og sykkelveien. Statens 
vegvesen arbeider med å få til en bevilgning slik at hele eller deler av gang- og 
sykkelveien kan opparbeides samtidig med ny E18. 
 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Planforslaget kan medføre negative konsekvenser for naturmiljøet i forbindelse med 
bygging. En hensynssone for bevaring av naturmiljø (H 560) er lagt inn der 
planforslaget berører de kartlagte naturtypene Åsmåsan og Åsmyra Sør. I 
hensynssonen skal det tas særlige hensyn for å bevare vegetasjon og minimere 
arealbeslaget. 
 
I vedlagte plan for ytre miljø er det foreslått avbøtende tiltak for å hindre skade på 
vegetasjon og forringelse av vannforekomst. Tiltakene skal følges opp i rigg- og 
marksikringsplanen i byggeplanfasen. 
 
Tiltaket medfører beslag av dyrka mark, totalt ca. 20 dekar, hvorav ca. 8,5 dekar er 
midlertidig og ca. 11,5 dekar permanent omdisponert. 
 
Det er gjort beregninger av saltpåvirkning av Bølstadbekken og Årungen, og vurdert 
at tiltaket ikke vil føre til store saltkonsentrasjoner i vannet. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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KMU-16/19 
Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden 
 
Saksbehandler:  Lars Buhler Saksnr.:  19/01664-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 16/19 20.08.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 44/19 20.06.2019 
3 Formannskapet 51/19 28.08.2019 
4 Kommunestyret   
 
 

  
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.06.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes og fremmes igjen med en planfaglig vurdering. 
 
Votering: 
SVs utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (SV, V) 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet rådmannens innstilling pkt. 1 med følgende endring: 

Forutsatt nødvendig plan- og byggesaksbehandling etableres mottaksanlegg 
for båtseptik […] 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet rådmannens innstilling pkt. 1 med følgende endring: 

Mottaksanlegg for båtseptik, på flytebrygge med rampe til land, etableres i sør 
på kommunens eiendom gnr 112 bnr 83, innerst i Bunnefjorden […] 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling pkt. 1 ble tiltrådt 5-4 (2Ap, Sp, SV) med FrPs endringsforslag 
ved alternativ votering mot SVs endringsforslag. 
 
Rådmannens innstilling pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 20.06.2019: 
1. Mottaksanlegg for båtseptik, på flytebrygge med rampe til land, etableres i sør på 

kommunens eiendom gnr 112 bnr 83, innerst i Bunnefjorden, i tråd med 
saksutredningens alternativ 1. 

2. Økonomisk konsekvens innarbeides i kommunens handlingsprogram for 2020-
2023 og budsjett for 2020. 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 

- Mottaksanlegg for båtseptik, på flytebrygge med rampe til land, etableres ved 
kiosken på Nesset, innerst i Bunnefjorden, i tråd med saksutredningens 
alternativ 1. 

- Økonomisk konsekvens innarbeides i kommunens handlingsprogram for 
2020-2023 og budsjett for 2020. 

 
 
Ås, 04.06.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef for teknikk, samfunn 

og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
1. Prinsipp skisse for båt septik mottak på Nesset 
2. Befaring indre bunnefjorden - PURA 
3. Finansiering - Norsk Vann Bulletin nr 4_2012 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Septik fra fritidsbåter inneholder høye konsentrasjoner av næringsstoffer og 
smittestoffer. Dette vil kunne påvirke vannkvaliteten i negativ grad, også med mulig 
oppblomstring av giftproduserende alger. I tillegg medfører utslipp av båtseptik 
estetisk forurensning. Rådmannen ønsker å etablere et mottak for båtseptik i 
Bunnefjorden og har vurdert alternativ 1 som best egnet tiltak til formålet. 
 
Fakta i saken: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok 01.03.2018 i forbindelse med behandling av 
HTM-Sak 19/18: «Forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkludert 
fritidsfartøy m.m. i Ås kommune» at et mottaksanlegg med kommunalteknisk løsning 
skulle etableres i Bunnefjorden. Finansieringsløsning skulle utarbeides og 
beliggenhet, etablering og drift av mottaksanlegget skulle utredes. Det skulle 
opprettes dialog med marinaene i Bunnefjorden om mottaksanlegg. 
 
Rådmannen har vurdert mulige fremtidige løsninger for septikmottak for båter i indre 
Bunnefjorden. Dette er basert på tre alternativer hvor alternativ 1 peker seg ut som et 
foretrukket alternativ for tiltaket. 
 
Det er foretatt en befaring med Frogn kommune, PURA og Ås kommune 17.11.2018 
for å se på lokasjoner for et potensielt båtseptik mottak i Bunnefjorden. 
 
Denne saken bør sees i sammenheng med «Forskrift om forbud mot utslipp av septik 
i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune» som fremmes samtidig. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Det er innhentet prisforespørsel fra leverandører som kunne levere en total løsning 
for Ås kommune, og det koster ca. 312.000,- eks. mva. for anlegget. I tillegg kommer 
det kostnader for dykkere til montering av anlegget. Det presiseres at kostnadene er 
beregnet i 2019. Beregningene er kun ment som et kostnadsoverslag beregnet ut fra 
ledningsnett med kommunal standard, og kostnadene kan endres ved 
detaljprosjektering. Kostnadsoverslag for mottak- og VA-anlegg på Nesset er i 
størrelsesorden kr 945 000,- eks. mva., se tabell under. Investeringskostnadene vil 
bli belastet renovasjonsgebyret i henhold til forurensningsloven § 26 og § 34. se 
vedlegg 3. 
 
Vannområdet PURA har i sine budsjetter lagt inn kr. 200.000 for etablering av 
mottaksanlegg i Bunnefjorden. Miljødirektoratet har også muligheter til finansiering av 
tiltak etter at behov er meldt inn. Dersom et slikt anlegg skal realiseres må Ås 
kommune bidra med anslagsvis kr. 700 000,- i investeringsmidler. Dette må vurderes 
i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2019. 
 
Drift- og vedlikeholdskostnadene er beregnet til ca. 30 000,- for alternativ 1 hvor 
alternativ 2 og 3 blir på ca. 70 000,- og 90 000,-. Tilgang på båt kommer i tillegg for 
alternativ 2 og 3. Driftskostnadene vil bli belastet de kommunale 
renovasjonsgebyrene i henhold til forurensningsloven § 26 og § 34. Arbeidet med 
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drift og vedlikehold vil inngå i de allerede etablerte daglige rutinene for drift- og 
vedlikehold av pumpestasjonene.  
 
Tabell 1 Kostnadsoverslag for etablering av båtseptik mottak på Nesset 

 Antall Enhet Enhetspris Sum 

Marint septikanlegg     

Total løsning septikanlegg 1 stykk 312 000,- 312 000,- 

Dykkere 2  75 000-, 150 000,- 

Komplett grøft for VA-anlegg 80 meter 3 000,- 240 000,- 

Droppkum 1 Stykk 10 000,- 10 000,- 

Asfaltering 200 M2 200,- 40 000,- 

Spillvannsledning 110 PVC 80 Meter 100,- 8 000,- 

Vannledning 50 PE 80 Meter 100,- 8 000,- 

Rigg kostnader 1 Stykk 20 000,- 20 000,- 

SUM eks mva    788 000,- 

Uforutsett, 20 %    168 000,- 

Total sum eks moms    945 000,- 

 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Kystområdene i Bunnefjorden er under økt press. Den økende fortettingen og 
utbygging, samt trafikken fra biler og fritidsbåter kan gi en negativ innvirkning på 
lokalt vannmiljø. Det er satt i gang flere tiltak for å redusere potensielle 
forurensninger til Bunnefjorden, slik som overvannshåndtering og rehabilitering av 
avløpsanlegg. Fritidsbåter har per dags dato ingen muligheter til å tømme septik i 
indre Bunnefjorden og mangler derfor et tømmested. Uten tiltak for å redusere 
forurensningen fra fritidsbåter vil indre Bunnefjorden oppleve algeoppblomstring og 
høye konsentrasjoner av bakterier i perioder. Breivoll har de senere årene opplevd 
flere negative hendelser med for høye konsentrasjoner av tarmbakterier i 
sommerhalvåret. Dette gir negative konsekvenser for rekreasjonsområdet Breivoll og 
tidvis avstengning av badestrender. 
 
Alternativer: 

Alternativ 1: 

Plassering av mottaksanlegg på flytebrygge med rampe på land: 

Mottaksanlegget vil ligge ved kiosken på Nesset, på en flytebrygge, med en 
fastmontert rampe til land. Anlegget vil ha et pumpesystem som pumper septik 
direkte til det kommunale ledningsnettet. Kostnadene er stipulert til ca. 945 000,- 
kroner. Dette er alternativet med lavest drift og vedlikeholdsutgifter grunnet 
tilgjengelighet og driftssikkerhet. Kiosken på Nesset har vist interesse for anlegget. 
De ønsker å samarbeide for å bedre driften av anlegget og tiltrekke seg flere kunder. 
 
Plassering av anlegget blir på eiendommen gnr 112 bnr 83 med påslipp til det 
kommunale ledningsnettet. Eiendommen er kommunal og regulert til parkering. Det 
er ikke tatt stilling til om det er mulig å etablere et mottaksanlegg på området i 
henhold til reguleringsbestemmelsene. Det må søkes om dispensasjon fra Pbl § 11-
11 punkt 4 og 5 om bygging i strandsonen. 
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Alternativ 2: 

Plassering av mottaksanlegg på flytebrygge med tank: 

Dette alternativet vil kunne være mere fleksibelt i forhold til plassering av anlegg. 
Dette er et anlegg som baserer seg på en flytebrygge med pumpeanlegg og 
septiktank i flytebryggen. For å tømme septiktanken inngås det en avtale med et 
tømmefirma som har muligheten til å tømme tanken fra båt. Den totale 
investeringskostnadene er beregnet til å være på ca. 700 000,- + mva. 
Driftskostnadene vil være høyere enn andre systemer siden kommunalteknikk må gå 
til anskaffelse av en båt for å drifte anlegget. 

Alternativ 3: 

Plassering av mottaksanlegg på flytebrygge med sjøledning: 

Dette alternativet er det samme som alternativ 2, men erstatter septiktanken med en 
sjøledning til det kommunale ledningsnettet. Området vil avgrense seg til et område 
som har tilgang på kommunal ledningsnett. Frogn kommune etablerer en lignende 
løsning og har anslått en kostnad på 1 mill. for etablering av mottaksanlegg hvor 
graving til kommunal ledningsnett kommer i tillegg. 

Drift og vedlikehold for alternativene 2 og 3 vil være avhengig av en båt. Dette vil øke 
kostnadene, og oppfølging av anlegget vil være begrenset. Brukere av anlegget 
(alternativ 2 og 3) vil ha begrenset med bistand under tømming slik et landbasert 
(alternativ 1) system vil ha. Erfaring fra flytebrygger uten landbasert tilgang i Oslo 
kommune viser at drift og vedlikehold blir nedprioritert som resulterer i defekte anlegg 
over tid. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Anbefaling etter befaringen og mulighetsstudiet peker at alternativ 1 som mest 
hensiktsmessig med tanke på tilgjengelighet for brukere og driftspersonell, 
investeringskostnader samt drift- og vedlikeholdsutgifter. Alternativ 1 vil sikre optimal 
driftstid og det vil være forholdsvis enkelt å kunne bistå brukere av anlegget i 
driftsperioden. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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KMU-17/19 
Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra 
skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  19/01663-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 17/19 20.08.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 45/19 20.06.2019 
3 Kommunestyret   

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.06.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 20.06.2019: 
Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i 
Ås kommune vedtas. 
 
 
 
 

Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i 
Ås kommune vedtas. 
 
Ås, 04.06.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen   
Rådmann  Kommunalsjef for teknikk, samfunn 

og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
Klima og miljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Forskrift for Ås 
Kloakkutslipp fra fritidsfartøy_Sjøfartsdirektoratet 
Opprop mot utslipp av båtseptik fra vannområde Horten 
Høringsinnspill Miljødirektoratet 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag:  
 
Etter en henstilling fra vannområde Horten i 2016, har vannområde PURA 
(Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget) utredet innføring 
av et forbud mot utslipp av septik fra mindre båter og fritidsbåter for alle PURAs 
medlemskommuner, samt stått for utredning av nytt mottaksanlegg for båtseptik. Det 
er jobbet frem en likelydende forskrift for alle kommunene i vannområdet PURA. 
Nesodden og Frogn kommuner har allerede vedtatt nye forbudsforskrifter, 
Oppegårds forskrift trer i kraft 1.juli 2019. Nabokommunen Vestby vedtok totalforbud 
allerede i 2003. 
 
Hovedutvalget for teknikk og miljø i Ås vedtok i møte 01.03.18 å sende forslag til ny 
lokal forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområdet fra skip, inkludert 
fritidsfartøy m.m. ut til høring med sikte på endelig behandling i kommunestyret. I 
samme møte ble det bestemt at det skal utarbeides en finansieringsløsning, 
beliggenhet, etablering og drift av mottaksanlegget. 
 
Det kom et innspill i forbindelse med høringen. Denne kom fra Miljødirektoratet der 
det anbefales å fjerne vassdrag fra lokal forskrift da dette er overflødig, samt fjerning 
av omtale om gråvann da dette kunne fremstå som lempeligere krav enn de 
nasjonale. Innspillene tas med i forskrift.  
 
 
Fakta i saken: 
 
Hensikten med forskrift er å forby utslipp av septik fra mindre båter og fritidsbåter. 
Den gjelder ikke store skip eller båter som er sertifisert for mer enn 15 personer. 
Hjemmelsgrunnlag er Lov om forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) ved 
forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) § 23-2. 
 
Bunnebotn og Bunnefjorden utgjør de marine tiltaksområdene i PURA. Anslagsvis 
1400 båter har fast tilhold her, og over halvparten har septikbeholder. I tillegg 
kommer tilreisende båter. Utskiftning av bunnvannet i Bunnefjorden skjer sjelden på 
grunn av terskelen i Vestfjorden. All tilførsel av forurensende stoffer er derfor uheldig. 
Septik fra fritidsbåter inneholder høye konsentrasjoner av både næringsstoffer og 
smittestoffer. Sjøfartsdirektoratet har i et informasjonsskriv i 2012 (se vedlegg) 
oppfordret fritidsbåteiere til å benytte mottaksanlegg for båtseptik. 
 
Det er allerede i dag et forbud mot tømming av båtseptik nærmere enn 300 meter fra 
land i henhold til forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger § 
10, annet ledd. Forbudet som foreslås, skal derfor gjelde arealet utenfor denne 
grensen og fram til kommunegrensen.  
 
Ås kommune har ikke kystlinje som ligger lengre fra land enn 300 meter og trenger 
derfor strengt tatt ikke et forbud. Ås kommune ser imidlertid effekten av at alle 
kommunene rundt indre Oslofjord har samme regelverk.  
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Det er behov for minst ett nytt mottaksanlegg i Bunnefjorden for å få god 
tilgjengelighet til tømmestasjon, og området innerst i Bunnefjorden er egnet fordi det 
er nær kommunal spillvannsledning. Plassering, utforming og finansiering av dette 
mottaksanlegget fremmes som egen sak.  
 
 
 
Miljømessige konsekvenser: 
 
Miljøkonsekvensene er i sin helhet positive, siden tiltaket vil reduserer tilførselen av 
næringsstoffer og smittestoffer til fjorden.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
 
Rådmannen anbefaler at forslag til ny forskrift om forbud mot utslipp av septik i 
sjøområdet fra skip, småbåter og fritidsbåter i Ås kommune vedtas slik at likelydende 
forskrift gjelder for alle kommuner som grenser til Bunnefjorden.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
 
01.01.2020. 
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KMU-18/19 
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  15/00445-68 
Saksgang  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 
 
 

Rådmannens innstilling: 
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.   

 
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.  

 
 
Ås, 09.08.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Leder, Virksomhet samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
Høringsuttalelser kartlegging og verdivurdering friluftsområder  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumenter på kommunens sak nr. 15/00445 og sak nr. 19/00405 
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Foreløpig publisering av friluftskartleggingen: 
https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Akershus fylkeskommune 
Enhet for kommunalteknikk 
Follo Landbrukskontor 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har deltatt i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette 
friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om 
viktige friluftslivsområder. Det er gjennomført en medvirkningsprosess for å få 
informasjon om friluftsverdier i kommunen. Resultatet av prosjektet er et kartlag som 
publiseres i Follokart og Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase. Kartet er ikke 
juridisk bindende, men skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering 
av friluftslivsinteresser i arealplaner og enkeltsaker. Resultatet av kartleggingen 
finnes på https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv 
 
Fakta i saken: 
Bakgrunn 
Ås kommune har deltatt i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette 
friluftslivsområdene i kommunen. Prosjektet er et ledd i en nasjonal satsing der det er 
et mål at flest mulig kommuner har kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 
2019. Arbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og 
tilrettelegging av friluftslivsområder (2013) og Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 
(2013). Gjennomføringen av prosjektet i Ås kommune er forankret i kommunens 
planstrategi 2017-2020, som en prioritert planoppgave i perioden.   
 
Dette er en faglig basert kartlegging og verdsetting av områder som har betydning for 
friluftsliv. Prosjektet er gjennomført etter metode utarbeidet av Miljødirektoratet 
(veileder M98-2013): Kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Målet med 
kartleggingen er å få kartlagt, verdsatt og prioritert arealer for friluftsliv i kommunen, 
og sikre god tilgang på relevant friluftslivsinformasjon både for kommunens eget 
arbeid og for eksterne parter.  
 
Kommunen inngikk i 2016 en avtale med Akershus fylkeskommune om samarbeid 
om kartleggingsprosjektet, og har fått økonomisk og faglig støtte til gjennomføringen.  
 
Innholdet i kartleggingen  
Friluftsområder i kommunen er avgrenset i kart og kategorisert etter type bruk. 
Deretter er arealene verdsatt, på bakgrunn av vurdering av en rekke fastsatte 
kriterier. Det er en egen beskrivelse for hvert område i form av et faktaark som 
beskriver området, bruk og kvaliteter. Verdsetting av friluftslivsområder vil aldri være 
helt objektiv, men metodikken gjør kartleggingen etterprøvbar og vurderingene er 
synlige for de som skal bruke kartleggingen. Bruk av en enhetlig metodikk sikrer at 
resultatet blir mest mulig representativt for dagens friluftslivsbruk.   
 

https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv
https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv
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Prosess  
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Oppvekst og opplæring, Follo 
Landbrukskontor, Kommunalteknikk, Folkehelsekoordinator og Plan, miljø og næring 
har hatt ansvar for arbeidet.  
 
Det er gjennomført tre medvirkningsmøter i Ås kommune med fokus på ulike deler av 
kommunen: Ås sentralområde (2017), Ås nord og Ås sør (høsten 2018). Lag, 
foreninger, innbyggere, grunneiere og politikere ble invitert til medvirkningsmøtene. 
Der ble de bedt om å gi innspill til hvor det finnes viktige friluftsområder i Ås, og 
verdivurdering av disse etter ulike kriterier.  
 
I etterkant har den interne arbeidsgruppa i kommunen gjennomgått innspillene og 
sammenstilt disse. Resultatet ble presentert i en digital kartklient. Kartleggingen var 
på høring for å kvalitetssikre avgrensning og informasjonen om de kartlagte 
områdene. Det kom inn 13 høringsuttalelser fra velforeninger, Ski kommune, ulike 
lag og foreninger, skoleelever, grunneiere og privatpersoner (se vedlegg). Innspillene 
favnet ulike interesser og ga viktig tilleggsinformasjon og korrigeringer som er vurdert 
og i stor grad tatt hensyn til i endelig kart.   
 
Resultat 
Resultatet av kartleggingen finnes på https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv  
Her finnes informasjon om områdenes verdi (svært viktig, viktig, registrert og ikke 
klassifisert) og type område (f.eks. nærturterreng, jordbrukslandskap, leke- og 
rekreasjonsområde). For hvert område finnes det en beskrivelse av kvaliteter og bruk 
og verdivurdering av ulike kriterier. Brukerveiledning til det elektroniske kartet kan 
lastes ned fra denne lenken: 
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4382364.746.aksz7jjnpnlplb/Veiledning+og+
brukermanual+til+kartklient+friluftsomr%C3%A5der.pdf  
 
Vurdering: 
Kartlagte områder og kvaliteter ved disse 
De kartlagte områdene spenner fra større skogsområder til små grønne lunger i 
tettbebygde strøk, som brukes til friluftsaktivitet. Mange av de større, 
sammenhengende skogsområdene i kommunen, og nærturterreng i nærheten av 
tettstedene har fått verdien svært viktig. Mye av friluftslivet i Ås foregår også i 
kulturlandskapet. Dette gjelder spesielt vinterstid når det kjøres skiløyper, men også 
sommertid da mindre veier i kulturlandskapet brukes til sykling og turer. Slike 
områder er kategorisert som jordbrukslandskap. I beskrivelsen av disse områdene er 
det lagt inn informasjon om at dyrka mark kun kan brukes utenom vekstsesongen 
som friluftsområde.  
 
Kategoriseringen i type friluftslivsområder og verdsettingen av disse gjenspeiler 
kvalitetene i Ås kommune, der friluftslivet i stor grad foregår i kulturlandskapet og i 
produksjonsskog. Det er viktig å understreke at kartleggingen ikke legger hverken 
restriksjoner eller juridiske bindinger for grunneiere utover lovverk som ligger til grunn 
i alle tilfelle. 
 
Anvendelse i kommunal saksbehandling  
Friluftslivskartleggingen gir kommunen et godt verktøy for å vurdere 
friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante 

https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4382364.746.aksz7jjnpnlplb/Veiledning+og+brukermanual+til+kartklient+friluftsomr%C3%A5der.pdf
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4382364.746.aksz7jjnpnlplb/Veiledning+og+brukermanual+til+kartklient+friluftsomr%C3%A5der.pdf
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sammenhenger. Sammen med andre temakartlegginger gir dette god oversikt over 
viktige ressurser i kommunen. Dette er en rent faglig kartlegging, hvor det ikke er tatt 
hensyn til andre interesser, administrative forhold eller planer. Avveiningen mot 
andre interesser må gjøres i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling, og 
andre politiske prosesser.  
  
Kommuneplanen skal rulleres fra høsten 2019. I den forbindelse anbefaler 
rådmannen at friluftskartleggingen blir et viktig grunnlag. Det bør gjøres en avveining 
i forhold til andre hensyn for å prioritere og sikre verdifulle friluftslivsområder. I 
kommuneplanen er det allerede avsatt store arealer som hensynssone friluftsliv. 
Karleggingen gir oppdatert informasjon som kan benyttes i evt. justering av disse 
hensynssonene.  
 
Inntil kommuneplanens arealdel skal revideres, vil kartleggingen i utgangspunktet 
være likestilt andre interesser og må avveies i den enkelte sak. 
Friluftslivskartleggingens funksjon vil dermed være et rent faktagrunnlag som 
grunnlag for beslutninger om arealdisponering.  
 
For at kartleggingen skal kunne bli et aktivt verktøy i arealforvaltningen, forutsettes 
det at den gjøres tilgjengelig internt og eksternt som del av kommunes digitale 
webkartløsning Follokart. Videre bør utsjekk av friluftslivskartleggingen inngå som del 
av de ordinære rutinene ved oppstart av plan- og byggesaksarbeid, og ved 
behandling av dispensasjonssøknader, planprogram og konsekvensutredninger.   
  
Høyt score på kartleggingen vil ikke nødvendigvis tilsi at utbygging ikke bør 
gjennomføres, men at hensynet til friluftslivet og evt. avbøtende tiltak i denne 
forbindelse skal være vurdert og begrunnet i saken mht. prioritering og valg av 
løsninger.   
 
For at kartleggingen skal opprettholde høy presisjon og kvalitet, bør det gjøres 
løpende oppdatering av denne. I tillegg bør det foretas en mer grundig gjennomgang 
av kartleggingen i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel.   
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ås kommune har fått støtte fra Akershus fylkeskommune til å gjennomføre arbeidet 
med kartleggingen og digitalisering av dataene. Bruk av det ferdige kartlaget vil ikke 
ha økonomiske konsekvenser for kommunen. Kartlaget bør ajourføres, og det bør 
gjennomføres en innspillsrunde med påfølgende oppdatering av kartlaget i forkant av 
neste kommuneplanrullering. Det bør da avsettes administrative ressurser til 
oppgaven. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Et bedre kunnskapsgrunnlag om viktige friluftsverdier i kommunen vil være viktig for 
å sikre at friluftsinteresser blir ivaretatt i kommunens arealplanlegging og 
saksbehandling. Ivaretakelse av områder som har verdi for friluftsinteresser kan også 
ha positiv effekt for ivaretakelse av naturområder og dermed naturmangfold. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune har ferdigstilt kartlegging og verdsetting av friluftsområder, som del av 
et nasjonalt prosjekt. Resultatet av prosjektet er et kartlag som publiseres i Follokart 



Ås kommune 

Klima- og miljøutvalg 20.08.2019  Side 30 av 30 

 

og Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase. Kartet er ikke juridisk bindende, men 
skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i 
arealplaner og enkeltsaker. Kartlaget bør oppdateres jevnlig for å sikre god kvalitet. 
 
Det anbefales at friluftslivskartleggingen brukes i den kommunale saksbehandlingen 
gjennom følgende tiltak:   
  
- Kartleggingen gjøres tilgjengelig i Follokart og Naturbase. 

 
- Saksbehandlingsrutinene oppdateres for å sikrer at kartleggingen brukes som del 

av beslutningsgrunnlaget. I alle saker som berører friluftslivsinteresser bør det 
redegjøres for hvordan interessene blir berørt og hvilke prioriteringer som er 
foretatt ved valg av løsninger.  

 
- Kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder legges til grunn som 

kunnskapsgrunnlag ved kommende rullering av kommuneplanens arealdel.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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