
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03749 
 

 
 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Klima- og miljøutvalg 
 
Møtetid: 09.04.2019 kl. 17:30 – 21:00 
Sted: Store salong i Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap: Joar Solberg, Marit Hauken 
H: Zara Mushtaq Berg 
Sp: Siri Kjær 
MDG: Erik Wegge Bergvik 
SV: Kjersti Bakkebø Fjellstad 
V: Karl Solberg 
 
Møtende varamedlemmer: 
Anne Whyte (FrP) for Kjetil Barfelt (FrP) 
Sverre Strand Teigen (H) for Mathias Eckholdt (H) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Ellen Grepperud, virksomhetsleder samfunnsutvikling (møtesekretær) 
Siri Gilbert, miljøvernrådgiver 
 
Diverse merknader: 
Sverre Strand Teigen (H) fratrådte som inhabil i drøftingssaken om 
Kvalitetsprogram, ingen tiltrådte. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 10.04.2019 
 
 
Erik Wegge Bergvik     Joar Solberg 
leder       nestleder 
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Drøfting 
 
1/19 Kvalitetsprogram - Forslag til politiske kvalitets- og miljøambisjoner i 

utviklingen av delområdene, samt forslag til tiltak 

 
Sverre Strand Teigen (H) fratrådte som inhabil før drøftingen etter Forvaltningsloven 
§ 6, annet ledd etter klima- og miljøutvalgs vedtak, 7-1 (Ap).  
 
Administrasjonen presenterte forslag til ambisjoner, mulige tiltak og krav til 
dokumentasjon til en rekke kvalitets- og miljøtemaer som kvalitetsprogrammet skal 
omfatte. Innspillene fra medlemmene i utvalget oppsummeres og tas med i det videre 
arbeidet med å ferdigstille kvalitetsprogrammet. Forslag til kvalitetsprogram er en del 
av områdereguleringsplanen for Ås sentralområdet som vil bli lagt fram til behandling 
i klima- og miljøutvalg 21. mai. 
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Saker til behandling  

KMU-2/19 
Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Ås kommune - endelig 
behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Plan for naturmangfold i Ås kommune datert 29.03.2019 vedtas.  
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 09.04.2019: 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

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.  

 
2. Nytt tiltak: Formidle kunnskap om betydningen av større andel løvtrær i 

produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold. 
 

3. Nytt tiltak: Oppfordre kommunens hageeiere om å vente med å slå plenen til 
etter kløverblomstring. 

 
4. Tillegg til tekst side 7 kap. 1.2: Ved rullering skal planen også reflektere den 

store andelen jordbruksareal, NMBU-parken og Breivoll. 
 

Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende tillegg- og endringsforslag: 
 

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

 
2. Endring av tiltak 37. Fjerne «vurdere å…»  

 
3. Tillegg til Aps forslag 1: Kommunen skal følge anbefalinger i NVEs-

kantsoneveileder 
 

Kjersti Bakkebø Fjellstad (SV) fremmet følgende endringsforslag: 
 
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. 
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Votering: 
Forslagene ble først votert over enkeltvis. 
 
Aps forslag: 

1. ble tiltrådt 5-4 (2H, Sp, FrP) 
2. ble tiltrådt 6-3 (H, Sp, FrP) 
3. ble nedstemt 5-4 (Ap, Sp, MDG, SV) 
4. ble enstemmig tiltrådt 

 
MDGs forslag: 

1. ble enstemmig tiltrådt 
2. ble nedstemt 5-4 (Ap, MDG, SV, V) 
3. ble nedstemt 8-1 (MDG) 

 
SVs forslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
 
Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble tiltrådt 8-1 (Sp). 
 
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.  

 
2. Nytt tiltak: Formidle kunnskap om betydningen av større andel løvtrær i 

produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold. 
 

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

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

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. 
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KMU-3/19 
R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Brekkeveien/Lyngveien til Holstad 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer utvalgets innstilling. 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 09.04.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 09.04.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og 
miljø 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.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
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KMU-4/19 
R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-320 Norderås 
førerhundskole, som vist på kart datert 21.02.2019, med reguleringsbestemmelser 
datert 21.02.2019.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg:  
 

1. Nytt punkt 4.5.2. legges i reguleringsbestemmelsene med følgende 
formulering: «Matjorda på arealet tas vare på og kjøres til egnet sted for 
oppdyrking eller jordforbedring på areal der det skal drives jordbruk. Plan for 
dette skal inngå i planbeskrivelsen.» 

 
Dette med forbehold om Formannskapets godkjenning av planforslaget.  
 
Formannskapet: 
Formannskapet vedtar å omdisponere 8,7 daa LNF-A i gjeldende kommuneplan til 
offentlig eller privat tjenesteyting i forbindelse med detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole.  
 
Kommuneplanen korrigeres ihht omdisponeringen i førstkommende 
kommuneplanrullering.  
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 09.04.2019: 
Marit Hauken (Ap) fremmet forslag om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 

1. Fasader skal være matte for å begrense uønsket refleksjon/lysvirkning. 
2. Utvendig belysning skal være diskret og nedadrettet for å unngå 

lysforurensning i området.  
3. Det må framgå av reguleringsbestemmelsene hvordan hundeavfallet skal 

behandles eller avhendes. 
 
Ap og SV fremmet følgende fellesforslag om endring av pkt. 1 (Nytt punkt 4.5.2) i 
rådmannens innstilling, til: 
 

Matjorda på arealet tas vare på og kjøres til egnet sted for oppdyrking på areal 
der det skal drives jordbruk eller hagebruk. Plan for dette skal inngå i 
planbeskrivelsen. 

 
Votering: 
Aps forslag: 

1. ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
2. ble tiltrådt 7-2 (H, FrP) 
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3. ble tiltrådt 7-2 (H, FrP) 
 
Fellesforslaget fra Ap og SV ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 09.04.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-320 Norderås 
førerhundskole, som vist på kart datert 21.02.2019, med reguleringsbestemmelser 
datert 21.02.2019.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg:  
 

1. Nytt punkt 4.5.2. legges i reguleringsbestemmelsene med følgende 
formulering: «Matjorda på arealet tas vare på og kjøres til egnet sted for 
oppdyrking på areal der det skal drives jordbruk eller hagebruk. Plan for dette 
skal inngå i planbeskrivelsen.» 

2. Fasader skal være matte for å begrense uønsket refleksjon/lysvirkning. 
3. Utvendig belysning skal være diskret og nedadrettet for å unngå 

lysforurensning i området.  
4. Det må framgå av reguleringsbestemmelsene hvordan hundeavfallet skal 

behandles eller avhendes. 
 
Dette med forbehold om Formannskapets godkjenning av planforslaget.  
 
Formannskapet: 
Formannskapet vedtar å omdisponere 8,7 daa LNF-A i gjeldende kommuneplan til 
offentlig eller privat tjenesteyting i forbindelse med detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole.  
 
Kommuneplanen korrigeres ihht omdisponeringen i førstkommende 
kommuneplanrullering. 
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KMU-5/19 
Årsmelding 2018 Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer utvalgets innstilling. 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 09.04.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 09.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
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