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MØTEPROTOKOLL 
 

Klima- og miljøutvalg 
 
Møtetid: 20.08.2019 kl. 17:30 – 20:15 
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, Mathias Eckholdt 
Sp: Siri Kjær 
MDG: Erik Wegge Bergvik 
SV: Kjersti Bakkebø Fjellstad 
V: Karl Helmer Solberg 
 
Møtende varamedlemmer: 
Anne Whyte (FrP) for Kjetil Barfelt (FrP) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud 
Miljøvernrådgiver Siri Gilbert (møtesekretær) 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 23.08.2019 
 
 
Erik Wegge Bergvik 
leder 

Joar Solberg 
nestleder 
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Orientering  

1/19 Orientering om prosess for Klima- og energiplan 

 
Administrasjonen orienterte om prosessen. Utvalget bestiller en orientering om 
framdrift med beskrivelse av involvering/medvirkning for arbeidet til neste møte. 
 
Regional plan for klima og energi for Akershus og tilhørende handlingsprogram 
finnes på denne nettsiden: https://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-
miljo/klima-og-energi/regional-plan-for-klima-og-energi/ 
 
 

Drøfting  

2/19 Erklæring om klima- og biomangfoldsituasjonen 

 
Klima- og miljøutvalgs behandling 20.08.2019 
Utvalget voterte over følgende alternative forslag til behandling: 

1. Forslaget avvises. 
2. Saken settes på sakskartet i neste møte i klima- og miljøutvalg. 

 
Votering 
Forslag 1 ble vedtatt 5-4 (2Ap, MDG, SV) 
Forslag 2 ble nedstemt 5-4 (2Ap, MDG, SV) 
 
Klima- og miljøutvalgs beslutning 20.08.2019 
Forslag til erklæring om klima- og biomangfoldsituasjonen avvises.  

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/klima-og-energi/regional-plan-for-klima-og-energi/
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/klima-og-energi/regional-plan-for-klima-og-energi/
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Saker til behandling  

KMU-14/19 
Plan for naturmangfold, Ås kommune 
 
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.  

 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 20.08.2019: 
Utvalget fremmet følgende fellesforslag:  

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endring i punkt 1: 
Første setning i kapittel 5.2 Hvorfor skal vi ta vare på naturmangfold? endres 
til vedtatt pkt. 5 i KMU-sak 2/19, 09.04.2019, slik at naturens egenverdi blir 
nevnt i begrunnelsen: 

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. 

 
Kjersti Bakkebø Fjellstad (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:  

Tilsyn etter Skogbruksloven som gjennomføres skal ha størst fokus 
sentrumsnært og i natur- og friluftsområder av vesentlig verdi. Informasjon om 

tiltak i skogen må formidles på en god måte til publikum.  
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
SVs tilleggsforslag ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV). 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 20.08.2019: 
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 med følgende endring: 
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Første setning i kapittel 5.2 Hvorfor skal vi ta vare på naturmangfold? endres 
til vedtatt pkt. 5 i KMU-sak 2/19, 09.04.2019, slik at naturens egenverdi blir 
nevnt i begrunnelsen: 

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. 

 
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.  
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KMU-15/19 
R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Brekkeveien/Lyngveien til Holstad 
 
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.  
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 20.08.2019: 
Marit Hauken (Ap) fremmet rådmannens innstilling med følgende tillegg: 

Tilføyelser i bestemmelsens punkt 4.1.1 Kombinert formål gang-
sykkelvei/banegrunn SKF1 og 4.1.3 Gang – og sykkelvei SGS: 

a) Traséen skal være gruslagt i en bredde på minimum 2 meter. 
b) Eventuelt gatelys skal være godt skjermet slik at det ikke kaster lys innover 

Åsmyra. 
 
Votering: 
Aps forslag 

a) ble tiltrådt 5-4 (2H, FrP, V) 
b) ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 

 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 20.08.2019: 
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 med følgende tillegg: 

Tilføyelser i bestemmelsens punkt 4.1.1 Kombinert formål gang-
sykkelvei/banegrunn SKF1 og 4.1.3 Gang – og sykkelvei SGS: 

a) Traséen skal være gruslagt i en bredde på minimum 2 meter. 
b) Eventuelt gatelys skal være godt skjermet slik at det ikke kaster lys innover 

Åsmyra. 
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KMU-16/19 
Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden 
 
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. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 20.06.2019: 
Tilsvarer klima- og miljøutvalgs innstilling. 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 20.08.2019: 
Utvalget fremmet fellesforslag om hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling: 
Tilsvarer utvalgets innstilling. 
 
Kjersti Bakkebø Fjellstad (SV) fremmet forslag om følgende endring av pkt. 1: 

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

 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
SVs forslag ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 20.08.2019: 
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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KMU-17/19 
Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra 
skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling og Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 
20.06.2019: 
Tilsvarer klima- og miljøutvalgs innstilling. 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 20.08.2019: 
Votering: 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 20.08.2019: 
Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i 
Ås kommune vedtas. 
 
 
  



Ås kommune 

  
Klima- og miljøutvalg 20.08.2019 Side 9 av 9 

  

 

KMU-18/19 
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer klima- og miljøutvalgs innstilling. 
 
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.   

 
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. 
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