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MØTEPROTOKOLL 
 

Klima- og miljøutvalg 
 
Møtetid: 21.05.2019 kl. 17:35 – 20:10 
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 
FrP: Kjetil Barfelt 
MDG: Erik Wegge Bergvik 
V: Karl Helmer Solberg 
 
Møtende varamedlemmer: 
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Saker til behandling  

KMU-6/19 
R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til områdereguleringsplan R-287 for Ås 
sentralområde, som vist på kart datert 15.05.2019, bestemmelser datert 14.05.2019, 
planbeskrivelse datert 14.05.2019 og kvalitetsprogram datert 13.05.2019. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse. 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019: 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Tillegg til innstillingen: 
SS8 vurderes tatt ut fra forslaget. 

2. Reguleringsbestemmelser pkt. 3.1, side 5 – avsnittet endres til: 
Kvalitetsprogrammet for områdereguleringsplanen skal være retningsgivende 
for videre planlegging og utvikling av området. 

 
Votering: 
Aps forslag: 

1. ble nedstemt 6-2 (Ap) 
2. ble enstemmig tiltrådt 

 
Rådmannens innstilling med Aps tiltrådte tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til områdereguleringsplan R-287 for Ås 
sentralområde, som vist på kart datert 15.05.2019, bestemmelser datert 14.05.2019, 
planbeskrivelse datert 14.05.2019 og kvalitetsprogram datert 13.05.2019 med 
følgende endring: 

- Reguleringsbestemmelser pkt. 3.1, side 5 – avsnittet endres til: 
Kvalitetsprogrammet for områdereguleringsplanen skal være retningsgivende 
for videre planlegging og utvikling av området. 

 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse. 
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KMU-7/19 
Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 vedtas. 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, 

skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og 
budsjett 2020. 

 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019: 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag til endringer og tillegg: 

1. Ny bestemmelse: 
Sykkelfelt skal asfalteres med farget asfalt når ny asfalt legges. 

2. Tabell 1.1, nytt infrastrukturtiltak, legges inn som prioritet 4: 
Opphøyd fortau fra Brekkeveien 27 til krysset Bjørkeveien. 

3. Tabell 1.2, nytt infrastrukturtiltak: 
Sammenhengende sykkelfelt fra undergangen, opp Raveien og over broen. 

4. Tabell 1.1, prioritet 4: 
Hele punktet strykes. 

5. Tabell 1.1, prioritet 9: 
«og ny belysning» strykes. 

6. Tabell 2, pkt. 2.2 endres til: 
«Kartlegge behov for sykkelparkering (antall, type sykkel og behov for 
overbygg) …» 

7. Tabell 1, pkt. 1.4 endres til: 
Ansvar: KomTek, Overslag: –, Finansiering: –, Gjennomføres: 2021 

 
Utvalget fremmet følgende fellesforslag: 

- Klima- og miljøutvalg ber hovedutvalg for oppvekst og kultur se på 
mulighetene for å innføre mer trafikkopplæring tidlig i barnehagene/skolene. 

 
 
Votering: 
MDGs forslag: 

1. ble enstemmig tiltrådt 
2. ble tiltrådt 7-2 (H) 
3. ble enstemmig tiltrådt 
4. ble nedstemt 5-4 (2Ap, MDG, V) 
5. ble tiltrådt 5-4 (2H, Sp, FrP) 
6. ble tiltrådt 6-3 (Ap, H, Frp) 
7. ble tiltrådt 8-1 (Ap) 

 
Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Utvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 vedtas med følgende endringer og 

tillegg: 
a. Ny bestemmelse: 

Sykkelfelt skal asfalteres med farget asfalt når ny asfalt legges. 
b. Tabell 1.1, nytt infrastrukturtiltak, legges inn som prioritet 4: 

Opphøyd fortau fra Brekkeveien 27 til krysset Bjørkeveien. 
c. Tabell 1.2, nytt infrastrukturtiltak: 

Sammenhengende sykkelfelt fra undergangen, opp Raveien og over 
broen. 

d. Tabell 1.1, prioritet 9: 
«og ny belysning» strykes. 

e. Tabell 2, pkt. 2.2 endres til: 
«Kartlegge behov for sykkelparkering (antall, type sykkel og behov for 
overbygg) …» 

f. Tabell 1, pkt. 1.4 endres til: 
Ansvar: KomTek, Overslag: –, Finansiering: –, Gjennomføres: 2021 

 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 

 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, 

skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og 
budsjett 2020. 

 
Klima- og miljøutvalgs vedtak 21.05.2019: 
Klima- og miljøutvalg ber hovedutvalg for oppvekst og kultur se på mulighetene for å 
innføre mer trafikkopplæring tidlig i barnehagene/skolene. 
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KMU-8/19 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 
 
Rådmannens innstilling: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende 
forbehold: 
Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, skal 
vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og budsjett 
2020. 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019: 
Mathias Eckholdt (H) fremmet følgende forslag: 

- Tiltak i tiltaksplan for sykling og gange, tabell 1.6 kartnr. 17, overføres til 
tiltaksplan for nærmiljø, idrett og friluftsliv (tabell nærmiljøanlegg) med prioritet 
28. 

 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Det innarbeides en definisjonsliste i dokumentet for begreper som bl.a. 
turveier og turstier. 

2. Tiltak i eksisterende grøntområder (park og skog) kan være i konflikt med 
natur- og turkvaliteter, og skal avveies med hensyn på dette. Plassering og 
utforming av anlegg i slike områder skal behandles politisk. 

 
Karl Helmer Solberg (V) fremmet følgende forslag: 

- Prioritet 21 i tabell nærmiljøanlegg strykes. 
 
Votering: 
Hs forslag ble enstemmig tiltrådt 
 
Aps forslag: 

1. ble enstemmig tiltrådt 
2. ble nedstemt 5-4 (3Ap, Sp) 

 
Vs forslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
 
Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende forbehold 
og endringer: 

1. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske 
konsekvens, skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram 
for 2020-2023 og budsjett 2020. 

2. Tiltak i tiltaksplan for sykling og gange, tabell 1.6 kartnr. 17, overføres til 
tiltaksplan for nærmiljø, idrett og friluftsliv (tabell nærmiljøanlegg) med prioritet 
28. 

3. Det innarbeides en definisjonsliste i dokumentet for begreper som bl.a. 
turveier og turstier. 

4. Prioritet 21 i tabell nærmiljøanlegg strykes. 
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KMU-9/19 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer utvalgets innstilling. 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019: 
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen 
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KMU-10/19 
Parkeringsforbud i boligfelt 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det innføres parkeringsforbud i boligfelt nær skoler i Ås i tidsperioden kl. 07-17 på 

hverdager.  
2. Forbudet begrenses til områder der parkerte biler medfører uoversiktlig og utrygg 

skolevei. 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019: 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om at saken ikke tas til behandling i klima- 
og miljøutvalg. 
 
Votering: 
Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Klima- og miljøutvalgs vedtak 21.05.2019: 
Saken tas ikke til behandling i klima- og miljøutvalg. 
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KMU-11/19 
Tilknytningsplikt for fjernvarme 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer utvalgets innstilling. 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019: 
Kommunen kan i større grad fatte vedtak om unntak fra tilknytningsplikt for 
fjernvarme etter pbl. § 27-5 andre ledd. Dette gjelder tiltak innenfor 
konsesjonsområdet når vilkårene for unntak er til stede. 
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KMU-12/19 
1. tertialrapport 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer utvalgets innstilling. 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019: 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
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KMU-13/19 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019: 
Utvalget fremmet fellesforslag om at saken tas til orientering. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019: 
Saken tas til orientering. 
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