
 

 

Ås kommune  

  

 

18/02604 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Klima- og miljøutvalg 
 
Møtetid: 30.10.2018 kl. 17:30 – 21:30 
Sted: Store salong, 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 
SV: Kjersti Bakkebø Fjellstad 
V: Karl Solberg 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud (møtesekretær)  
Planrådgiver Magnus Ohren 
 
Diverse merknader: 
Orienteringssaker settes opp i innkallingen til utvalgsmøtene. 
 
Til neste møte i klima- og miljøutvalg forbereder administrasjonen en orientering om 
miljøoppfølgingsplaner. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 31.10.2018 
 
 
 
 
 
Erik Wegge Bergvik     Joar Solberg 
leder       nestleder 
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Orientering  

Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud orienterte om reguleringsplaner som er 
varslet, men som foreløpig ikke er behandlet første gang i hovedutvalg for teknikk og 
miljø. Presentasjonen sendes ut til utvalget samtidig som protokollen. 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling og vedtak 30.10.2018: 
På grunnlag av orienteringen vedtok utvalget følgende: 

 Til neste møte i klima- og miljøutvalg (KMU) forbereder administrasjonen en 
sak med en oversikt over reguleringsplaner som er varslet, men som ikke er 
førstegangsbehandlet. På grunnlag av saken behandler KMU hvilke 
reguleringsplaner utvalget skal uttale seg til. 

 På januarmøtet uttaler KMU seg til reguleringsplaner som skal til behandling i 
hovedutvalg for teknikk og miljø i januar. 
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Saker til behandling  

KMU-2/18 
R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslaget tilfredsstiller ikke kommunens krav til utarbeidelse av reguleringsforslag. 

Det er manglende sammenheng mellom plankart, reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse.  

 
2. Forslag til detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. returneres til tiltakshaver 

som får mulighet til å revidere forslaget i henhold til følgende endringer: 
 

a) Høyder for felt f_BB reduseres til kote +123 som kotesettes i plankartet. 
b) Høyder for felt f_B/K reduseres til kote +120 som kotesettes i plankartet. 
c) Høyder for felt f_BK reduseres til kote +120 som kotesettes i plankartet. Tredje 

etasje skal være tilbaketrukket med minst 2 meter. 
d) Blokkbebyggelse nordøst i planområdet som erstatter etablert enebolig i 

Brekkeveien 17b utgår fra forslaget. 
e) Bredde på f_Gatetun reduseres til 8 meter og utforming av gatetun inngår i 

utomhusplan. 
f) Byggegrense fra senterlinje vei i Brekkeveien økes til minst 11 meter for søndre 

del av planområdet.  
g) Felles parkeringsanlegg under bakken skal etableres for felt f_BB, f_B/K og f_BK. 
h) Parkeringsdekning innenfor planområdet reduseres til maksimum 1 per leilighet 

inklusive gjesteparkering, og 1,5 per småhus inklusive gjesteparkeringsplasser. 
i) Det innføres krav om helhetlig VAO-rammeplan som fremlegges ved 

rammesøknad. 
j) Det innføres rekkefølgekrav knyttet til brukstillatelse for sikret opparbeidelse av 

justert trasé for Brekkeveien med tiltak for gående og syklende, tiltak for utbedring 
av Søråsveien og ny tverrforbindelse over eller under Østfoldbanen. 

k) Det utarbeides bedre illustrasjoner av fjern- og nærvirkning.  
l) Det gjennomføres kartlegging av støyforhold dersom det skal åpnes for 

støyskjerming mot Brekkeveien. 
 

3. Forslaget legges frem til HTM for ny behandling etter at de påpekte manglene er 
innarbeidet. 

 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 30.10.2018: 
Utvalget diskuterte seg fram til at saken tas til orientering med tiltrådte forslag. 
 
Siri Kjær (Sp) fremmet følgende forslag: 
Saken betraktes som en øvelse og er ikke gjenstand for realitetsbehandling.  
 
Karl Solberg (V) fremmet følgende forslag: 
Klima- og miljøutvalg støtter utbyggers forslag om å bygge i massivtre. 
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Marit Hauken (Ap) fremmet følgende forslag til endringer og tillegg til rådmannens 
innstilling: 

1. Pkt 2e endres til «Utforming av gatetun inngår i utomhusplan» 
2. Pkt 2i tilføyes «Planen skal spesielt beskrive fremtidig overvannshåndtering 

ved forventede fremtidig nedbørstopper» 
 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Biologiske undersøkelser foretas i vegetasjonsbeltet langs Ekornveien. 
2. Det benyttes naturmateriale på de to lekeplassene i planområdet.  

 
Votering: 
Sps forslag ble nedstemt 6-3 (2H, Sp) 
Vs forslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
Aps forslag ble enstemmig tiltrådt 
MDGs forslag pkt 1 ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
MDGs forslag pkt 2 ble tiltrådt 5-4 (Ap, 2H, FrP) 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 30.10.2018: 
Rådmannens innstilling tas til orientering med følgende: 

endringer: 

 Pkt 2e endres til «Utforming av gatetun inngår i utomhusplan» 

 Pkt 2i tilføyes «Planen skal spesielt beskrive fremtidig 
overvannshåndtering ved forventede fremtidig nedbørstopper» 

forslag: 

 Biologiske undersøkelser foretas i vegetasjonsbeltet langs Ekornveien. 

 Det benyttes naturmateriale på de to lekeplassene i planområdet.  
uttalelse: 

 Klima- og miljøutvalg støtter utbyggers forslag om å bygge i massivtre. 
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KMU-3/18 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram 2019-2022 vedtas.   
 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019 vedtas.   

a) Skattesatsene for 2019 fastsettes på høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2019.   
b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 4.  
c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 
avgifter og gebyrer for 2019, jf. vedlegg 7.   
d) Opptak av ordinært lån på 235 941 000. kr vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 30 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr.   
e) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.   
f) Det budsjetteres med 6 680 000 kr i avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2019. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond. 
g) Det nedsettes en politisk og administrativ arbeidsgruppe som våren 2019 
utarbeider forslag til finansielle handlingsregler for Ås kommune.  

 
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ    
        benyttes for skatteåret 2019:    

a) Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jfr eiendomsskatteloven § 3 bokstav d 

b) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum) 

c) Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter 
d) I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: 
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne kommunen, fylket eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7 a. 
- Bygninger som har historisk verdi, jfr eiendomsskatteloven § 7 b 

 
e) Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 

fritak påfølgende år.  Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f) Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jfr eiendomsskatteloven § 25. 

g) Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 
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Klima- og miljøutvalgs behandling 30.10.2018: 
Utvalget diskuterte seg fram til at saken tas til orientering med tiltrådte forslag. 
 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende forslag: Tilsvarer forslag i utvalgets innstilling. 
 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag: 
Som nytt tiltak i delmål 1.1: Utarbeide en strategi for å unngå bruk av plast/gummi i 
kommunale skolegårder og barnehager. 
 
Votering: 
Aps forslag pkt 1 ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
Aps forslag pkt 1 ble tiltrådt 5-4 (2H, Sp, FrP) 
MDGs forslag ble nedstemt 6-3 (MDG, SV, V) 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 30.10.2018: 
Saken tas til orientering med følgende forslag: 
 
Nye tiltak i delmål 1.6 (side 32): 

1. Evaluere bruken av blågrønn faktor og praktiseringen av veilederen for 
overvannshåndtering. Tidsfrist 2019. 

2. Klima- og miljøutvalget ser positivt på at det til tross for nedskjæringer på 
andre områder blir opprettholdt midler til å lage en plan for naturmangfold i 
løpet av 2019. Utvalget understreker at dette arbeidet har stor betydning for 
kommunen i denne perioden på grunn av alle pågående og forventede 
reguleringssaker. 
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