
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00059 
 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtetid: 23.10.2019 kl. 10.00 – 15.55 
Sted: Ås kulturhus, store sal 
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
  

Møtende medlemmer:  
Ap: Ola Nordal, Johan Alnes, Laila Nordsveen, Live Holck Johannessen,  
 Malin Karusbakken Aamodt, Joar Solberg, Janna Bitnes Hagen,  
H: Hilde Kristin Marås, Stein Ekhaugen, Bengt Nøst-Klemmetsen,  
           Egil A. Ørbeck, Sverre Strand Teigen*,  
Sp: Marianne Røed*, Odd Vangen*, Odd Rønningen, Svend Kvarme 
FrP: Arne Hillestad, Kjetil Barfelt, Gro Haug 
MDG: Erik Wegge Bergvik, Bianca Wathne Gelink 
SV: Kristine Lien Skog, Eskild Gausemel Berge 
V: Jorunn Nakken 
KrF: Paul Bolus Johansen 
Rødt: Kristine Sand 
 

Møtende varamedlemmer: 
Ap: Else Jorunn Vestby, Wenche Jahrmann, Shangquan Chen 
H: Sigrun S. Gudevang, Christian Hellevang, Ulf Oppegård*  tiltrådte som vara    
           for Sverre Strand Teigen i sakene 65-66/19. 
MDG: Steinar Antonsen 
V:       Ivar M. Sæveraas 
 

Forfall:  
Ap: Bonsak Hammeraas, Beate Erikstad, Einride Berg 
H:       Rubina Mushtaq Rikheim, Håkon Ystehede 
MDG: Werner Wilhelmsen 
V:       Erling Rognli 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, rådgiver Lene H. Lilleheier – møtesekretær. 
Kommunalsjefene Marit Roxrud Leinhardt, Ellen Benestad, Nils Erik Pedersen, Tove 
Kreppen Jørgensen. Virksomhetsleder Ellen Grepperud. 
 

Diverse merknader: 
*Odd Vangen (Sp) ble innvilget velferdspermisjon og fratrådte møtet kl. 15.00 før 
behandling av sak 70/19. Ingen vara tiltrådte.  
*Marianne Røed fratrådte som inhabil i sak 68/19, ingen vara tiltrådte. 
Se sak 66/19 for korrigert protokoll 27.01.2020 
 

Møteprotokoll godkjent 29.10.2019 / 27.01.2020 
 
Ola Nordal        Jorunn Nakken 
ordfører                                                                                    varaordfører 
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Saker til behandling  

K-63/19 
Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard 
 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 

2020. 
2. Det settes av midler til å gjøre nødvendige endringer i det eksisterende bygget. 
3. Det legges til rette for medvirkning fra barn og unge i prosessen med utformingen 

av de nye lokalene ved at representanter fra ungdomsrådet og brukerne skal 
inngå i brukergruppen for prosjektet. Det skal utarbeides en liste over hvilke 
behov ungdomsklubben har, prioritert både på kort og lang sikt. Tiltakene 
kostnadsestimeres inn til budsjettbehandlingen. 

4. Som en del av planleggingen skal rådmannen vurdere oppgradering av 
skateparken ved klubbhuset, og legge dette fram som en egen sak.  

5. Ungdomsklubben skal innpasses i eksisterende bygg innenfor en ramme av 3 
mill. 

 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Laila Nordsveen (Ap) fremmet følgende tillegg: 
Det gjøres en ny vurdering av ungdomshusets plassering. Evalueringen skal gjøres 
innen 2 år etter oppstart, og i samarbeid med brukerne. Formålet med vurderingen 
skal være å kartlegge om lokalene virker etter hensikten. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende endring punkt 5: 
Investeringsrammen skal i første omgang begrense seg til 3 millioner. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling pkt. 1 – 4 ble enstemmig vedtatt. 
SVs endringsforslag pkt 5 ble vedtatt 20-13 (10Ap, 3Frp) ved alternativ votering mot 
formannskapets innstilling. 
 
Ap’s forslag ble nedstemt 23-10 (Ap) 
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 

2020. 
2. Det settes av midler til å gjøre nødvendige endringer i det eksisterende bygget. 
3. Det legges til rette for medvirkning fra barn og unge i prosessen med utformingen 

av de nye lokalene ved at representanter fra ungdomsrådet og brukerne skal 
inngå i brukergruppen for prosjektet. Det skal utarbeides en liste over hvilke 
behov ungdomsklubben har, prioritert både på kort og lang sikt. Tiltakene 
kostnadsestimeres inn til budsjettbehandlingen. 

4. Som en del av planleggingen skal rådmannen vurdere oppgradering av 
skateparken ved klubbhuset, og legge dette fram som en egen sak.  

5. Investeringsrammen skal i første omgang begrense seg til 3 millioner. 
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K-64/19 
Relokalisering av kommunale enheter. Bruk av atriumsbygget på 
Bjørnebekk 
 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
1. Dagsenteret flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk. 
2. Eiendom, og den øvrige virksomheten som i dag sitter i Skoleveien 3, ses i 

sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester som trenger nye 
lokaler i Ås sentrum.  

3. Det legges fram en ny sak knyttet til eie/leie av lokaler for kommunale enheter og 
tjenester i Ås sentrum.  

4. Skoleveien 3 rives først når erstatningslokaler er klare. Eventuelle merkostnader 
for flytting av arbeidsplasser fra Skoleveien 3 må være budsjettmessig inndekket 
før riving evt. kan skje. 

 
 
 

K-65/19 
R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-287 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, med kart datert 01.10.2019, 
bestemmelser datert 01.10.2019, planbeskrivelse datert 23.09.2019 og 
kvalitetsprogram datert 31.05.2019 med følgende endringer og tillegg: 
 

1. Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for Eriksen-gården. 

 

2. Nytt byggeområde nord for Løkkeveien innarbeides i planforslaget som eget 
arealformål B15, med arealutnyttelse på 150 % BRA og med byggehøyder i 3 
etasjer, som vist i figur 3. 

 

3. Byggeområdet BKB1 utgår fra planområdet, og omfang av et eventuelt 
byggeområde i området vurderes i rullering av kommuneplanens arealdel. 

 

4. B1 økes til 130 % BRA. 
 

5. B2 økes til 130 % BRA. 
 

6. B9 økes til 200 % BRA. 
 

7. B10 økes til 150 % BRA. 
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8. BS10 og BS4 slås sammen, SGT utgår. Sammenslåtte BS10/BS4 settes til 
270 % BRA. 

 

9. SKH utvides så mye som mulig på arealet mellom SKH, SB, SS24 og SKV13. 
 

10. SKH endres til BAA2, med formål for kollektivterminal, parkering, kontor/bolig. 
 

11. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, første avsnitt: 
Prosjekter skal illustreres på en relevant og redelig måte. Dersom det 
etableres nasjonale standarder for illustrasjon, skal disse følges. 

 

12. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, andre avsnitt: 
Nødvendige tekniske installasjoner, ut over angitt maksimal høyde, kan tillates 
for maksimalt 15 % av takflate. Slike skal innarbeides som del av byggets 
arkitektoniske utforming og inngår i tomtens utbyggingsgrad. 

 

13. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.5: 
Det tillates inntil 10 % økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres former for bildelings-samarbeid. 

 

14. Reguleringsplanen må følges opp med planer for lokalisering av idrettsanlegg 
og næringsarealer tilknyttet Ås sentrum, enten i egne planarbeider eller som 
en del av kommuneplanarbeidet. 

 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Kommunestyret vedtok enstemmig at Sverre Strand Teigen (H) var inhabil jf.  
forvaltningsloven § 6 annet ledd. Ulf Oppegård (H) tiltrådte som vara.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:  
1.  BRA% økes til 300% for BS4 og BS10. 
2.  Rundkjøring i Brekkeveien /152 gis en størrelse på 45 meter og utformes slik 
 at det blir 2 felt inn i rundkjøringen fra øst på Drøbaksveien og 2 felt fra vest 
 på Drøbaksveien samt 2 felt fra Brekkeveien. 
3.  Raveien føres ut i den nye rundkjøringen i Brekkeveien /152 (v/Esso). 
 Tandbergkvartalet og den bebyggelse som nå har utkjøring til Raveien får 
 denne utkjøringen. Raveien stenges mot Rådhusplassen. 
4.  Grøntareal langs jernbanen tillates innarbeidet i eiendommenes MUA. 
5.  BAA økes til 150% 
 
Ordfører foreslo følgende tillegg til FrPs pkt.3: 
Det knyttes rekkefølgebestemmelser for opparbeidelsen til Tandbergkvartalet. 
 

Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet følgende forslag: 
1. B22 reduseres til 120% BRA og 2-4 etg 
2. BS5 reduseres til 150% BRA 3-5 etg. mot øst 
3. BS6 reduseres til 150% BRA og 3-5 etg mot øst. 
4. BS7 reduseres til 200% BRA og 4-5 etg. 
5. BS8 reduseres til 250% BRA 
6. BS9 reduseres til 200% BRA 
7. B19 reduseres til 150% BRA 
8. B1 reduseres til 100% BRA 
9. B2 reduseres til 100% BRA 
10. B9 reduseres til 150% BRA 
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11. B10 reduseres til 120% BRA 
12. BAA reduseres til 110% bra 
13. Deler av Myrveien-området, tilsvarende 2 fotballbaner, legges ut til offentlige  

formål, idrettsanlegg. Denne delen av planen tas ut fra nåværende 
behandling og behandles som separat reguleringsplan.  

14. Rådmannens alternativer 1: Det innarbeides hensynssoner for bevaring av 
kulturmiljø med tilknyttede bestemmelser for Tandberg-gården med hage.  

15. Rådmannens alternativer 1: Det innarbeides hensynssoner for bevaring av 
kulturmiljø med tilknyttede bestemmelser for Sagaveien/Moerveien med uthevet 
linjetykkelse for 6 eneboliger langs Moerveien.  

16. Rådmannens alternativer 1: 
Det innarbeides hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med tilknyttede 
bestemmelser for menighetshuset i Johan Skanckes vei 7.  

17. Kvalitetsprogrammet revideres innen våren 2020. 

Hilde Kristin Marås (H) fremmet forslag om ny bestemmelse: 
3.17 Klimagassregnskap. Ved detaljregulering og søknad om rammetillatelse skal det 
utarbeides klimagassregnskap som inkluderer utslipp fra byggeplass, materialer og 
energi, iht. NS 37:20:2018, metode for klimagassberegninger eller tilsvarende 
standarder.  
 

Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag: 
1. BRA i BS10 og BS4 (Tandbergkvartalet) økes til 320 %. Antall etasjer for BS4 

økes til 12-14 

2. BRA for område B3 (Øvre Langbakken) økes med 30 % til 180 % 

3. BRA for område BAA (Midt på Langbakken) økes med 50 %, til 180 % 

4. BRA for område B5 (Nedre Langbakken) økes med 50 %, til 160 % 

5. BRA for område B7 (Nederst i Langbakken) økes med 95 %, til 100 % 

6. BRA for område B11 (Nord i Moerveien) økes med 30 % til 150 %  

7. BRA% for område B12, B13 og B14 (Mellom Brekkeveien og Moerveien) økes 

alle med 30%, til 150%, 130% og 130% 

8. Rundkjøringen SKV12 (Brekkeveien) endres i planforslaget til å bli vikeplikt- eller 

lysregulert kryss. 

9. Rundkjøringen SKV13 (Langbakken) endres i planforslaget til å bli vikeplikt- eller 

lysregulert kryss. 

(10 og 11 ble trukket) 

12. Til bestemmelsene, side 3 under 2.2.1:: «Oppgradering av Rådhusparken» 

legges til som nytt punkt i rekkefølgekravene. Alle byggeområder som ikke 

allerede har en områdelekeplass krysses av som ansvarlige. 

13. Til bestemmelsene, s. 8, tillegg til kulepunkt 6: «Det skal legges til rette for større 

sykkeloppstillingsplasser som passer for lastesykler og sykkelvogner». 

14. Til bestemmelsene, s. 8, kulepunkt 8 foreslås strøket: 

«Det skal være minimum 5 meter mellom garasjeport og veg/gates 

formålsgrense.» 

15. Til bestemmelsene, s. 6, i punkt 3.4.1 “Krav om utomhusplan” endres ordene 

“egnet målestokk” til “i målestokken 1:250 eller med høyere detaljeringsgrad”. 
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16. Til bestemmelsene, under punkt 3.5: For å møte SVVs innsigelse, foreslås 

parkeringsdekningen å endres til: 1-roms: 0,2 p-plasser. 2-roms: 0,3 p-plasser. 3-

roms: 0,4 p-plasser. Konsentrert småhusbebyggelse: 0,8 p-plasser. 

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 
1. Tillegg reguleringsbestemmelser pkt 7.2.2: 

 Moerveien 11, 13 B, 15C og 17 med tilhørende tun, hage og eldre   
 uthus skal bevares uendret eller kan føres tilbake til opprinnelig /eldre utførelse i 
 tråd med kulturminnefaglig anbefaling. Det skal tas særskilt hensyn til disse  
 kulturmiljøene ved utforming av ny bebyggelse i områdene B9, B10 og B11.  
 

2 Tillegg reguleringsbestemmelser pkt 7.2.2: 
Menighetshuset i Johan Skanckes vei 7 skal bevares uendret eller kan føres 
tilbake til opprinnelig /eldre utførelse i tråd med kulturminnefaglig anbefaling. 
 

3 Endring i tabell reguleringsbestemmelser pkt 3.5: 
Konsentrert småhusbebyggelse: biloppstillingsplasser maks. 0,8 per boenhet + 
0,2 gjestepl. 
 

4 Nytt kulepunkt reguleringsbestemmelser pkt 3.5:  
Alle p-plasser i blokkbebyggelse skal være under bakken, med unntak av 
gjesteplasser. 
 

5 Endring kulepkt 6 reguleringsbestemmelser pkt 3.5  
100 % av sykkeloppstillingsplassene skal være under tak.  
 

6 Endring planbeskrivelse/plankart pkt 7.2 Et fungerende kollektivknutepunkt: 
Teksten «Busstoppet Ås vgs. kan etableres […….. ] sammen med lokalbussene.»  
erstattes med: Ved detaljutforming av bussterminalen skal det legges opp til at 
den regionale bussruten også skal stoppe på terminalen, med minimalt tidstap. 
Det skal innledes dialog med BaneNor om å forlenge nordgående plattform forbi 
bussterminalen, for direkte overgang mellom buss og tog. 
 

7 Endring planbeskrivelse/plankart pkt. 10.2 SKV12: Fv.152/Brekkeveien: 
- Krysset etableres som rundkjøring, diameter minimum 32 m med to kjørefelt 
- Rundkjøringen vurderes etablert som 4-armet, der inn-/utkjøring fra p-kjeller 

under Tandbergkvartalet kobles direkte på rundkjøringen. Raveien 
opprettholdes som i dag, ev. gjenopprettes etter utgraving, og skal prioriteres 
for syklende og gående. 

- Venstresvingfelt på R.v 152 vestfra forlenges for å bedre framkommeligheten 
for buss. 

 

Votering: 
Hovedutvalgets innstilling pkt: 

 1 ble nedstemt 20-13 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Krf, 1Rødt) 

 2 ble enstemmig vedtatt. 

 3 ble enstemmig vedtatt. 

 4 ble vedtatt 23-10 (4Sp, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) ved alt. votering mot SVs pkt.8. 

 5 ble vedtatt 23-10 (4Sp, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) ved alt. votering mot SVs pkt 9. 

 6 ble vedtatt 23-10 (4Sp, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) ved alt. votering mot SVs pkt 10. 

 7 ble vedtatt 23-10 (4Sp, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) ved alt. votering mot SVs pkt 11. 

 8 ble vedtatt 20-13 (7H, 3FrP,3MDG) ved alt. votering mot FrPs forslag pkt. 1. 
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 9 ble enstemmig vedtatt. 

 10 ble enstemmig vedtatt. 

 11 ble vedtatt 23-10 (7H-3FrP) 

 12 ble enstemmig vedtatt. 

 13 ble vedtatt 28-5 (3MDG, 2SV) 

 14 ble enstemmig vedtatt 
 

SVs forslag pkt: 

 1 – 7 ble nedstemt 23-10 (4Sp, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 12 ble nedstemt 23-10 (4Sp, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 13 ble nedstemt 27-6 (2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 14 ble nedstemt 22-11 (4Sp, 3MDG, 2SV, 1KrF, 1Rødt) 

 15 ble nedstemt 24-9 (4Sp, 1MDG, 2SV, 1KrF, 1Rødt) 

 16 ble nedstemt 21-12 (4Sp, 2MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 17 ble enstemmig vedtatt. 
 

MDGs forslag pkt: 

 1 ble nedstemt 23-10 (7H, 3MDG) 

 2 ble nedstemt 23-10 (7H, 3MDG) 

 3 ble nedstemt 23-10 (7H, 3MDG) 

 4 ble nedstemt 23-10 (7H, 3MDG) 

 5 ble nedstemt 23-10 (7H, 3MDG) 

 6 ble nedstemt 30-3 (MDG) 

 7 ble nedstemt 30-3 (MDG) 

 8 ble nedstemt 28-5 (3MDG, 1KrF, 1Rødt) 

 9 ble nedstemt 28-5 (3MDG, 1KrF, 1Rødt) 

 (10 og 11 ble trukket) 

 12 ble nedstemt 30-3 (MDG) 

 13 ble nedstemt 21-12 (3Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 14 ble nedstemt 29-4 (3MDG, 1Rødt) 

 15 ble nedstemt 28-5 (1Sp, 3MDG, 1Rødt) 

 16 ble nedstemt 25-8 (3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
 

FrPs forslag pkt: 

 2 ble vedtatt 21-12 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 

 3 med tillegg fra ordfører ble vedtatt 22-11 (4Sp, 3MDG, 1SV, 2V, 1KrF) 

 4 ble nedstemt 30-3 (FrP) 

 5 ble nedstemt 20-13 (7H, 3FrP, 3MDG) 
 

Vs forslag pkt: 

 1 ble nedstemt 20-13 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 2 ble nedstemt 21-12 (4Sp, 2MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 3 ble nedstemt 25-8 (3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 

 4 ble nedstemt 24-9 (1Ap, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF) 

 5 ble nedstemt 24-9 (1Sp, 3MDG, 1SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 6 ble nedstemt 17-16 (4Sp, 3FrP, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 7 ble nedstemt 27-6 (2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
 

Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
Første avsnitt i innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
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Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-287 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, med kart datert 01.10.2019, 
bestemmelser datert 01.10.2019, planbeskrivelse datert 23.09.2019 og 
kvalitetsprogram datert 31.05.2019 med følgende endringer og tillegg: 
 

1. Nytt byggeområde nord for Løkkeveien innarbeides i planforslaget som eget 
arealformål B15, med arealutnyttelse på 150 % BRA og med byggehøyder i 3 
etasjer, som vist i figur 3. 

 

2. Byggeområdet BKB1 utgår fra planområdet, og omfang av et eventuelt 
byggeområde i området vurderes i rullering av kommuneplanens arealdel. 

 

3. B1 økes til 130 % BRA. 
 

4. B2 økes til 130 % BRA. 
 

5. B9 økes til 200 % BRA. 
 

6. B10 økes til 150 % BRA. 
 

7. BS10 og BS4 slås sammen, SGT utgår. Sammenslåtte BS10/BS4 settes til 
270 % BRA. 

 

8. SKH utvides så mye som mulig på arealet mellom SKH, SB, SS24 og SKV13. 
 

9. SKH endres til BAA2, med formål for kollektivterminal, parkering, kontor/bolig. 
 

10. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, første avsnitt: 
Prosjekter skal illustreres på en relevant og redelig måte. Dersom det 
etableres nasjonale standarder for illustrasjon, skal disse følges. 

 

11. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2, andre avsnitt: 
Nødvendige tekniske installasjoner, ut over angitt maksimal høyde, kan tillates 
for maksimalt 15 % av takflate. Slike skal innarbeides som del av byggets 
arkitektoniske utforming og inngår i tomtens utbyggingsgrad. 

 

12. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.5: 
Det tillates inntil 10 % økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres former for bildelings-samarbeid. 

 
13. Reguleringsplanen må følges opp med planer for lokalisering av idrettsanlegg 

og næringsarealer tilknyttet Ås sentrum, enten i egne planarbeider eller som 
en del av kommuneplanarbeidet. 
 

14. Kvalitetsprogrammet revideres innen våren 2020. 
 

15. Rundkjøring i Brekkeveien /152 gis en størrelse på 45 meter og utformes slik 
at det blir 2 felt inn i rundkjøringen fra øst på Drøbaksveien og 2 felt fra vest på 
Drøbaksveien samt 2 felt fra Brekkeveien. 
 

16. Raveien føres ut i den nye rundkjøringen i Brekkeveien /152 (v/Esso). 
Tandbergkvartalet og den bebyggelse som nå har utkjøring til Raveien får 
denne utkjøringen. Raveien stenges mot Rådhusplassen. Det knyttes 
rekkefølgebestemmelser for opparbeidelsen til Tandbergkvartalet. 



Ås kommune 

  
Kommunestyret 23.10.2019 Side 10 av 21 

  

 

17. Ny bestemmelse: 
3.17 Klimagassregnskap. Ved detaljregulering og søknad om rammetillatelse 
skal det utarbeides klimagassregnskap som inkluderer utslipp fra byggeplass, 
materialer og energi, iht. NS 37:20:2018, metode for klimagassberegninger 
eller tilsvarende standarder.  

 
 
 

K-66/19 
R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-310 
Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m., med kart datert 9.9.2019 og 
bestemmelser datert 20.9.2019, med følgende endringer og tillegg: 
 

1. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 5.6: 
Det tillates inntil 10% økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres for former for bildelings-samarbeid. 

2. Det legges blågrønn struktur i vest fra Lekeplass 2 sør til Søråsveien. 
3. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 9: 

Områdene skal være åpne for allmennheten. Det skal etableres 
sammenhengende nord-sørgående sti i grøntstrukturene vest i området. 

4. Bygg F reduseres til maksimalt 3 etasjer 
5. Bygg G reduseres til maksimalt 3 etasjer 
6. Kotehøyde for bygg A reduseres med 2 meter, fra 122 til 120 

 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Kommunestyret vedtok enstemmig at Sverre Strand Teigen (H) var inhabil jf.  
forvaltningsloven § 6 annet ledd. Ulf Oppegård (H) tiltrådte som vara.  
 

Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Nordvest i byggeområdet BB tillattes byggehøyder for blokkbebyggelse i maksimum 
4 etasjer, tilsvarende kote +123,8.  

 
Eskild Gausemel Berge (SV) fremmets følgende forslag 
1. 10% av parkeringsplassene skal være for bildelings-samarbeid. 
2. Reguleringsbestemmelsene pkt 5.6 endres til: 

Det kan opparbeides maksimum 1.0 parkeringsplasser [….] 
3. Bygg E og H tas ned til maks 4 etg.  
 
Laila Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag: 

 Blokk G økes fra 3 til 4 etg hvor 4 etg er inntrukket med 2 meter mot vest og i 
annet materiale. 

 10% av blokk G skal øremerkes som enheter tilpasset boligpolitiske virkemidler.  
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Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 
1. Endring reguleringsbestemmelser pkt. 5.2:  

 Stryk: «men sammenkjeding mellom bygningsvolumene med 
garasjer/carporter i en etasje tillates. Minimum 1 p-plass pr. boenhet skal 
være under tak.»  

 Endre siste setning til: Innenfor feltet skal det opparbeides interne 
gangveier som er kjørbare for utrykningskjøretøyer.  

 Tillegg: Flate tak skal være grønne tak med vekster. 
 

2. Endring reguleringsbestemmelser pkt 5.6: 
a Det skal opparbeides maksimum 0,8 parkeringsplasser pr. boenhet i 
 enebolig eller tomannsbolig innenfor feltet BK. I tillegg kan det 
 opparbeides 0,2 gjesteparkeringsplasser pr. boenhet.  
b Parkeringsplasser skal anlegges i parkeringskjellere helt eller delvis 
 under terreng, gjerne sammen med blokkbebyggelsen. 
 Gjesteparkeringsplasser kan anlegges på terreng.  
c Det skal opparbeides 4 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Alle 
 sykkeloppstillingsplasser skal være under tak.  

 

3. Tillegg reguleringsbestemmelser pkt 6.2: 
a. Flate tak skal være grønne tak med vekster, hvorav min. 20 % skal være 

arealer for dyrking. 
 (b og c ble trukket). 
 

4. Reguleringsbestemmelser pkt. 6.6 – tillegg andre avsnitt:  

 Innkjøringen til parkeringskjeller fra sør skal legges så nær Brekkeveien 
som mulig for å gjøre gatetunet bilfritt. 

 Det skal opparbeides 2-4 sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet. Alle 
sykkeloppstillingsplasser skal være under tak.  
 

5. Tillegg reguleringsbestemmelser pkt 7: 

 På lekeplass som grenser til barnehage/friområde skal det opparbeides 
balløkke. Denne skal ha belysning og utformes slik at den kan benyttes 
som isflate om vinteren. 

 Lekeplassene skal i størst mulig grad ha naturlig underlag, ikke 
gummiasfalt o.l. 

 

6. Tillegg reguleringsbestemmelser pkt 8.1: 

 Den delen av gatetunet som er gangvei skal ha grusdekke, innenfor 
reglene for universell utforming. 

 

7. Tillegg reguleringsbestemmelser pkt 9:  

 Store trær som skal bevares i randsonen, men blir skadet og må felles 
som følge av anleggsarbeidet, skal erstattes med 150.000 kr per tre 
over 15 m.  

 

Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om å utsette saken.  
 
Votering: 
Vs utsettelsesforslag ble nedstemt 27-6 (1MDG, 2SV, 2V, 1KrF). 
Hs forslag ble nedstemt 26-7(H). 
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Aps forslag pkt: 
1. ble vedtatt 19-14 (4Sp, 1FrP, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF,1Rødt) 

ved alternativ votering mot hovedutvalgets innstilling pkt 5 
2. ble vedtatt 32-1(Rødt) 
 

Hovedutvalgets innstilling pkt: 

 1 ble vedtatt 27-6 (3MDG, 2SV, 1Rødt) ved alternativ votering mot SVs pkt 1.  

 2 ble enstemmig vedtatt. 

 3 ble enstemmig vedtatt. 

 6 ble enstemmig vedtatt 
Hovedutvalgets innstilling forøvrig ble enstemmig vedtatt.  
 
SVs forslag pkt.: 

 2 ble nedstemt 28-5 (3MDG, 2SV) 

 3 ble nedstemt 27-6 (2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
 

V’s forslag pkt.: 

 1 ble nedstemt 27-6 (1MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 

 2a ble nedstemt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 2b ble nedstemt 21-12 (3Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 2c ble nedstemt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1 KrF, 1Rødt) 

 3a ble nedstemt 25-8 (3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
(b og c ble trukket) 

 4 ble nedstemt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 5 ble nedstemt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 6 ble nedstemt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 7 ble nedstemt 25-8 (3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
 
Første avsnitt i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Påskrift 27.01.2020 - korrigering: Votering over Aps forslag pkt 1 er korrigert slik at 
den kun gjelder alternativ votering mot pkt 5 i hovedutvalgets innstilling. Innstillingens 
pkt 4 inngår i voteringen «Hovedutvalgets innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt.» 
Kommunestyrets vedtak er korrigert.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019, korrigert 27.01.2020: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-310 
Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m., med kart datert 9.9.2019 og 
bestemmelser datert 20.9.2019, med følgende endringer og tillegg: 
 

1. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 5.6: 
Det tillates inntil 10% økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at 
disse plassene dedikeres for former for bildelings-samarbeid. 

2. Det legges blågrønn struktur i vest fra Lekeplass 2 sør til Søråsveien. 
3. Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 9: 

Områdene skal være åpne for allmennheten. Det skal etableres 
sammenhengende nord-sørgående sti i grøntstrukturene vest i området. 

4. Bygg F reduseres til maksimalt 3 etasjer 
5. Blokk G økes fra 3 til 4 etg hvor 4 etg er inntrukket med 2 meter mot vest og i 

annet materiale. 
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6. 10% av blokk G skal øremerkes som enheter tilpasset boligpolitiske 
virkemidler.  

7. Kotehøyde for bygg A reduseres med 2 meter, fra 122 til 120 
 

 
K-67/19 
R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre 
Detaljreguleringsplan for Solberg Øst med plankartalternativ 2 datert 04.09.2019, 
reguleringsbestemmelser datert 11.09.2019 og planbeskrivelse datert 12.09.2019 
med følgende endringer og tillegg: 
 

1. Tabell i reguleringsbestemmelsene pkt. 2.4 (Trafikk/parkering) tilbakeføres lik 
tabell i reguleringsbestemmelser fra høringsforslaget, datert 07.02.2019. 

2. Nytt punkt legges til reguleringsbestemmelsene med følgende formulering: 
«Før det gis igangsettingstillatelse skal nødvendig kapasitetsøkning på 
avløpsnettet mellom Grenseveien og Holstad være sikret opparbeidet.» 

3. Tak over sykkelparkering utgår. 
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Planen tilbakesendes for betydelig bearbeiding med sikte på å gi området en klar 
arkitektonisk og funksjonell stedsidentitet. Planen må i større grad ta hensyn til 
bokvalitet, sosiale møteplasser og miljø.  
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 
Tillegg reguleringsbestemmelsene pkt. 2.8 første avsnitt, etter «[….] balløkke»: 
Denne skal ha belysning og utformes slik at den kan benyttes som isflate om 
vinteren.  
 
Kjetil Barfelt (Frp) fremmet følgende forslag: 
Ås kommune aksepterer ikke Fylkesmannens synspunkt i brev av 20.6.2019 om at 
denne utbyggingen skal regnes som å være utenfor prioritert vekstområde. Det vises 
til innspill fra Akershus fylkeskommune vedrørende dette.  
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
Det utarbeides et kvalitetsprogram som skal ivareta sosial- og miljømessig bærekraft 
i prosjektet. Kvalitetsprogrammet legges fram for politiske behandling.  
 
Votering: 
SVs utsettelsesforslag ble nedstemt 21-12 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
 

Hovedutvalgets innstilling pkt: 

 1 og 2 ble vedtatt 31-2 (SV) 

 3 ble vedtatt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
Første avsnitt i innstillingen ble vedtatt 31-2 (SV) 

 

Vs tilleggsforslag ble vedtatt 20-13 (9Ap, 4H) 
FrPs tilleggsforslag ble vedtatt 32-1 (Rødt) 



Ås kommune 

  
Kommunestyret 23.10.2019 Side 14 av 21 

  

SVs forslag ble nedstemt 21-12 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre 
Detaljreguleringsplan for Solberg Øst med plankartalternativ 2 datert 04.09.2019, 
reguleringsbestemmelser datert 11.09.2019 og planbeskrivelse datert 12.09.2019 
med følgende endringer og tillegg: 
 

1. Tabell i reguleringsbestemmelsene pkt. 2.4 (Trafikk/parkering) tilbakeføres lik 
tabell i reguleringsbestemmelser fra høringsforslaget, datert 07.02.2019. 

2. Nytt punkt legges til reguleringsbestemmelsene med følgende formulering: 
«Før det gis igangsettingstillatelse skal nødvendig kapasitetsøkning på 
avløpsnettet mellom Grenseveien og Holstad være sikret opparbeidet.» 

3. Tak over sykkelparkering utgår. 
4. Tillegg reguleringsbestemmelser pkt. 2.8 første avsnitt, etter «[….] balløkke».: 

Denne skal ha belysning og utformes slik at den kan benyttes som isflate om 
vinteren.  

5. Ås kommune aksepterer ikke Fylkesmannens synspunkt i brev av 20.6.2019 
om at denne utbyggingen skal regnes som å være utenfor prioritert 
vekstområde. Det vises til innspill fra Akershus fylkeskommune vedrørende 
dette.  

 
 
 

K-68/19 
R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.09.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar kommunestyret 
detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole som vist på kart datert 21.02.2019 
og bestemmelser datert 03.09.2019 med følgende endring: 

 Reguleringsbestemmelsene pkt. 5.2.1 a) endres til: 
Bruk av vei fra Norderåstunet nordover i retning Eftashavna sikres for allmenn 
friluftsferdsel. 

 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Kommunestyret vedtok enstemmig at Marianne Røed (Sp) var inhabil i saken jf. 
forvaltningsloven § 6 første ledd, bokstav d. Ingen vara tiltrådte. 
 
Ordfører opplyste om en endring i rådmannens innstilling, og foreslo i tråd med dette 
å stryke formuleringen «[…] med unntak av mot SKV1.» i bestemmelse 5.1.1 d). 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Planen tilbakesendes for betydelig bearbeiding med sikte på å innlemme prosjektet i 
tunet på Norderås eller utarbeide alternativer som ikke innebærer nedbygging av 
matjord. 
 
Votering: (32 stemmer) 
SVs utsettelsesforslag ble nedstemt 24-8 (3Sp, 3MDG, 2SV) 
Hovedutvalgets innstiling med tillegg av ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.  
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Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar kommunestyret 
detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole som vist på kart datert 21.02.2019 
og bestemmelser datert 03.09.2019 med følgende endring: 

 Reguleringsbestemmelsene pkt. 5.2.1 a) endres til: 
Bruk av vei fra Norderåstunet nordover i retning Eftashavna sikres for allmenn 
friluftsferdsel. 

 I reguleringsbestemmelsene pkt 5.1.1 d) strykes: 
«[…] med unntak av mot SKV1.»  
 

 
 

K-69/19 
Midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og 
Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Ås kommune å nedlegge 
midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre 
område på Søråsteigen, med følgende endring: 

 Områdereguleringens område B15 tas ut av området. 
 

Båndleggingssonene framkommer av vedlagte kart, jf. vedlegg 1. 
 

Forbudet gjelder følgende tiltak: 

 Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

 Oppføring av nye frittliggende boligbygg 

 Oppføring av frittliggende garasje og uthus 

 Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg 

 Vesentlig endring av bygg 

 Oppføring av nye frittliggende næringsbygg 

 Bruksendring fra bolig til næringsbygg 

 Riving av boligbygg 

 Vesentlige terrenginngrep 
 

Ved behandling av byggesaker innenfor disse områdene skal retningslinjer for 
saksbehandling benyttes. Avslag på samtykke kan påklages. 
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Laila Nordsveen (Ap) fremmet følgende tillegg: 
Forbudet begrenses til søknadspliktige tiltak. 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling med Aps tillegg ble vedtatt 26-7(H) 



Ås kommune 

  
Kommunestyret 23.10.2019 Side 16 av 21 

  

 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Ås kommune å nedlegge 
midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre 
område på Søråsteigen, med følgende endring: 

 Områdereguleringens område B15 tas ut av området. 
 

Båndleggingssonene framkommer av vedlagte kart, jf. vedlegg 1. 
 

Forbudet gjelder følgende tiltak: 

 Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

 Oppføring av nye frittliggende boligbygg 

 Oppføring av frittliggende garasje og uthus 

 Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg 

 Vesentlig endring av bygg 

 Oppføring av nye frittliggende næringsbygg 

 Bruksendring fra bolig til næringsbygg 

 Riving av boligbygg 

 Vesentlige terrenginngrep 
 

Forbudet begrenses til søknadspliktige tiltak. 
 

Ved behandling av byggesaker innenfor disse områdene skal retningslinjer for 
saksbehandling benyttes. Avslag på samtykke kan påklages. 
 
 
 

K-70/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak 
 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas. 
3. Kommunen vil følge opp eventuelle initiativer for alternative boformer. Kommunen 

noterer seg at regjeringen ønsker et pilotprosjekt for mikrohus og vil jobbe med 
myndigheter og lokale initiativtakere for at et slikt pilotprosjekt kan komme på et 
egnet sted i Ås. 

_____ 
 
Forlagene fra SV, Ap og V følger saken. 
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Følgende forslag fra MDG ble vedtatt i formannskapet, men framkom ikke av 
innstillingen: I tiltaksdelen endres fristen til «2021» for tiltak nr. 5. Øke kunnskap om 
det private leiemarkedet for de ulike målgruppene. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 tas til 

orientering.  
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2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september 
2019 tas til orientering.  

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
1. Tiltakene legges fram for politisk behandling så snart de er utarbeidet. 
2. Innspill gjennom høringsprosess og politisk behandling tas opp til vurdering i 

forbindelse med gjennomføring av tiltakene 
 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling med MDGs forslag ble vedtatt 24-8 (7H, 1KrF) ved 
alternativ votering mot Hs forslag. 
 
SVs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas. 
3. Kommunen vil følge opp eventuelle initiativer for alternative boformer. Kommunen 

noterer seg at regjeringen ønsker et pilotprosjekt for mikrohus og vil jobbe med 
myndigheter og lokale initiativtakere for at et slikt pilotprosjekt kan komme på et 
egnet sted i Ås. 

4. I tiltaksdelen endres fristen til «2021» for tiltak nr 5. Øke kunnskap om det private 
leiemarkedet for de ulike målgruppene.  

5. Tiltakene legges fram for politisk behandling så snart de er utarbeidet. 
6. Innspill gjennom høringsprosess og politisk behandling tas opp til vurdering i 

forbindelse med gjennomføring av tiltakene. 
 
 
 

K-71/19 
Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier 
 
Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstiling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets 

perspektiv og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i 
sosiale aktiviteter. 

2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». Relevante utvalg orienteres årlig om arbeidet. 

4. Rådmannen legger frem en sak hvor det foreligger en oversikt over alle 
inntektsreduserte gebyrer, med forslag til en alternativ og mer progressiv modell 
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som erstatter dagens "trappetrinn-modell". Saken legges frem ifm med 
budsjettbehandling november/desember 2019.  

5. Kommunen tar kontakt med barne- og ungdomsorganisasjoner som tilbyr 
fritidsaktiviteter til barn og unge i kommunen, for å etablere et mulig samarbeid for 
oppfølging av tiltak rettet mot målgruppen.  

6. Det redegjøres for bruken av bevilgede midler i K-sak 31/19 som egen sak. Dette 
inkluderer også vurdering av bruk av midler til aktivitetskort og en utlånsordning 
for utstyr. 

 
 
 

K-72/19 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Formannskapets tilbakesendelsesvedtak 16.10.2019: 
Planen sendes tilbake til HOK og bearbeides av rådmannen og HOK før den sendes 
ut til høring.  
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Ordfører foreslo å trekke saken som følge av formannskapets 
tilbakesendelsesvedtak.   
 
Votering: (32 stemmer) 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
Saken ble ikke behandlet som følge av formannskapets tilbakesendingsvedtak.  
 
 

 
 
K-73/19 
Solberg skole. Sluttrapport 
 

Formannskapets vedtak 16.10.2019: 
Sluttrapport Solberg skole godkjennes. 
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Votering: (32 stemmer)  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
Sluttrapport Solberg skole godkjennes. 
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K-74/19 
Plan for naturmangfold, Ås kommune 
 

Klima- og miljøutvalgs innstilling 20.08.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Votering: (32 stemmer) 
Klima- og miljøutvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
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: 

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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K-75/19 
Møteplan 1. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre 
 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
 
Votering: (32 stemmer)  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 1. halvår 2020 vedtas i henhold til 
vedlegg 1. 
 

For hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende. 
De vedtar selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets 
møtestruktur.  
 
 

 
K-76/19 
2. tertialrapport 2019 
 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
 
Votering: (32 stemmer)  
Formannskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 

Det gjennomføres en evaluering av kommunens praktisering av blågrønn faktor i 
byggesaker. I løpet av 2020. 
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K-77/19 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 
 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Ny tabell 2 ble lagt fram i formannskapet og framgår av vedlegg 1.1. 
 
Votering: (32 stemmer)  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
1. Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, ny tabell 2, og 

tabell 3 og 4. 
2. Årets låneopptak reduseres med 27 941 000 kr.  
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