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Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 25.05.2021: 

Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag: 
1. Samme finansieringsnivå fra kommunene som i 2020 videreføres, samt en 

indeksregulering på 4% p.a. i perioden 2022-27. 
2. Det sørges for at målene er avstemt med nye krav som stilles i helhetlig plan 

for Oslofjorden 

 

Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende forslag: 

1. Invitere Oslo- og Akershus Bonde- og Småbrukarlag og Østfold Bonde- og 
Småbrukarlag til å være observatører sammen med Bondelaget. 

 

Votering: 
 Vs forslag: 

pkt 1: ble nedstemt 8-1 (V) 
pkt 2: ble enstemmig vedtatt 

 

 Rs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 25.05.2021: 
1. Ås kommune gir sin tilslutning til forslag til videre finansiering for felles 

overvåkning av vannforekomster i vannområde Morsa.  
2. Finansieringen fra kommunene skjer ut fra samme fordelingsnøkkel som 

bidrag til administrasjon av vannområdet, dvs at bidraget er basert på en 
kombinasjon av et tilskudd pr innbygger og per jordbruksareal innenfor 

vannområdet.  
3. Finansieringsordningen formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 

1.1.2022-31.12.2027. Varsel om uttreden fra finansieringsordningen må skje 

minimum ett kalenderår før iverksettelse. Overvåkningen er knyttet til 
vannområdets og kommunenes forpliktelser jf. Vanndirektivet. 
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4. Det sørges for at målene er avstemt med nye krav som stilles i helhetlig plan 
for Oslofjorden 

5. Invitere Oslo- og Akershus Bonde- og Småbrukarlag og Østfold Bonde- og 

Småbrukarlag til å være observatører sammen med Bondelaget. 

 

 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 31. mai 2021 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
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