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Ås kommune
Saker til behandling

HNM-28/21
Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og
Forvaltningsmål for bever, Ås kommune. Ny behandling
Saksbehandler:
Nils Erik Pedersen
Saksgang
1 Hovedutvalg for næring og miljø

Saksnr.:
28/21

21/02380-4
Møtedato
28.09.2021

Kommunedirektørens innstilling:
1. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever legges ut på
høring med 6 ukers høringsfrist.
2. Forslag til forvaltningsmål for bever legges ut på høring med seks ukers
høringsfrist.
Ås, 20.09.2021
Tom-Arne Tørfoss
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef
Teknikk, samfunn og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for næring og miljø
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for næring og miljø
Vedlegg:
Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Ås kommune
Forvaltningsmål for bever
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
FOR-2017-04-26-519 Forskrift om forvaltning av bever https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-26-519
Saksbehandler sender vedtaket til:
Follo landbrukskontor v/ Landbrukssjef Lars Martin Julseth
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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
Hovedutvalg for næring og miljø behandlet den 17. august HNM-Sak 20/21
Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og Forvaltningsmål for bever, Ås
kommune.
Kommunedirektøren har ved gjennomgang av vedtaket sett at det er enkelte
juridiske utfordringer med utvalgets vedtak og velger derfor å legge saken frem
for ny behandling.
Fakta i saken:
Kommuner som ønsker beverjakt må åpne for jakt og fangst av bever gjennom
lokal forskrift. Det stilles også krav om at det utarbeides lokale målsettinger for
forvaltning av bever. Ås kommune har ikke tidligere vedtatt lokale mål for
forvaltning av bever, men det er utført delvis kartlegging av bestanden i
kommunen.
Vurdering:
Bever har i dag en livskraftig bestand nasjonalt og lokalt. Som en naturlig del av
Ås kommunes fauna ligger det et forvaltningsansvar for bever på kommune og
jaktrettshavere.
Det reviderte forslaget til forvaltningsmål for bever og forskrift om adgang jakt
og fangst av bever er lagt så nære vedtak i HTM den 17. august som mulig
innenfor kommunens forvaltningsrom (lov og nasjonal forskrift).

Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 17.08.2021:
1. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever sendes ut på høring
og legges ut til offentlig ettersyn.
2. Forslag til forvaltningsmål for bever sendes ut på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.
3. Tillegg under § 5 Rapportering; ".....kjønn på felte dyr og vekt. Ved felling av
hunkjønn; bes om en vurdering om hunnen er drektig eller ei."
4. Tillegg under punkt 6, siste setning …., "og første kartlegging utføres innen
utgangen av år 2024."
5. Endring av forskriften: §3 endres til å lyde: Jakt- og fangst tillates i perioden
mellom 1. oktober og 31. desember.
6. Stryke hovedmål b
7. Følgende innarbeides: landbrukskontoret skal gi individuelle
fellingstillatelser i forkant av at bever felles.
Kommunedirektøren foreslår at forvaltningsmålene endres i hht. vedtakets punkt
3, 4 og 6 og foreslås sendt på høring som vedlagt.
I forskrift om adgang til jakt og fangst av bever for Ås kommune endres jakt- og
fangsttid og det etableres en kvote for uttak av bever i kommunen.
Punkt 7 i HNM’s vedtak kan ikke innarbeides i forskrift da forskriftshjemmelen i
h.h.t. forskrift om forvaltning av bever ikke åpner for at kommunen kan innføre
søknadsplikt i hvert fellingstilfelle. Dette vil være innføring av en mer tyngende
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restriksjon enn det landbruks- og matdepartementet har gitt kommunen åpning
for.
Kommunedirektøren tar punkt 7 som et signal om ønske om kvote for beverjakt i
kommunen og legger dermed dette inn i forskriften. Vurdering av innføring av
kvote følger under.
Kvote for beverjakt i Ås kommune
Det er gjennomført kartlegging av bever i Ås i 2018. Det er da kartlagt søndre
del av Ås kommune, 7 bekker totalt. Her er det funnet en bestand på 3 kolonier.
Det resterende arealet av kommunen er ikke kartlagt i felt, men det er
dokumentert kolonier i Østensjøvannet og Årungen. Det er ikke rapportert om
felt bever i Ås de siste 13 årene. Dette gir oss en minstebestand på 5 kolonier i
kommunen med anslagsvis 20 individer. Dette er et svært beskjedent estimat og
bestanden er trolig noe større. Et uttak på 20 % av vårbestanden er anbefalt for
å holde en stabil bestand og vil i Ås gi en normal kvote på 4 dyr for hele
kommunen. Kvoten fastsettes i forskrift og gjelder dermed inntil ny vurdering av
bestand og eventuell endring av forskrift gjennomføres.
Punkt 5 i HNM’s vedtak er ubegrunnet og etter en ny juridisk og faglig vurdering
av jakttidsbestemmelsene for bever foreslås jakttid mellom 1. oktober og 31.
mars. I dag gir den sentrale forskriften «Forskrift om jakt- og fangsttider samt
sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31.
mars 2022» nasjonal jakttid på bever mellom 1. oktober og 30. april. I nytt
forslag til jakttider for 2022-2028 beholdes den sentrale jakttiden på bever.
Forskrift om forvaltning av bever åpner for at kommunen kan åpne for jakt i en
nærmere fastsatt periode innenfor den nasjonale jakttiden etter en konkret
vurdering. Denne vurderingen skal baseres på vedtatte forvaltningsmål og
naturmangfoldlovens § 16:
«Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten
produserer et høstingsverdig overskudd.
Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det
videre legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkning høstingen
kan ha på det biologiske mangfold for øvrig. Det skal også legges vekt på artens
betydning for næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område
og på skade som arten gjør.»
Bever i Ås kommune har lokalt et stort skadepotensial og med en beskjeden årlig
fastsatt kvote vil uttak ikke være til skade for bestanden eller øvrig biologisk
mangfold. Høstingstradisjon tilsier at bever bør jaktes på vinterstid da jakten
stammer fra pelsjegerlivet, selv om enkelte i dag også utnytter kjøttressurser på
bever.
Bever har paringstid i jan – februar og drektighetstid på 105 dager. Det vil da
normalt fødes unger i mai – juni. Det er en diskusjon om jakt på bever, særlig
utvidet vårjakt frem til 15. mai, kan medføre at mordyr skytes med unger i hi.
Dette er selvfølgelig ikke ønskelig. Jakttid i brunst og drektighetstid er normalt
for flere arter som for eksempel rådyr. Utvidet vårjakt på bever (til 15. mai) er
ikke vurdert i Ås komme. En jakttid til 31. mars vil sikre at man ikke skyter
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mordyr med unger i hi og samtidig gi mulighet for utøvelse av normal jakt på
bever.
Økonomiske konsekvenser:
Forvaltningsmål for bever vil gi kommunedirektøren mulighet til å behandle saker
om jakt på bever, og etter den nye forskriften er forvaltningen effektivisert slik
at det for kommunen kun gjenstår administrative oppgaver som kartlegging. Ved
innføring av kvote kreves det administrativ oppfølgning og dette vil trolig utgjøre
3 dagsverk årlig. For grunneier som får etablerte kolonier kan beverskader gi
negative økonomiske konsekvenser.
Alternativer:
Konsekvensene av å ikke vedta forvaltningsmål for bever i Ås kommune vil være
at det vanskeliggjør kommunens håndtering av forvaltning av bever særlig i
skadesituasjoner.
Konklusjon med begrunnelse:
Kommunedirektøren anbefaler at forskrift om adgang til jakt og fangst av bever
og forvaltningsmål for bever legges ut på høring.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HNM-29/21
Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy
Saksbehandler:
Tiril Røssum-Tokerud
Saksgang
1 Hovedutvalg for næring og miljø
2 Hovedutvalg for næring og miljø

Saksnr.:
24/21
29/21

21/01426-3
Møtedato
17.08.2021
28.09.2021

Kommunedirektørens innstilling:
Forslag til forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Ås kommune sendes ut på
høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 01.10.2021.

Tidligere behandling:
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 17.08.2021:
Utvalgets leder foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker.
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for næring og miljøs utsettelsesvedtak 17.08.2021:
Saken utsettes av tidsmessige årsaker.

Saksfremlegg
Kommunedirektørens innstilling:
Forslag til forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Ås kommune sendes ut på
høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 01.10.2021.
Ås, 09.08.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for næring og miljø
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for næring og miljø
Vedlegg:
Forslag til forskrift om fartsgrense fritidsfartøy Ås
Notat til utsatt sak om fartsgrense for fritidsfartøy i Bunnefjorden
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Saksutredning:
Sammendrag:
Ås kommune har et område uten fartsbegrensning til sjøs. I tillegg oppheves
eksisterende forskrift om fartsgrense for fartøyer fra 01.01.2022. Det er derfor
behov for en ny og oppdatert forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy.
Fakta i saken:
Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 01.01.2020. Ny forskrift om fartsgrenser
på sjøen trådte i kraft 15.05.2021. Det ble foreslått å innføre generell
fartsgrense for fritidsfartøy da forskriften var på høring høsten 2020, men
regjeringen mente lokale myndigheter var best egnet til å avgjøre fartsgrensen i
lokale farvann basert på lokalkunnskap og lokale behov. I den nye havne- og
farvannsloven § 8 er kommunene gitt hjemmel til å fastsette fartsgrenser for
fritidsfartøy i kommunenes sjøområder. Kommunale forskrifter om fartsgrenser
på sjøen vil gjelde sammen med ovennevnte forskrift om fartsgrenser til sjøs,
herunder § 2 om aktsom ferdsel.
Alle eksisterende lokale forskrifter oppheves fra 01.01.2022. Ås kommune har i
dag «forskrift om fartsgrense for fartøyer i Bunnefjorden i Ås og Frogn
kommuner, Oslo og Akershus». Denne begrenser i § 1 hastigheten i
Bunnefjorden syd for «luftspennet mellom Nesoddlandet og Bogebokta» til 5
knop. Nord for luftspennet er det per i dag ingen fartsgrense i Ås kommunes
sjøområde.
I kartet til venstre illustreres områdene i
Bunnefjorden med hastighetsbegrensning 5 knop
med rød skravur. Som det går frem av kartutsnittet
har Frogn også, i 1984, vedtatt egen forskrift om
fartsbegrensning langs resten av sin kystlinje. I
denne forskriften fastsettes høyeste hastighet langs
hele kommunens kystlinje til maksimalt 5 knop i
avstand mindre enn 150 meter fra land. Det har
imidlertid ikke Ås gjort, og det er derfor i dag ingen
fartsbegrensning i området som er markert med gult
på kartutsnittet. Kommunen har fått henvendelser
fra innbyggere med spørsmål om dette, ettersom
dette går frem når man benytter appen båtfart.
Området i Bunnefjorden uten fartsbegrensning
innenfor Ås kommunes sjøområde er om lag mellom
200 og 450 meter bredt.
Det er høy trafikk med fritidsfartøy i området, og det
er også et populært område for bading og friluftsliv
samt et etablert hytteområde.
Vurdering:
Det er grunn til å tro at bruken av appen båtfart har økt båtførernes bevissthet
rundt hvor grensene for områdene med fartsbegrensning faktisk går, og at dette
har ført til at båtførerne nå har oppdaget at det ikke er fastsatt fartsgrense i
området markert med gult. Dette er uheldig av hensyn til sikkerhet, natur og
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miljø. Ettersom Bunnefjorden er relativt smal med en maksimal bredde på ca
900 meter innenfor området som i dag er uten fartsgrense i Ås kommunes
sjøområde, anser kommunedirektøren at det er hensiktsmessig med fartsgrense
5 knop i hele kommunens sjøområde. I forslaget til forskriften angis derfor
fartsgrensen for fritidsfartøy til 5 knop i hele kommunens sjøområde.
Økonomiske konsekvenser:
Fartsbegrensningen må skiltes. Pris på skilt må innhentes parallelt med
høringsrunden. Skilting gjøres i løpet av første kvartal 2022 slik at det er klart til
sesongen 2022, og finansieres over 2022-budsjettet.
Miljømessige konsekvenser:
Fartsbegrensning vil ha positive konsekvenser for miljøet på - og langs sjøen.
Alternativer:
Dersom det ikke vedtas lokal forskrift om fartsbegrensning for fritidsfartøy, vil
det i båtfartappen fremstå som “fri fart” på Ås-siden av Bunnefjorden fra
01.01.2022.
Konklusjon med begrunnelse:
Forslag til forskrift sendes på høring med frist 01.10.2021 slik at den kan vedtas
av kommunestyret i novembermøtet. Selv om det antas å være liten trafikk med
fritidsfartøy i desember, anbefales det at forskriften gis umiddelbar virkning, og
at eksisterende forskrift oppheves.
Kan vedtaket påklages?
Nei.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Forslaget til forskrift sendes på høring umiddelbart.
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HNM-30/21
Klage på kommunal kompensasjonsordning for lokale
virksomheter
Unntatt offentlighet jf. offl § 13, fvl §13.1
Saksbehandler:
Emil Schmidt
Saksgang
1 Hovedutvalg for næring og miljø
2 Formannskapet

Saksnr.:
30/21

21/02175-26
Møtedato
28.09.2021

Saksdokumentet er unntatt offentlighet.
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Ås kommune
HNM-31/21
Kommunal kompensasjonsordning
til lokale virksomheter - anbefaling om tildeling av tredje
del av tilskuddet.
Saksbehandler:
Ellen Grepperud
Saksgang
1 Hovedutvalg for næring og miljø

Saksnr.:
31/21

21/02181-6
Møtedato
28.09.2021

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet.
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HNM-32/21
R-272 Reguleringsplan for Nygård Næringspark - Endring
av plan
Saksbehandler:
Magnus Ohren
Saksgang
1 Hovedutvalg for næring og miljø
2 Hovedutvalg for teknikk og plan

Saksnr.:
32/21
45/21

21/00539-39
Møtedato
28.09.2021
29.09.2021

Kommunedirektørens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og
plan å sende til offentlig ettersyn forslag om endring av reguleringsplan R-272
for Nygård næringspark til offentlig ettersyn, med bestemmelser datert
03.09.2021 og supplerende planbeskrivelse (følgeskriv) datert 03.09.2021.
Ås, 17.09.2021
Tom-Arne Tørfoss
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for næring og miljø
Hovedutvalg for teknikk og plan
Offentlig ettersyn
Hovedutvalg for teknikk og plan
Kommunestyret
Vedlegg:
1. Følgeskriv til planendring, datert 03.09.21
2. Reguleringsbestemmelser, datert 03.09.21
3. Handelsanalyse Nygård Næringspark, datert 02.09.2021
4. Trafikkanalyse Nygård Næringspark, datert 01.09.2021
5. Innspill til planoppstart, samlet
6. Gjeldende planbeskrivelse, datert 12.09.12
7. Saksutskrift Kommunestyret 25.11.2020 sak 104-20
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Høringsuttalelser
Saksbehandler sender vedtaket til:
Egen liste.
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Saksutredning:
Sammendrag:
Det er søkt om endring av reguleringsplan R-272 for Nygård næringspark.
Reguleringsplanen avsetter areal til næringsvirksomhet ved Nygårdskrysset,
herunder lager, industri, kontor og forretningsvirksomhet presisert som
«plasskrevende varehandel». Bakgrunnen for endringsforslaget er et ønske fra
grunneier i området om å presisere reguleringsplanens definisjon av hva som
kan inngå i begrepet plasskrevende varehandel. I gjeldende reguleringsplan
fastsettes det at det tillates plasskrevende varehandel i området, men hva som
omfattes av begrepet er ikke videre definert i bestemmelsen. Forslagsstiller
ønsker å utvide definisjonen til å omfatte hvitevarer, brunevarer og møbler.
Forslagsstiller er Nygård Utvikling AS (Oslo Pensjonsforsikring) og Nygård
Næringspark Nord AS (Løvenskiold) som er grunneiere i området. Forslaget er
utarbeidet av Odin prosjektering AS.
Nytt forslag om endring av plan innebærer endring av gjeldende
reguleringsbestemmelser. Forslag til endring er redegjort for i eget følgeskriv,
som også er supplement til gjeldende planbeskrivelse for området. Endring av
planbestemmelsene omfatter endring av bestemmelsen § 3.1, om bebyggelsen
innenfor arealformålet for forretning, kontor og industri. Eget følgeskriv med
beskrivelse av endringen og forslag til nye reguleringsbestemmelser er vedlagt
som vedlegg 1 og 2. Gjeldende planbeskrivelse for området følger saken som
vedlegg 6.
Det er utarbeidet handelsanalyse og trafikkanalyse som vurderer virkninger for
handelsmønster i nærområdet og regionen, samt virkninger på lokaltrafikken,
klima og miljø. Analysene følger saken som vedlegg 3 og 4.
Planprosess:
Kommunestyret behandlet sak om definisjon av plasskrevende varehandel i egen
sak 25.11.2020, sak 104/20. Kommunestyret vedtok at det kan åpnes for å
justere definisjonen, og fattet følgende vedtak:
Kommunestyret fastsetter, i tråd med nye regionale føringer, følgende definisjon
av begrepet plasskrevende varehandel:
 Med plasskrevende varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy,
landbruksmaskiner, trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer,
brunevarer og møbler. Det åpnes også for andre forretninger innenfor
faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA, forutsatt at det er
gjennomført handelsanalyse som viser at det ikke gir negativ virkning for
eksisterende sentrumshandel, samlet trafikkmønster, og klima- og
miljøkonsekvenser.
 Definisjonen gjøres også gjeldende for R-272 Reguleringsplan for Nygård
næringspark.
 Overstående definisjon innarbeides i ny kommuneplan.
Et forslag om endring av reguleringsplan for Nygård næringspark ble sendt til
offentlig ettersyn i mars 2021. Som følge av uttalelser fra offentlige myndigheter
ble det avgjort at endringsforslaget er for omfattende til å gjennomføres uten
ordinær planbehandling etter pbl. § 12-14. Saken behandles derfor på nytt, med
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ordinær planprosess som innebærer varsel om oppstart, offentlig ettersyn og
politisk behandling i to omganger.
Varsel om oppstart for endring av reguleringsplanen ble gjennomført i perioden
28.05.2021-25.06.2021. Det ble ved varsel om oppstart mottatt 12 uttalelser.
Uttalelsene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i vedlagt følgeskriv,
kapittel 6, og følger saken i sin helhet som eget vedlegg. En oppsummering av
merknadene er gjengitt nedenfor.
Statens Vegvesen
Statens vegvesen vurderer at plasskrevende varehandel bør omfatte salg av bil,
maskiner, byggevarer og planteutsalg. De mener denne definisjonen er lagt til
grunn for regional plan for areal og transport, og ønsker ikke at definisjonen
utvides. Vegvesenet varsler at de vil fremme innsigelse til et forslag om å utvide
definisjonen til også å omfatte salg av hvitevarer, brunevarer og møbler.
Viken fylkeskommune
Fylkeskommunen mener kommuneplanrulleringen er rette prosess å vurdere
lokalisering av plasskrevende varehandel, og fraråder at det gjennomføres
detaljreguleringsprosess før forholdet er avklart i ny kommuneplan. Dersom det
skal gjennomføres detaljplanprosess, gir fylkeskommunen utrykk for bekymring
for økt lokaltrafikk på fylkesveinettet, og er særlig oppmerksomme på forhold
som berører Nordbyveien mellom Nygård og Ski sentrum. De forventer at det blir
utarbeidet egen trafikkanalyse som følger forslaget.
Statsforvalteren for Oslo og Viken
Statsforvalteren mener endringsforslaget er i direkte konflikt med prinsippet om
«rett virksomhet på rett sted» som ligger til grunn for regional plan for areal og
transport, og i regional plan for handel, service og senterstruktur. De peker på at
områder for plasskrevende varehandel skal avgrenses i kommuneplanens
arealdel, med tilhørende bestemmelser om type handel. De peker videre på en
vurdering av områdets egnethet slik det ble vurdert under reguleringsprosessen i
2012, og mener nye regionale planer bygger opp under vurderingene som ble
gjort den gangen. De fraråder sterkt at kommunen går videre med
reguleringsarbeid i området.
Nordre Follo kommune
Nordre Follo kommune gir utrykk for skepsis til forslaget, og ber om at det blir
grundig redegjort for hvordan endringsforslaget er i tråd med prinsippet om rett
virksomhet på rett sted. De er særlig bekymret for virkninger for handelsmønster
og trafikk, særlig knyttet til Ski sentrum, og ber om at disse synliggjøres og at
tiltaket blir vurdert opp mot dagens situasjon. Det ønskes også at tiltaket blir
vurdert opp mot alternative lokaliseringer av tilsvarende type virksomhet.
Øvrige
Ulike næringsorganisasjoner og næringsaktører har gitt merknader til forslaget,
og i all hovedsak gitt utrykk for at de er skeptiske til endringsforslaget.
Gjengående er bekymringen for at handelstilbudet i Ski sentrum og ved
Vinterbro svekkes, og det er gitt utrykk for bekymring for tilgjengelighet til
området for gående og syklende.
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Kommunedirektøren forventer ytterligere merknader ved offentlig ettersyn av
endringsforslaget, og legger til grunn at høringen kan avdekke eventuelle behov
for tillegg til kunnskapsgrunnlaget som følger av endringsforslaget.
Fakta i saken:
Reguleringsplan for Nygård næringspark ble vedtatt av Ås kommunestyre
10.10.2012, med mindre endring vedtatt av Hovedutvalg for teknikk og miljø
14.02.2013. Reguleringsplanen omfatter eiendommene med gbnr. 104/46,
104/47 og 104/48, og utgjør et område nordvest for Nygårdskrysset.
Det ble fremmet innsigelse fra offentlig myndigheter som følge av manglende
presisering av arealformålet og tillatt virksomhet innenfor dette. Innsigelsene ble
imøtekommet, og det ble innarbeidet at det er plasskrevende varehandel som
tillates for forretningsvirksomhet innenfor formålet. Det ble fastsatt i
bestemmelse § 3.1, som lyder:
3.1 Bebyggelsen
Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri og lager samt
forretning for plasskrevende varehandel.
I planbeskrivelsen for reguleringsplanen er begrepet plasskrevende varehandel
definert som: «forretninger for biler, maskiner, byggevarer, hagesenter og
lignende».
Forslagsstiller ønsker at bestemmelsen presiseres, slik at det tydelig
fremkommer hvilke varegrupper som kan betegnes som plasskrevende. Forslag
til ny bestemmelse lyder:
3.1 Bebyggelsen
Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri og lager samt
forretning for plasskrevende varehandel. Med plasskrevende
varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, landbruksmaskiner,
trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og møbler.
I tillegg foreslås det en justering av reguleringsbestemmelse § 6 om
høyspenningsanlegg. Her foreslås det at «linjeeier, Hafslund nett» erstattes med
«ledningseier».
Virkninger som følge av foreslått endring er vurdert i endringsforslaget. Det er
produsert to utredninger som følger forslaget. Disse omfatter vurdering av
virkninger for trafikkforhold, klima og miljø, samt vurdering av virkninger for
handelsmønster.
Vurdering:
Reguleringsplan for Nygård næringspark ble vedtatt i 2012. Ved
vedtakstidspunktet lå regional plan for handel, service og senterstruktur, vedtatt
i 2001, til grunn for definisjonen av plasskrevende varehandel. Hvilke
varegrupper som omfattes av begrepet «plasskrevende varehandel» var tydelig
definert i den regionale planen, og samsvarer med gjeldende bestemmelser § 3.1
for Nygård næringspark.
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Regional plan for handel, service og senterstruktur ble revidert i 2018, og
gjeldende regional plan åpner nå for at kommunene i Viken selv kan fastsette
områder i kommunen hvor det kan etableres plasskrevende varehandel.
Områdene bør ta utgangspunkt i videreføring av eksisterende arealer til slike
formål, og skal avgrenses i kommuneplanens arealdel. Den regionale planen
fastsetter ikke lenger en tydelig definisjon på hvilke varegrupper som skal inngå i
definisjonen av plasskrevende varehandel, men type handel skal fastsettes av
kommunene gjennom kommuneplanens bestemmelser. Det stilles videre krav
om gjennomføring av handelsanalyse for områder med et samlet handelsareal på
over 3000 m².
I kommunedirektørens forslag til ny kommuneplanens arealdel forslås det å åpne
for forretningsvirksomhet med hvitevarer, brunevarer og møbler avgrenset til
området Nygård næringspark. Det endelige vedtaket for foreslått endring av
reguleringsplan for Nygård næringspark vil bli lagt til grunn for kommuneplanens
bestemmelse for området i kommuneplanen.
Kommunedirektøren har forståelse for at gjeldende reguleringsbestemmelser for
Nygård næringspark oppleves som utydelige, og at en klar presisering av hva
som tillates etablert i området er ønskelig. Særlig krevende er det at verken
gjeldende kommuneplan, eller gjeldende regional plan for handel, service og
senterstruktur med tydelighet definerer hvilke varegrupper som regnes som
plasskrevende varehandel.
Kommunestyret behandlet spørsmålet om definisjon av plasskrevende
varehandel i egen sak i møte 25.11.2020. Kommunedirektøren legger som følge
til grunn at kommunen vurderer Nygård næringspark som et aktuelt område å
tillate plasskrevende varehandel, slik tilfelle er for gjeldende reguleringsplan, og
ønsker å vurdere en utvidet definisjon av hva som kan inngå i slik handel. Det
må vurderes virkninger for trafikk, handelsmønster, klima og miljø før
definisjonen av plasskrevende varehandel eventuelt utvides.
Virkninger for handel er redegjort for i egen handelsanalyse som følger forslaget.
Handelsanalysen peker på en underdekning av de aktuelle vareslagene i
regionen, og vurderer at handel med slike varer i dag i hovedsak skjer ved
lengre reiser ut av regionen som til steder som Alna, Askim eller Moss. Det antas
at dersom det tillates etablert handel med slike varegrupper ved Nygård, kan
flere av disse behovene dekkes lokalt. Videre pekes det på at handel av møbler,
hvitevarer og brunevarer ikke nødvendigvis er ønskelige handelskonsepter i Ås
sentrum, og dermed ikke har påvirkning på dagens varehandel i
sentrumsområdet.
Virkninger for trafikk er redegjort for i egen trafikkanalyse som følger forslaget,
hvor også virkninger for klima og miljø er vurdert. Analysen vurderer at reiser ut
av regionen vil kunne reduseres dersom det legges opp til økt vareutvalg lokalt.
En reduksjon av omfanget av lengre reiser for å nå særlige varegrupper er lagt til
grunn for at endringsforslaget er vurdert å kunne bidra til lavere klimautslipp
totalt sett, ettersom reisene antas å bli kortere samlet sett. Det vurderes til
gjengjeld at endringsforslaget vil medføre en moderat økning av trafikken lokalt.
Dette antas å utgjøre om lag 800 bilreiser om dagen.
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Kommunedirektøren vurderer at forslag til endring av reguleringsplan følger opp
kommunestyrets vedtak på en tilfredsstillende måte, der antatte virkninger for
handelsmønster, trafikkforhold, klima og miljø er redegjort for.
Kommunedirektøren vurderer samlet sett at forslag til endring av reguleringsplan
for Nygård næringspark er tilstrekkelig opplyst til å sende saken til offentlig
ettersyn.
Alternativer:
Forslag til endring av reguleringsplan R-272 for Nygård næringspark er ikke
tilstrekkelig opplyst, og det bes om følgende tillegg til kunnskapsgrunnlaget:


Konklusjon med begrunnelse:
Kommunedirektøren vurderer forslag om endring av reguleringsplan for Nygård
næringspark å være tilstrekkelig opplyst til å sende saken til offentlig ettersyn.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde - 2.
gangsbehandling
Saksbehandler:
Siri Gilbert
Saksgang
1 Hovedutvalg for næring og miljø

Saksnr.:
33/21

19/01366-57
Møtedato
28.09.2021

Kommunedirektørens innstilling:
1. Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde, med endringer som vist i
planen datert 01.09.2021, vedtas i henhold til § 8.1 i reguleringsplan for
Slorene våtmarksområde.
2. Kommunens bidrag til finansiering av de ulike skjøtselstiltakene vurderes i
forbindelse med Handlingsprogram og økonomiplan 2022-25.
Ås, 15.09.2021
Tom-Arne Tørfoss
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef
Teknikk, samfunn og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for næring og miljø
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for næring og miljø
Vedlegg:
1. Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde 01.09.2021
2. Sammendrag av høringsinnspill og kommunedirektørens vurdering
3. Høringsuttalelser til Skjøtselsplan for Slorene samlet
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Alle dokumenter på sak nr. 19/01366
Underlagsrapporter og kunnskapsgrunnlag finnes på kommunens hjemmeside:
https://www.as.kommune.no/verneomraader.545837.no.html
Saksbehandler sender vedtaket til:
Enhet kommunalteknikk.
Nordre Follo kommune
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Grunneier i Ås kommune, Lars Juul
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Saksutredning:
Sammendrag:
Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde fremmes for annen gangs behandling.
Planen har vært til offentlig ettersyn i ni uker. Det kom inn ti høringsuttalelser fra
offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og privatpersoner.
Kommunedirektøren har behandlet høringsinnspillene, og gjort noen endringer i
skjøtselsplanen. Endringene som er gjort er markert i skjøtselsplanen.
Formålet med skjøtselsplanen er å ivareta og bygge opp verneverdiene i Slorene,
og samtidig ivareta og balansere de ulike interessene i området. Hovedgrepene i
skjøtselsplanen er å få på plass nødvendig restaurering og skjøtsel av utvalgte
og truede naturtyper i våtmarken, og å sikre fri utvikling av naturen i de øvrige
sonene. Skjøtselsplanen skal bidra til å opprettholde Slorene som en variert
biotop og viktig funksjonsområde for fuglelivet i området. Det skal tilrettelegges
for friluftsliv uten at det går på bekostning av naturverdiene. Tilrettelegging for
friluftsliv i tråd med ferdselsrestriksjonene i området, med kanalisering av ferdsel
er viktig, spesielt siden det er befolkningsvekst i tilgrensende områder. I
kombinasjon med informasjonstiltak vil dette øke interessen for og kunnskapen
om naturverdiene i verneområdet. Skjøtselsplanen beskriver verdiene og
utfordringene i området, og foreslår forvaltningsmål og tiltak for å bevare
naturverdiene og tilrettelegge for friluftsliv.
Nordre Follo kommune vil ikke prioritere å gjennomføre skjøtselstiltakene
innenfor rammene av nåværende driftsbudsjett. I tråd med plan for
naturmangfold i Ås, vil kommunedirektøren likevel anbefale at det vurderes å
avsette midler til skjøtselstiltak i kommunens budsjettprosess. Dette kan anses
som rimelig fordi de tyngste skjøtselstiltakene ligger i Ås kommune.
Gjennomføring av tiltakene er uansett avhengig av at det søkes om tilskudd.
Planen gir et godt grunnlag for å søke statlige og regionale tilskuddsmidler, og
den vil være et viktig verktøy i kommunenes arbeid med å ivareta naturverdiene
og friluftsinteressene i samarbeid med grunneiere, frivillige aktører og
forskningsinstitusjoner.
Planen anbefales vedtatt.
Fakta i saken:
Bakgrunn og innhold i planen
Slorene i Gjersjøen er et kommunalt vernet delta- og våtmarksområde som har
et rikt fugleliv, og det er et viktig hekke- og trekkområde. Selve Slora er kartlagt
som naturtype slåttemark, som ifølge rødliste for naturtyper 2018 er en kritisk
truet naturtype (CR). Slåttemark har status som utvalgt naturtype jf.
naturmangfoldloven §§ 52–53. En stor del av verneområdet er registrert som
naturtypen delta-område, som også er en rødlistet naturtype, definert som
sårbar (VU). Deltaet utgjør et relativt stort, aktivt og intakt ferskvannsdelta og
våtmarksmiljø med viktig økologisk funksjon.
Nordre Follo og Ås kommuner har sammen utarbeidet et forslag til skjøtselsplan
for Slorene våtmarksområde. Bakgrunnen for arbeidet er at det i 2005 ble
vedtatt en felles reguleringsplan for Slorene våtmarksområde i kommunene Ås,
Ski og Oppegård. I reguleringsbestemmelsene er det nedfelt at det skal
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utarbeides en skjøtselsplan for området. Det ble lagt fram et forslag til
skjøtselsplan i 2011, men planen stoppet den gang opp. Kommunene har lagt
reguleringsbestemmelser, fagrapporter, innspill fra overordnede myndigheter,
grunneiere, interesseorganisasjoner og privatpersoner til grunn for
skjøtselsplanen. Skjøtselsplanen omfatter arealet som er satt av i
reguleringsplan for Slorene våtmarksområde.
Formålet med skjøtselsplanen er å ivareta og bygge opp verneverdiene i Slorene,
og samtidig avveie disse mot de ulike interessene i området. Hovedgrepene i
skjøtselsplanen er å få på plass nødvendig restaurering og skjøtsel av utvalgte
og truede naturtyper i våtmarken (sone 1 og 2), ivareta et aktivt og intakt
elvedelta og sikre fri utvikling av naturen uten forstyrrelser i de øvrige sonene.
Skjøtselsplanen skal gi retningslinjer for forvaltningen av området, hvilke
områder som skal være skog og hvilke som skal være åpne, og den inneholder
en prioritering av konkrete skjøtselstiltak. For å tilrettelegge for friluftslivet er et
tiltak å gjenåpne en blåmerket tursti og etablere utsiktspunkter for fugletitting.
Videre skal det settes opp skilt med informasjon om våtmarksområdet og om
ferdselsrestriksjoner.
Det er mange interesser og utfordringer knyttet til forvaltningen av Slorene og
tilgrensende områder. I tillegg til de store naturverdiene er hydrologi og
vannforvaltning et viktig tema, siden Gjersjøen er drikkevannskilde for Nordre
Follo og Ås kommuner. Det er flere faktorer som påvirker utviklingen i
elvedeltaet og naturverdiene innenfor verneområdet. Det pågår flere omfattende
VA-prosjekter oppstrøms i området. Det er stort utbyggingspress i tilgrensende
områder i Nordre Follo kommune. Dalsbekken har sidebekker som er påvirket av
avrenning fra landbruksdrift og bebyggelse. Området benyttes mye av
friluftslivet, og tett på området finnes kulturminner som steinhvelvsbrua og Den
Fredrikhaldske Kongevei som krysser nord for planområdet.
Det har kommet innspill om temaer og problemstillinger som ligger utenfor selve
planområdet. Det omhandler forhold langs Dalsbekken og steinhvelvsbrua, samt
forhold som har med vannstand i Gjersjøen å gjøre. Dette er problemstillinger
som ikke denne skjøtselsplanen kan løse, men som må ses på i forbindelse med
andre prosesser og prosjekter. Problemstillingene er likevel omtalt på overordnet
nivå i planen (kap. 5.4).
Skjøtselsplanen har syv kapitler. I kap. 2 og 3 beskrives Slorene med de ulike
interessene i området. Det er både naturverdier og brukerinteresser i området
som det skal tas hensyn til. I kap. 4 beskrives verneverdiene i området og hvilke
trusler som utfordrer disse. Hovedutfordringen er mindre og færre
oversvømmelser, eutrofiering og gjengroing, hogst og tap av viktig vegetasjon,
fremmede arter samt ferdsel og aktivitet i tilknytning til fuglenes hekke- og
trekketid. I kap. 5 og 6 beskrives bevaringsmål og skjøtsel. Slorene omfatter
flere naturtyper som har ulike behov for forvaltning og skjøtsel. Området er
derfor delt inn i fem ulike skjøtselssoner beskrevet med mål og tiltak.
Bevaringsmålet for hele verneområdet er følgende: Ivareta et kulturbetinget
våtmarksdelta med tilhørende skogområder i et aktivt elvedelta med intakte
hydrologiske og geologiske prosesser. Det legges vekt på å bevare og utvikle
tilhørende naturtyper, og områdets funksjon som leveområde for et rikt
artsmangfold av naturlig forekommende planter og dyr. For å få til dette er det
lagt inn tiltak for de ulike skjøtselssonene. I kapittel 7 følger en tiltakstabell som
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viser hvilke tiltak som skal utføres innenfor de ulike sonene, hvem som har
ansvaret, når gjennomføringen skal skje og kostnader. Planen skal revideres
hvert tiende år eller ved behov.

Figur 1: Oversikt over skjøtselssoner innenfor Slorene naturvernområde. Kilde; BioFokus 2018.

Medvirkning og prosess
Medvirkning fram mot offentlig ettersyn av skjøtselsplanen er belyst i
saksframlegget til 1. gangs behandling. Høringsforslaget ble justert på bakgrunn
av vedtaket som ble fattet i hovedutvalg for næring og miljø i Ås kommune den
25.05.2021: Høringsutkast til Skjøtselsplan for Slorene verneområde legges ut
på offentlig ettersyn med følgende endringer:
1. Broa som krysser Dalsbekken under høyspentledninga fjernes/stenges som
foreslått i perioden fra 1. april til 1. november av hensyn til hekkende fugler. I
perioden fra 2. november til 31. mars gjøres broa tilgjengelig for bruk, for å
tilrettelegge for friluftsliv og sikre et helhetlig, sammenhengende grøntdrag
mellom Nøstvedtmarka og skogen øst for Slorene.
2. Til skjøtselstiltak 1.5 tilføyes følgende: «Falne kvister og trær som har positiv
effekt på våtmarken og artsmangfoldet, skal kun fjernes dersom de er til hinder
for turveier/stier.
Skjøtselsplanen lå ute til offentlig ettersyn i ni uker i perioden 14.06.2021 –
08.08.2021. Kommunene mottok ti høringsuttalelser fra offentlige myndigheter,
interesseorganisasjoner, grunneiere og privatpersoner, se vedlegg 2.
Sentrale temaer i høringsuttalelsene er:
 Kritikk av kommunens bruk av faggrunnlaget – vekting av tiltak fra NIBIO og
BioFokus
 Hydrologiske prosesser og deltaområdet i Slorene
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Fjerning av jordvoll på vestsiden av Dalsbekken versus åpning av gjennomløp
i vollen
Restaurering av blåmerket tursti og tilrettelegging av utkikkspunkter
Bevaring av kantvegetasjon langs Dalsbekken – ferdsel og anleggsvei
Hydrologiske tiltak
Bevaring av kantvegetasjon langs Gjersjøveien nord i planområdet
Metoder for restaurering av våtmark

Kommunedirektøren har vurdert alle uttalelsene, og foreslår enkelte endringer i
skjøtselsplanen. Endringene er beskrevet i avsnittet Kommunedirektørens
vurdering. Skjøtselsplanen legges fram for 2. gangs behandling og endelig
vedtak omtrent samtidig i de to kommunene, først i Ås og så i Nordre Follo.
Kunnskapsgrunnlag
Når prosessen med skjøtselsplan ble tatt opp igjen, var det behov for et
oppdatert kunnskapsgrunnlag utover det som forelå fra 2011. I forkant av
planprosessen har kommunene derfor innhentet faglig grunnlag fra blant annet
BioFokus og Sweco. Grunneier i Ås kommune har fått utarbeidet et forslag til
skjøtselsplan fra NIBIO. Kommunedirektøren viser til saksframlegget til 1. gangs
behandling hvor det ble gjort rede for sentrale problemstillinger i verneområdet,
og vurdering av tiltak som vil kunne bidra til å nå bevaringsmålet for hele
planområdet. Både innspill i medvirkningsprosessen, faggrunnlaget og innspill til
offentlig ettersyn er vurdert i utarbeidelsen av skjøtselsplanen.
Vurdering:
I forslag til skjøtselsplan (vedlegg 1) kommer det tydelig fram hvilke endringer
som er gjort. I vedlegg 2 har kommunedirektøren oppsummert og svart ut alle
høringsinnspill. I faggrunnlaget og innspillene kommunene har mottatt kommer
det fram forskjellige syn på hvordan man best kan gjennomføre skjøtsel og
tilrettelegging for friluftsliv. Kommunedirektøren har vurdert anbefalingene og
mener planutkastet ivaretar de ulike interessene og innspillene på en balansert
måte. De meste sentrale tema er kort omtalt nedenfor.
Kritikk av kommunenes bruk av faggrunnlaget
I noen uttalelser mener man at kommunene har lagt mer vekt på rapporten fra
NIBIO enn rapporten fra BioFokus. Kommunedirektøren presiserer at alle
fagrapportene er lagt til grunn i arbeidet med skjøtselsplanen.
Hydrologiske prosesser og deltaområdet i Slorene
Det har kommet uttalelser om at det er lagt for lite vekt på at Slorene er del av
et aktivt og naturlig elvedelta, og at det kulturbetingete våtmarksområdet har
fått en for dominerende plass i skjøtselsplanen. Videre at hyppigere og økt
omfang av flom i våtmarken må fremheves og listes opp blant de viktigste
tiltakene i naturvernområdet. Kommunedirektøren er enig i at bevaring av
deltaområdet og betydningen av økt tilførsel av vann til våtmarksområdet bør
komme bedre fram, og skjøtselsplanen er oppdatert i tråd med dette.
I høringsutkastet ble det foreslått å opprettholde en naturlig kantsone med buskog tresjikt i en bredde på 5 meter på hver side av Dalsbekken (tiltak 0.5). Flere
av høringsinstansene er positive til dette, men grunneier i Ås kommune er uenig.
Vannressursloven § 11, sier at det skal opprettholdes et begrenset naturlig
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vegetasjonsbelte langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring. Det er
store og truede naturverdier i verneområdet, som i stor grad er betinget av
vassdraget. Kommunedirektøren mener det er svært viktig å bevare naturlig
vegetasjon i kantsonen, og opprettholder derfor tiltaket.
Fjerning av jordvoll langs vestsiden av Dalsbekken versus åpning av kanaler
En av de største truslene for verneverdiene i våtmarksområdet er mindre og
færre oversvømmelser. I høringsuttalelsene framkommer det ulike syn på om
jordvollen skal fjernes i sin helhet for å bedre de hydrologiske prosessene, eller
om eksisterende gjennomløp/kanaler i vollen bør restaureres og utvides for å
tilføre våtmarksområdet flomvann. Fagrapportene fra BioFokus og NIBIO
anbefaler å fjerne vollen langs Dalsbekken på vestsiden. Som et alternativ
foreslår BioFokus å grave ut kanaler i 10 meters bredde.
Kommunedirektøren mener at det er et for omfattende og kostnadskrevende
tiltak å fjerne hele jordvollen, og at det kan ha negative konsekvenser. Store
mengder masser vil måtte kjøres ut av området, og fjerning av massene vil
innebære et stort inngrep langs kantsonen som må gjenopprettes. I perioden
uten vegetasjon vil kantsonen være utsatt for erosjon. Økt avrenning av partikler
og næringsstoffer vil kunne påvirke vannkvaliteten i Gjersjøen, som er
drikkevannskilde for både Ås og Nordre Follo kommuner. Kommunedirektøren
holder derfor fast ved at de fem kanalene som ble gravd ut langs Dalsbekken i
2017 skal rehabiliteres, men at bredden på disse økes fra 2 til 5 meter. Det er
ikke utarbeidet kostnadsoverslag som viser hva det koster å fjerne hele
jordvollen versus oppgraving fem av kanaler.
Restaurering av blåmerket tursti og tilrettelegging av utkikkspunkter
Mange av høringsinnspillene peker på at det er negativt for fuglelivet å
restaurere den gamle blåmerkede turstien i skogen sør for våtmarken og legge til
rette for nye fuglekikkerplasser. I reguleringsplanen for Slorene våtmarksområde
er området nedenfor den gamle E6 satt av til formål friluftsliv. Rehabilitering av
den blåmerkede turstien er derfor i tråd med arealformålet i reguleringsplanen.
Det er et mål at skjøtselsplanen skal bidra til å kanalisere ferdsel for å unngå
forstyrrelser på fuglelivet i våtmarken og legge til rette for at flere skal kunne
benytte Slorene som et kunnskaps- og rekreasjonsområde. Kommunedirektøren
har tatt innspillet delvis til etterretning, og foreslår at den blåmerkede
stien beholdes, men at stitrasé og utkikkspunkt endres for å ivareta fuglelivet, se
oppdatert kart, fig. 2 under.
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Figur 2: Oppdatert kart som viser eksisterende og planlagte tiltak for friluftslivet.

Bevaring av kantvegetasjon langs Dalsbekken – ferdsel og anleggsvei
Det er ulike syn på hvorvidt stien langs Dalsbekken skal benyttes som turvei.
Kommunedirektøren mener at stien langs Dalsbekken kan benyttes
utenom perioden med ferdselsrestriksjoner, da dette i liten grad vil virke negativ
på fuglelivet.
Hydrologiske tiltak
I noen høringsinnspill anbefales det ikke å fjerne kvistansamlinger og trær som
bremser vannet i bekken, da dette er en del av en naturlig prosess i
deltaområder. For å unngå skader på steinhvelvsbrua anbefales det i
høringsinnspillene å heller gjøre tiltak ved selve brua. Kommunedirektøren mener
at slik tiltak 1.5 er formulert, med forsiktig fjerning av store kvistansamlinger og
trær som har bremsende effekt ved normal vannføring i forbindelse med øvrige
skjøtselstiltak, vil dette ikke skade naturmangfoldet i stor grad.
Kommunedirektøren opprettholder derfor tiltaket. Eventuelle tiltak må
godkjennes av kommunen i forkant av gjennomføring.
Bevaring av kantvegetasjon langs Gjersjøveien
Enkelte høringsuttalelser er negative til at utkast til skjøtselsplan tillater at det
slås gress i en bredde på 3-4 meter langs Gjersjøveien innenfor planområdet
(sone 1 og 3). Det påpekes at kantsonene bør slås kun en gang, sent i sesongen.
Kommunedirektøren vurderer at strekningen er såpass kort (ca. 120 m) at slått
ikke vil ha store negative konsekvenser for pollinerende arter. Planforslaget er
justert slik at tillatt bredde for kantslått er endret fra 3- 4 m til 3 m.
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Metoder for restaurering av våtmark
De mest verdifulle naturtypene ligger i sone 1 og 2, og er truet av gjengroing.
For å nå bevaringsmålene for disse områdene er det nødvendig å fjerne
vegetasjon. I NIBIOs fagrapport er det foreslått en restaureringsperiode på 3 år
med bruk av bråtebrann på vinteren, samt en tidlig og en sen slått i
sommersesongen. Noen høringsuttalelser peker på at metodene for tilbakeføring
ikke må gå på bekostning av området som et hekke- og trekksted for fugler.
Kommunedirektøren har tatt innspillene til etterretning, og har foreslått at
bråtebrann skal utføres senest i februar, før hekkeperioden starter opp. Videre er
skjøtselsplanen justert slik at det gjennomføres kun en slått sent i august.
Økonomiske konsekvenser:
Anslag for kostnader for skjøtselstiltakene finnes i kap. 7 i planutkastet.
Kommunene har ikke ressurser på personalsiden til å gjennomføre tiltakene, og
er derfor avhengig av å kjøpe tjenester fra miljøer/aktører med særskilt
kompetanse for å få gjennomført skjøtselstiltakene. I Nordre Follo kommune kan
ikke kommunedirektøren se at det vil være mulig å prioritere og sette av
kommunale midler til oppfølging av skjøtselsplanen de nærmeste årene.
Situasjonen er i stor grad den samme for Ås kommune.
Oppfølging og gjennomføring av skjøtselsplanen hviler i stor grad på kommunalt
initiativ og finansiering. I henhold til reguleringsplanens intensjon, og tiltak nr.
20 i Ås kommunens plan for naturmangfold, bør det bevilges kommunale midler
for å sikre gjennomføring av tiltakene. Det vil også kunne tilføres midler i form
av tilskudd fra statlige og regionale myndigheter.
Tidspunkt for gjennomføring er avhengig av om og når kommunene får finansiert
tiltakene. Utover de angitte kostnadene til gjennomføring av tiltakene må det
også settes av personalressurser til å administrere søknader, leie inn konsulenter
og koordinere skjøtselstiltak. Tiltakene er fordelt over flere år. Hvorvidt denne
fremdriften vil holde er avhengig av om det bevilges midler, samt tilgangen på
personalressurser internt.
Et nøkternt estimat for samlede kostnader knyttet til restaurerings- og
skjøtselsfasen i de to kommunene i perioden 2022 - 2026 er på ca. 730.000 kr.
Kostnader knyttet til skjøtsel i påfølgende år vil ligge på ca. 100.000–150.000
kroner årlig. Samlede kostnader for skilting/informasjon og tilrettelegging for
friluftsliv i 2022 er estimert til 180.000 kr, og det forutsettes da bidrag fra
frivillige til gjennomføring. Kommunedirektørens forslag til endringer av
skjøtselstiltak i planen medfører at utgifter til slått reduseres (60.000 kr, tiltak
1.3) i forhold til høringsutkastet. Det er også lagt inn kostnader knyttet til
massehåndtering i revidert plan (40.000 kr, tiltak 0.4).
Den mest aktuelle kilden til finansiering er Miljødirektoratets tilskuddsordning for
å ivareta trua og utvalgte naturtyper, som lyses ut årlig. Kommunene kan søke
om å få fullfinansiert tiltakene i planen. Miljødirektoratet opplyser imidlertid at
det vil være større sjanse for å bli prioritert i tildelingen dersom kommunene går
inn med egenandel. Kommunedirektøren vil også vurdere å søke andre
tilskuddsordninger for å tilrettelegge for friluftsliv. Grunneier i Ås og frivillige
organisasjoner har signalisert i medvirkningsfasen at de kan tenke seg å bidra til
flere av tiltakene, og disse kan også søke diverse tilskuddsordninger.
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Kommunedirektøren vurderer at for å lykkes med målene i skjøtselsplanen bør
det avsettes følgende kommunale finansiering:
2022
kr. 170.000

2023
kr. 85.000

2024
kr. 65.000

2025
kr. 45.000

2026
90.000 kr.

Deretter kr. 50.000 årlig. Dette innebærer at Ås kommune finansierer 50% av de
estimerte utgiftene.
Det er krevende økonomiske rammebetingelser i Ås kommune og
kommunedirektøren anbefaler at endelig omfang av kommunal finansiering
vurderes i forbindelse med Handlingsprogram og økonomiplan 2022-25.
Siden hoveddelen av skjøtselstiltakene og informasjon og tilrettelegging for
friluftsliv er på Ås kommunes del av planområdet, er det ikke urimelig at Ås
kommune tar større ansvar for finansiering enn Nordre Follo kommune.
Kommunedirektøren oppfordrer imidlertid Nordre Follo kommune til å løfte
vurdering av finansiering inn i egen budsjettprosess og ikke avskrive kommunalt
bidrag uten en grundig budsjettdiskusjon.
Miljømessige konsekvenser:
Tap av naturmangfold er regnet som en like stor krise på verdensbasis som
klimaendringene. Ivaretakelse av sårbare naturområder og truede naturtyper og
arter må prioriteres for å hindre tap av naturmangfold. Skjøtselsplanen for
Slorene våtmarksområde er et viktig grunnlag for å opprettholde og restaurere
naturverdiene i verneområdet. Gjennomføring av tiltakene i planen vil bidra til å
bevare naturmangfold i Nordre Follo og Ås kommuner som også har regional og
nasjonal verdi.
2020-2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur. Restaurering og videre
skjøtsel av de truede naturtypene i Slorene vil være et viktig lokalt bidrag til å
snu den negative trenden med tap av natur.
Alternativer:
Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at dersom det legges inn tillegg eller
alternative vedtak anbefales det at saken fremmes på nytt i de to kommunene
slik at vedtaket så langt det er mulig blir likelydende i begge kommuner.
Konklusjon med begrunnelse:
Nordre Follo og Ås kommuner har gjennom årene brukt en del ressurser på å
håndtere spørsmål og konflikter knyttet til vernet og ivaretakelse av
naturverdiene i Slorene, og en skjøtselsplan er etterspurt fra flere hold.
Høringsinnspillene har gitt nyttig informasjon til skjøtselsplanen, som på flere
punkter er justert i tråd med innspill. Samtidig har det vært nødvendig å gjøre
avveininger for å imøtekomme ulike interesser. Kommunedirektøren mener at
skjøtselsplanen slik den nå fremmes, vil være et godt og helhetlig grunnlag for
fremtidig skjøtsel. Den vil være et viktig verktøy i kommunenes arbeid med å
ivareta naturverdiene og friluftsinteressene i samarbeid med grunneiere, frivillige
aktører og forskningsinstitusjoner.
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Skjøtselsplanen gjelder for både Ås kommune og Nordre Follo kommune.
Likelydende vedtak i begge kommuner bør tilstrebes, for å sikre enhetlig
oppfølging av planen.
Tidspunkt for gjennomføring vil avhenge av finansiering. Selv om det ikke
avsettes midler til oppfølging av skjøtselsplanen i Nordre Follo kommune, kan
dette gjøres i Ås kommune i forbindelse med budsjettprosessen, i tråd med plan
for naturmangfold. Planen gir også et godt grunnlag for å søke statlige og
regionale tilskuddsmidler, og en egenandel fra kommunens side vil øke
muligheten for å få tilskudd.
Kommunedirektøren anbefaler at skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde, med
endringer som vist i planen datert 01.09.2021, vedtas.
Kan vedtaket påklages?
Nei.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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HNM-34/21
Deltakelse i Klima Viken
Saksbehandler:
Siri Gilbert
Saksgang
1 Hovedutvalg for næring og miljø

Saksnr.:
34/21

21/01163-6
Møtedato
28.09.2021

Kommunedirektørens innstilling:
Ås kommune vil delta i Klima Viken, gjennom deltagelse i Klima- og
energinettverket i Follo.
Klima- og energinettverket i Follo består som et eget nettverk underlagt
kommunedirektørutvalget i Folloregionen Interkommunale politiske råd, i tråd
med vedtak i Folloregionen IPR sak 32/21.
Ås, 15.09.2021
Tom-Arne Tørfoss
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef
Teknikk, samfunn og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for næring og miljø
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for næring og miljø
Vedlegg:
1. Referat (utkast) fra møte i Folloregionen IPR 10.09.2021 - sak 32 21
2. Saksdokumenter, møte i Folloregionen IPR 10.09.2021
3. Invitasjon til felles klimasatsning i Viken
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Alle dokumenter på sak nr. 21/01163
Saksbehandler sender vedtaket til:
Viken fylkeskommune
Klima- og energinettverket i Follo
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Saksutredning:
Sammendrag:
Viken fylkeskommune har invitert kommunene i Viken til deltagelse i Klima Viken
gjennom regionale nettverk. Klima- og energinettverket i Follo (KEN) er et
fagnettverk under Follorådet. Folloregionen Interkommunale politiske råd (IPR)
har vedtatt å videreføre nettverket og søke deltagelse i Klima Viken gjennom
KEN. Formell deltagelse skjer gjennom behandling og vedtak i hver enkelt
kommune. Kommunedirektøren anbefaler at Ås kommune deltar i Klima Viken
gjennom deltagelse i KEN.
Fakta i saken:
Om Klima Viken
Kommunene i Viken er invitert av Viken fylkeskommune til å bli medlem av Klima
Viken for gjennomføring av felles klimasatsing. Klima Viken skal ikke være en
erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking og ressurs for
å få til en raskere gjennomføring av kommunenes klima- og energiplaner og
oppnå vedtatte klimamål.
Klima Viken skal bygge på geografisk inndelte klimanettverk. Disse vil bidra til
erfaringsutveksling og effektiv ressursbruk mellom kommuner som har felles
problemstillinger i kraft av geografisk plassering. Klima Viken skal være en
paraplyorganisasjon for alle nettverkene.
De geografiske klimanettverkenes rolle er å øke gjennomføringsevnen for klimaog energitiltak gjennom å:
•
Tilrettelegge for samarbeid om prosjekter og tiltak som er forenelig med
kommunenes klima- og energiplaner og andre planer
•
Mobilisere økte ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddsprogrammer nasjonalt og internasjonalt
•
Være en møteplass for kommunene i nettverket og tilrettelegge for deling
av erfaring, kompetanseheving og informasjonsspredning mellom
nettverksmedlemmene
Klima Vikens rolle er å:
•
Ha et overordnet administrativt ansvar for Klima Viken-samarbeidet ledet
av en sentral Klima Viken koordinator
•
Inspirere til felles klimasatsing blant kommunene i Viken og Viken FK
gjennom å skape møteplasser og felles aktiviteter
•
Tilrettelegge for deling av erfaring, kompetanseheving og
informasjonsspredning mellom partene i Klima Viken
•
Samordne og tilrettelegge for initiativer på tvers av geografiske
klimanettverk
•
Være støttespiller for geografiske klimanettverk
•
Jobbe for samarbeid med andre relevante nettverk og partnerskap i fylket
og andre fylkeskommuner.
For at eksisterende eller nye nettverk skal ha nok ressurser til å lede de
regionale nettverkene og ha midler til egne og felles tiltak, tilbyr Viken
fylkeskommune alle eksisterende og nye klimanettverk finansiering etter 50/50
fordeling mellom fylkeskommunen og kommunene, se vedlegg 1 og 2.
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Vedtak i Folloregionen IPR om deltakelse i Klima Viken
Folloregionen IPR – Follorådet er et regionalt samarbeidsorgan for de seks
kommunene i Follo og Viken fylkeskommune. Folloregionen har som ett av sine
mål å bidra til en bærekraftig klimapolitikk.
Follo har et klima- og energinettverk (KEN) som ble etablert som et fagnettverk
under Follorådet i 2008. KEN er et velfungerende nettverk som består av
miljø/klimarådgivere fra Follokommunene. KEN jobber med erfaringsutveksling,
arrangerer seminar og samarbeider med andre klimanettverk i Viken.
Folloregionen IPR vedtok 10.9.2021 å videreføre nettverket og søke medlemskap
i Klima Viken gjennom det eksisterende Follo-nettverket. Se vedlagte utkast til
referat fra møtet.
KEN skal videreføres som et nettverk underlagt kommunedirektørutvalget i
Folloregionen. Folloregionen vedtok at politisk representant fra Follo inn i Klima
Viken skal ivaretas av regionrådsledelsen, og at KEN kommer tilbake til
Folloregionen med forslag til mer detaljert handlingsplan for nettverket, og at
ordningen skal evalueres etter ett år.
Formell deltagelse i Klima Viken må vedtas politisk i hver enkelt kommune, der
det angis hvilket regionale nettverk kommunen ønsker å delta gjennom.
Vurdering:
Ås kommune har vedtatt ambisiøse mål om kutt i klimagassutslipp. Videreføring
av KEN og deltagelse i Klima Viken medfører ingen direkte økonomiske
konsekvenser for Ås kommune, men gir tilgang på kompetanseheving,
kompetansedeling og samarbeid som erfaringsmessig har stor betydning for
gjennomføring av klimatiltak.
Kommunedirektøren kan ikke se at det er argumenter som taler imot verken
videre deltagelse i KEN eller samarbeid med fylkeskommunen og andre regionale
klimanettverk gjennom Klima Viken.
Økonomiske konsekvenser:
Deltagelse i Klima Viken er gratis. Denne saken gjelder kun deltagelse i
nettverket, og har ingen direkte økonomiske konsekvenser.
For å styrke klimaarbeidet i det geografiske nettverket anbefaler imidlertid Viken
fylkeskommune at kommunene tar i bruk Vikens finansieringsmodell.
Finansieringsmodellen bygger på et spleiselag mellom Viken FK og kommunene,
med en 50/50-fordeling. Det er en fordel at midlene benyttes til å ansette en
dedikert ressurs som kan koordinere det geografiske samarbeidet og bistå i
gjennomføring av tiltak i kommunene. Midlene kan også brukes til å finansiere
klimatiltak.
Klima- og energinettverket i Follo har stort behov for en fagressurs som kan
bidra til å koordinere og gjennomføre felles klimaprosjekter i kommunene, samt
være faglig bistand i kommunenes klimaarbeid.
Dersom Follokommunene og/eller Folloregionen IPR ønsker å avsette midler til
nettverkets arbeid, vil fylkeskommunen bidra med tilsvarende beløp, opptil
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520.000 kr. årlig. Med fullt bidrag fra Follokommunene/Folloregionen vil det blir
mulig å ansette en klimakoordinator (50% - 100 % stilling) i Klima Viken som
jobber kun for Follo-nettverket. Dette vil være en kraftig styrking av Follokommunenes klimaarbeid.
Vurdering av om det skal avsettes midler til egenandel til klimanettverkets arbeid
i 2022 må gjøres gjennom Folloregionens HP og handlingsprogram i den enkelte
kommune. Kommunedirektøren vil ev. fremme forslag om bidrag fra Ås
kommune gjennom klimabudsjettet som behandles som del av handlingsprogram
og økonomiplan.
Klima- og energinettverket i Follo har mottatt Klimasatsmidler i flere år, som har
blitt brukt til felles seminar om aktuelle klima- og energitema i Follo, felles
utredninger etc. På grunn av Covid 19-situasjonen har ikke nettverket
gjennomført mange av de planlagte aktivitetene siste halvannet år. Nettverket
har derfor gjenværende nettverksmidler på i størrelsesorden 500 000 kr på
bundet fond i Folloregionen. Disse midlene kan evt. benyttes som del av
kommunal andel for å utløse tilskuddsmidler fra Klima Viken i en oppstartsfase.
Slik bruk av midlene avklares av Folloregionen IPR.
Miljømessige konsekvenser:
Ås kommune har vedtatt ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp i
handlingsplan for klima og energi. Tiltak for å nå målene er fastsatt i
kommunens klimabudsjett. FNs siste klimarapport har forsterket fokuset på
behovet for vesentlige reduksjoner av klimagassutslipp, og konsekvensene
dersom vi ikke gjennomfører nødvendige kutt.
Videre samarbeid i Klima- og energinettverket i Follo og deltakelse i Klima Viken
vil bidra til god gjennomføringsevne og felles satsing i Follo, for å kunne nå
målsettinger om kutt i klimagassutslipp.
Alternativer:
Som innstillingen, men med følgende tillegg:
•
Konklusjon med begrunnelse:
Kommunedirektøren anbefaler at Ås kommune deltar i Klima Viken, gjennom
videre deltagelse i Klima- og energinettverket i Follo (KEN).
Kan vedtaket påklages?
Nei.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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Ås kommune
HNM-35/21
2. tertialrapport 2021 - Ås kommune
Saksbehandler:
Emil Schmidt
Saksgang
1 Hovedutvalg for helse og sosial
10 Kommunestyret
2 Hovedutvalg for næring og miljø
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
4 Hovedutvalg for teknikk og plan
5 Eldrerådet
6 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
7 Administrasjonsutvalget
8 Arbeidsmiljøutvalget 2021
9 Formannskapet

Saksnr.:
11/21

21/02938-1
Møtedato
29.09.2021

35/21
29/21
49/21

28.09.2021
29.09.2021
29.09.2021

5/21

28.09.2021

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet.
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Ås kommune
HNM-36/21
Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune
Saksbehandler:
Emil Schmidt
Saksgang
1 Hovedutvalg for helse og sosial
2 Hovedutvalg for næring og miljø
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
4 Hovedutvalg for teknikk og plan
5 Administrasjonsutvalget
6 Formannskapet
7 Kommunestyret

Saksnr.:
12/21
36/21
30/21
50/21

21/02940-1
Møtedato
29.09.2021
28.09.2021
29.09.2021
29.09.2021

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet.
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