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MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for næring og miljø 
 
Møtetid: 13.04.2021 kl. 18.00 – 21.20 
Sted: Fjernmøte i Teams 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  

Møtende medlemmer:  
Ida Hoem Olsen (Ap), Gisle Bjørneby (Sp), Tor Malnes Grobstok (MDG), Kristine 
Lien Skog (SV), Olav Fjeld Kraugerud (V), Jan Henrik Martinsen (H), Jan Ove 

Rikheim (H) 
 

Møtende varamedlemmer: 
Bjarne Janson (Sp), Selma Sollihagen (MDG)  
 

Forfall:  
Emilie Efe Åm (Ap), Magnus Flåten Nickelsen (R) 

 
Fra administrasjonene møtte: 
Virksomhetsleder Ellen Grepperud, miljøvernrådgiver Siri Gilbert - møtesekretær 

 
 

 
 
 

 
 

Møteprotokoll godkjent 14.04.2021 
 
 

Kristine Lien Skog 
leder 

Olav Fjeld Kraugerud 
nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Referatsaker 

Saker til behandling 

5/21 18/03682-51 Skjøtselsplan for Kjøyabukta verneområde. 2. 
gangsbehandling. 

4 

6/21 21/01023-1 Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås 

kommune 

5 
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Orienteringer og eventuelt: 

2/21 Follo landbrukskontor  

Årsmelding 2020, utfordringer framover og politisk involvering 
 

Landbrukssjef Lars Martin Julseth orienterte. 
 
 

3/21 Norges vel  
Status i arbeidet med kommunal kompensasjonsordningen til lokale 

virksomheter 
 

Ragnhild Bjelland-Hanley fra Norges vel orienterte. 

 
Sakene ble tatt til orientering.  
 

 Bod og torgleie på kommunal grunn 
Hovedutvalget ber om sak til HNM/formannskapet der det redegjøres for at 

bod/torgleie på kommunal grunn gjøres kostnadsfri ut 2021. Det bes om at 
formannskapet på møte 21.04.2021 tar stilling til om det er ønskelig med en slik 
sak. 

 
 Midlertitid fritaksordning eiendomsskatt næringsliv 

Hovedutvalget ber om at kommunedirektøren legger frem et forslag til utforming 
av en midlertidig fritaksordning for eiendomsskatt for næringslivet i Ås. Den skal 
gjelde for virksomheter og selvstendig næringsdrivende som er spesielt rammet 

av nedstengingstiltakene etter kap 5A i Koronaforskriften. Det bes om at 
formannskapet på møte 21.04.2021 tar stilling til om det er ønskelig med en slik 

sak.  
 

Referatsaker: 

1/21 21/01159-1 Follo landbrukskontor - Årsmelding 2020 

 
Referatsaken ble tatt til orientering.   
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Saker til behandling  

HNM-5/21 
Skjøtselsplan for Kjøyabukta verneområde. 2. 
gangsbehandling. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Hovedutvalg for næring og miljø vedtar Skjøtselsplan for Kjøyabukta 

verneområde datert 26.03.2021.  
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 13.04.2021: 
 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 

Strykningsforslag: 
1. Stryke punkt 11, der det heter: «Forsiktig tynning av stående trær, for å 

bedre vekstforhold og unngå selvtynning» 
 
2. Stryke punkt 15, der det heter: «Ta ned noen trær i området mellom 

bekken og Nebbaveien. Hvilke trær som kan felles må avklares med 
kommunen i forkant.»  

 
3. Stryke punkt 20, der det heter: «Skånsom fjerning av nedfalne trær, kvist 

og avfall som fører til oppdemming av vann.»  

 
Endringsforslag: 

1. Fremmer Kommunedirektørens alternative innstilling, der det heter: «På 
grunn av usikkerhet rundt bruk av alpakka eller hest som beitedyr i 

området, skal slått være foretrukken skjøtselsmetode. Tiltak 4 og 14 i 
tabell 2 i skjøtselsplanen som omhandler beite tas derfor ut.»  

 

2. Endre punkt 19 til å lyde: «Når vegetasjonen er etablert: Evt. fjerne gamle 
trær ved fare for rotvelt.» 

 
Jan Henrik Martinsen (H) fremmet følgende forslag: 

1. Det forutsettes at kommunen setter av nødvendige ressurser til oppfølging 

av reguleringsbestemmelsene. 
 

2. Skjøtselsplanen behandles på nytt i HNM, senest våren 2023, etter at det 
er foretatt kartlegging av fuglelivet og utvikling av viktige 
naturtypelokaliteter (tiltaksplanen pkt 9). 

Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag: 

Dersom tiltak nr 14 besluttes ikke videreført etter evaluering høsten 2021 
evt. avsluttes senere, tas tiltak nr 7 inn for å bekjempe fremmede arter. 

 
Votering: 
 

MDGs strykningsforslag: 
1. ble nedstemt 7-2 (MDG) 

2. ble nedstemt 7-2 (MDG) 
3. ble nedstemt 7-2 (MDG) 
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MDGs endringsforslag: 
1. ble nedstemt 6-3 (1H, 2MDG) 

2. ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1SV) 
 
Hs forslag: 

1. ble vedtatt 7-2 (Sp) 
2. ble vedtatt 7-2 (sp) 

 
Vs forslag ble vedtatt 6-3 (1Ap, 2Sp) 
 

Kommunedirektørens innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 13.04.2021: 
Hovedutvalg for næring og miljø vedtar Skjøtselsplan for Kjøyabukta 

verneområde datert 26.03.2021 med følgende endringer: 
 
1. Det forutsettes at kommunen setter av nødvendige ressurser til oppfølging 

av reguleringsbestemmelsene. 
 

2. Skjøtselsplanen behandles på nytt i HNM, senest våren 2023, etter at det 
er foretatt kartlegging av fuglelivet og utvikling av viktige 
naturtypelokaliteter (tiltaksplanen pkt 9). 

 
3. Dersom tiltak nr 14 besluttes ikke videreført etter evaluering høsten 2021 

evt. avsluttes senere, tas tiltak nr 7 inn for å bekjempe fremmede arter. 
 
 

 
 

 
 

HNM-6/21 
Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 13.04.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 13.04.2021: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
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