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MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for næring og miljø 
 

Møtetid: 28.09.2021 kl. 18:00 – 21:37 
Sted: Ås kulturhus, Store salong 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  

Emilie Efe Åm (Ap) 
Ida Hoem Olsen (Ap) 

Tor Malnes Grobstok (MDG) 
Kristine Lien Skog (SV) 
Olav Fjeld Kraugerud (V)  

Jan Henrik Martinsen (H) 
 

Møtende varamedlemmer: 
Per Kristian Rørstad (V) for Gisle Bjørneby (Sp), Bjarne Janson (Sp) for Magnus 
Flåten Nickelsen (R), Kjetil Barfelt (FrP) (H) for Jan Ove Rikheim (H) 

 
Fra administrasjonene møtte:  

Virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud, økonomisjef Emil Schmidt 
– deltok ikke i sak 31, rådgiver Tone Marit Stensrud og rådgiver Carina Engen – 
møtesekretær.  

 
Diverse merknader: 

Behandlingsrekkefølge: Orienteringer, sak 28-29, sak 32-33, sak 30-31 og 
sakene 34-36, eventuelt. Sak 30 og 31 ble behandlet for lukkede dører.  
Vedlagt: Vedlegg til protokoll i HNM-sak 31.   

 
 

Møteprotokoll godkjent 28.09.2021 / 11.10.2021*. 
*Skrivefeil rettet opp i vedtak i HNM-29/21, dato for høringsfrist er rettet til 
01.12.2021.  

 
 

 
Kristine Lien Skog                                                     Olav Fjeld Kraugerud 
leder                                                                        nestleder 
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Orientering 
 

Olav Fjeld Kraugerud (V) orienterte om: 
 Initiativ fra Venstre om møte med næringsaktører og NMBU.  
 Brev til Bane Nor om abonnementsordning for sykkelhotellet ved Ås 

stasjon. 
 

Virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud orienterte om et fellesmøte 
med HNM og HTP den 15. november 2021 om behandling av reguleringsplaner i 
kommunen v/dosent Fredrik Holth fra NMBU.  

 
Kristine Lien Skog (SV) orienterte om et møte for hovedutvalgets medlemmer 

med jordbrukslaget. 
 

Sakene ble tatt til orientering.  
 
 

Eventuelt 
 

Tor Malnes Grobstok (MDG) ønsket å melde opp en sak til eventuelt på 
morgendagens kommunestyremøte. Saken gjelder meldeplikt for hogst. 
  

Forslag til vedtak: 
 

"1. HNM ber om en utredning fra kommunedirektøren vedrørende enkeltvedtak 
om innføring av meldeplikt på hogst inntil ny kommuneplan trer i kraft. Dette av 
hensyn til biologisk mangfold. Saken bør redegjøre for de praktiske og juridiske 

rammene, og legges frem for behandling på kommunestyremøtet 20. oktober 
sammen med kommuneplanen. 

 
Hovedutvalget stilte seg enstemmig bak at saken kan tas opp i 
kommunestyremøte slik MDG ønsker.   
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Saker til behandling  

HNM-28/21 
Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og 
Forvaltningsmål for bever, Ås kommune. Ny behandling 
 
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.   
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021: 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:  
Det åpnes ikke for beverjakt i Ås, § 4 endres til 0. 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Det åpnes ikke for jakt på bever i Ås før beverbestanden i hele kommunen 

er kartlagt, i tråd med anbefaling i rapport bestilt av Follo Landbrukskontor 
i 2018.  

2. Det legges til grunn et maksimalt jakttrykk på 15 %, i tråd med anbefaling 
i rapport bestilt av Follo Landbrukskontor i 2018. 

3. HNMs enstemmige vedtak av 17.08.2021 om jakttider opprettholdes: "§3 

endres til å lyde: Jakt- og fangst tillates i perioden mellom 1. oktober og 
31. desember." 

 
Votering: 

 SVs forslag ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1SV) 
 MDGs forslag punkt:  

1. ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1SV) 

2. ble nedstemt 5-4 (2AP, 1MDG, 1SV) 
3. ble vedtatt 8-1 (1H) 

 Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 8-1 (1MDG) 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 28.09.2021: 

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.   

3. HNMs enstemmige vedtak av 17.08.2021 om jakttider opprettholdes: "§3 

endres til å lyde: Jakt- og fangst tillates i perioden mellom 1. oktober og 
31. desember." 
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HNM-29/21 
Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy 
 
Kommunedirektørens innstilling:  

Forslag til forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Ås kommune sendes ut på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 01.12.2021. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs utsettelsesvedtak 17.08.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021: 
Jan Henrik Martinsen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:  

Primært: 
Ås kommune går i dialog med Frogn kommune om å innføre 5 knops 

maksfart i hele området sør for en tenkt linje mellom Speilodden (Nebba) 
og Åsebukta (Frogn) før forskriften sendes på høring. 

 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:  
I § 2 Fartsgrense gjøres følgende endringer: 

1. 5 knop er høyeste tillatte fart nærmere enn 150 meter fra land. 
2. Sør for Kjærnes brygge er 5 knop høyeste tillatte fart i hele 

kommunens sjøområde. 
3. Kommunen anmoder Departementet/Kystverket om at fartsgrensene i 

§2 gjøres gjeldende for all sjøtrafikk i kommunens sjøområde. 

 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag: 

Ås kommune informerer nabokommunene Nordre Follo og Frogn, og 
oppfordrer til å sette en maksimal hastighet i sine områder, slik at 
hastighetsforskjeller ved kommunegrenser ikke blir for stor. 

 
Votering: 

 Hs forslag ble nedstemt 8-1 (1H) 
 FrPs forslag punkt:  

1. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 

2. ble nedstemt 8-1 (1FrP) 
3. ble vedtatt 7-2 (2V) 

 Vs forslag ble vedtatt 8-1 (1FrP) 
 Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 8-1 (1FrP) 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 28.09.2021: 
Forslag til forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Ås kommune sendes ut på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 01.12.2021. 
 
Kommunen anmoder Departementet/Kystverket om at fartsgrensene i §2 gjøres 

gjeldende for all sjøtrafikk i kommunens sjøområde. 
 

Ås kommune informerer nabokommunene Nordre Follo og Frogn, og oppfordrer 
til å sette en maksimal hastighet i sine områder, slik at hastighetsforskjeller ved 
kommunegrenser ikke blir for stor. 
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HNM-30/21 
Klage på kommunal kompensasjonsordning for lokale 
virksomheter 
 

Fullstendig protokoll er unntatt offentlighet, jf. offl § 13, fvl § 13.1,  
dokument nr. 20/03803-47.  
 

Lukking av møte: 
Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt i åpent møte, jf.  

kommuneloven § 11-5, andre ledd og forvaltningsloven § 13, første ledd nr. 2.  
Saken ble behandlet for lukkede dører. 
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HNM-31/21 
Kommunal kompensasjonsordning  
til lokale virksomheter - anbefaling om tildeling av tredje 
del av tilskuddet. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Kommunedirektørens anbefaling i vedlagte tabell datert 24.09.21 om fordeling 
av midler fra kommunal kompensasjonsordning, tredje tildeling vedtas. 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021: 
Saken ble ettersendt i digital postkasse/Altinn 24.09.2021. 

 
Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt i åpent møte, jf. 

kommuneloven § 11-5, andre ledd og forvaltningsloven § 13, første ledd nr. 2. 
Saken ble behandlet for lukkede dører. 
 

Utvalget fremmet følgende fellesforslag: 
Det gis kr. 0,- til Route 66 med begrunnelse om manglende 

dokumentasjon. 
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

Det gis kr. 300 000,- til Hannes Fotterapi AS.  
 

Votering: 
 Utvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 FrPs forslag ble nedstemt 6-3 (1FrP, 1Sp, 1SV) 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 28.09.2021: 
Kommunedirektørens anbefaling i vedlagte tabell datert 24.09.21 om fordeling 

av midler fra kommunal kompensasjonsordning, tredje tildeling vedtas. 
 
Det gis kr. 0,- til Route 66 med begrunnelse om manglende dokumentasjon. 
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HNM-32/21 
R-272 Reguleringsplan for Nygård Næringspark - Endring 
av plan 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer HNMs innstilling.  
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

Forslag til endring av Reguleringsplan R-272 for Nygård Næringspark 
avvises. 

 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag:  
Kommunedirektørens alternative innstilling: Forslag til endring av 

reguleringsplan R-272 for Nygård næringspark er ikke tilstrekkelig opplyst, 
og det bes om følgende tillegg til kunnskapsgrunnlaget: 

 Handelsanalyse som tar for seg tiltakets påvirkning på eksisterende 
kjøpesentra, herunder på Vinterbro og i Ski. Handelsanalysen må ta 
høyde for best-case og worst-case prognoser for fremtidig utvikling i 

senterhandel. Spørsmålet om dette prosjektet vil bidra til 
kjøpesenterdød ved Ski storsenter og Vinterbrosenteret skal 

behandles grundig og med solide referanser. 
 Handelsanalysen må kvalitetssikres av kommunedirektør, eventuelt 

ekstern konsulent. 

 
Votering: 

 SVs forslag ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1SV) 
 MDGs forslag ble nedstemt 5-4 (1MDG, 1SV, 2V) 

 Kommunedirektørens innstilling ble tiltrådt 5-4 (1MDG, 1SV, 2V) 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 28.09.2021: 

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. 
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HNM-33/21 
Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde - 2. 
gangsbehandling 
 
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. 

 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag:  

Eventuell slått langs Gjersjøveien må gjennomføres etter blomstring, av 
hensyn til blomsterplanter og pollinerende insekter 
 

(Liktlydende forslag løftes ved behandling av skjøtselsplanen i Nordre Follo 
for å unngå ekstra behandlingsrunde) 

 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag:  

1. Kommunedirektør tar kontakt med NMBU med den hensikt å se om 

område og skjøtselsplan kan benyttes i undervisningsformål. 
 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:  
1. HNM anmoder ordfører om å legge saken fram for endelig behandling i 

kommunestyret   
2. HNM vil videre sterkt fraråde Nordre Follo om fortsatt bebyggelse nær 

dette viktige natur- og friluftslivsområdet.   

3. Eventuelle forebyggende tiltak for bevaring av brua bes spilt inn i 
budsjettprosessen. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet fellesforslag fra SV og V: 

HNM anmoder Nordre Follo om å være med i et spleiselag for å sikre en 

samordnet satsing på å bevare viktig naturmangfold i våre grenseområder 
og tilrettelegging for friluftsliv. 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende protokolltilførsel: 

Det er ikke innhentet uttalelse fra Kulturminnemyndighetene når det 

gjelder forvaltningsplanens påvirkning på den gamle steinbroen på den 
Fredrikshaldske kongevei. Det er i planen heller ikke vurdert forebyggende 

eller avbøtende tiltak. 
 
Votering: 

 MDGs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 Vs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 SVs forslag punkt: 
1. ble nedstemt 8-1 (1SV) 
2. ble vedtatt 5-4 (2V, 1H, 1FrP) 

3. ble enstemmig vedtatt.  
 Fellesforslaget fra SV og V ble vedtatt 8-1 (1FrP) 
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 Kommunedirektørens innstilling med vedtatte endringer ble vedtatt 8-1 (1FrP) 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 28.09.2021: 
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. 
3. Eventuell slått langs Gjersjøveien må gjennomføres etter blomstring, av 

hensyn til blomsterplanter og pollinerende insekter 

(Liktlydende forslag løftes ved behandling av skjøtselsplanen i Nordre Follo 
for å unngå ekstra behandlingsrunde) 

4. Kommunedirektør tar kontakt med NMBU med den hensikt å se om 
område og skjøtselsplan kan benyttes i undervisningsformål. 

5. HNM vil videre sterkt fraråde Nordre Follo om fortsatt bebyggelse nær 
dette viktige natur- og friluftslivsområdet.   

6. Eventuelle forebyggende tiltak for bevaring av brua bes spilt inn i 

budsjettprosessen. 
7. HNM anmoder Nordre Follo om å være med i et spleiselag for å sikre en 

samordnet satsing på å bevare viktig naturmangfold i våre grenseområder 
og tilrettelegging for friluftsliv. 
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HNM-34/21 
Deltakelse i Klima Viken 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer HNMs vedtak.  
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021: 

Jan Henrik Martinsen (H) fremmet følgende alternative forslag: 
Saken utsettes til Viken fylkes fremtid er politisk avklart. 

 
Votering: 
 Hs forslag ble nedstemt 8-1 (1H) 

 Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 8-1 (1H) 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 28.09.2021: 
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. 
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HNM-35/21 
2. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer HNMs innstilling. 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021: 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 28.09.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 
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HNM-36/21 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer HNMs innstilling. 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021: 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 28.09.2021: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  
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