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Høring - Handlingsplan for klima og energi for Ås 
kommune 

 

Vedlagt følger forslag til handlingsplan for klima og energi for Ås kommune som 

nå sendes på høring. Kommunen ønsker innspill fra innbyggere, lag og 

foreninger, politikere, næringsliv og vitenskapelige institusjoner. Barn og 

ungdom oppfordres spesielt til å gi høringsinnspill. Høringsfrist er mandag 8. 

juni 2020. Se detaljer under. 

 

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Skal vi nå målene om 

utslippsreduksjon, må alle bidra. Kommunen har flere viktige roller i arbeidet 

med å redusere klimagassutslipp som myndighet, eiendomsbesitter, tjenesteyter 

og samfunnsutvikler. Kommunen vil bidra til å redusere klimaendringene ved å 

gjennomføre tiltakene foreslått i forslaget til handlingsplan.  

 

Når hovedutvalg for næring og miljø (HNM) behandlet høringsutkastet 21.04.20, 

vedtok de endrede mål, som er innarbeidet i planforslaget. HNM hadde også en 

rekke forslag til endringer og tillegg i tiltaksdelen. Forslagene skal følge saken og 

vurderes av rådmannen før endelig behandling av planen. De foreslåtte 

endringene finner du i vedlagte saksutskrift/møteprotokoll. Vi oppfordrer til å se 

på endringsforslagene sammen med tiltaksdelen i planen. 

 

Høringsinnspill 

Kommunen ønsker primært høringsinnspill på tiltaksdelen, men det er også 

åpent for innspill på handlingsplanen. Høringsinnspill legges inn i høringsskjema 

som du finner på nettsiden under: 

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=3021&language

Code=nb  

 

Kommunen har gjennomført en omfattende medvirkningsprosess der lag og 

foreninger, alle elevråd i kommunen, næringsliv, politikere, NMBU og innbyggere 

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/
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var invitert. Det var god deltakelse på medvirkningsmøtene, og kommunen fikk 

mange gode innspill som er vurdert. Alle innspill og vurdering av disse finnes på 

høringssiden, se under.  

   

Planen med vedlegg og underlagsrapporter finner du på denne nettsiden:  

www.as.kommune.no/høringer 

 

Har du spørsmål om høringen? Kontakt Siri Gilbert på e-post 

siri.gilbert@as.kommune.no eller telefon 64 96 20 77 

 

Mer om innhold i planen  

Handlingsplanen har lagt Regional plan for klima og energi for Akershus til grunn 

og er delt i to deler:  

 

1) En plandel for perioden 2020-2030. Her er mål og delmål for perioden og fram 

til 2050 fastsatt. Bakgrunn for planen er beskrevet, og status for og framskriving 

av klimagassutslipp i kommunen er presentert. Detaljert oversikt over utslipp og 

hvilke indikatorer kommunen skal bruke for å måle utviklingen finnes i 

klimaregnskap for Ås kommune 2017-2018. Plandelen inneholder også status for 

klimaarbeidet i kommunen og en redegjørelse for tiltaksanalysen, der valg av 

tiltak og prioriteringen av disse er begrunnet.  

 

2) En tiltaksdel for perioden 2020-2024. Her er tiltakene kategorisert under felles 

strategier og innsatsområdene transport, avfall og avløp, stasjonær forbrenning, 

landbruk og indirekte utslipp. Det er spesifisert hvem som skal gjennomføre 

tiltaket, når det skal gjøres, og det er gitt anslag for kostnader og utslippskutt.  

 

Som grunnlag for planen er det laget to utredninger, en om utslippsutvikling, 

framskriving av utslipp og omregning av mål, og en tiltaksanalyse (disse finnes 

på høringssiden, se over). 

 

Tiltaksdelen er grunnlaget for klimabudsjettet for Ås kommune, og skal vurderes 

rullert hvert år. Klimabudsjettet utarbeides i forbindelse med arbeidet med 

handlingsprogram, budsjett og økonomiplan. I klimabudsjettet vil det framgå 

hvilke tiltak med tilhørende kostnader og utslippskutt som skal gjennomføres. 

 

 

Med hilsen 

 

 
Ellen Grepperud Siri Gilbert 
Virksomhetsleder Samfunnsutvikling  miljørådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 

 

Vedlegg:  
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Liste over høringsinstanser, handlingsplan for klima og energi 

Høringsutkast - Handlingsplan for klima og energi Ås kommune datert 

24.04.2020 

Høringsutkast - Tiltaksdel 2020-2024 HP klima og energi Ås kommune datert 

24.04.2020 

 

 

 


