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Kommunestyrets behandling 24.03.2021:
Martin Løken (MDG) fremmet fellesforslag fra Ap, MDG, SV, V og KrF:
Tilsvarer kommunestyret vedtak.
Votering:
 Kommunedirektørens innstilling ble nedstemt 20-13 (6H, 4Sp, 3FrP) ved
alternativ votering mot fellesforslaget.
Kommunestyrets vedtak 24.03.2021:
Kommunestyret fremholder at Hjorts vurdering av at kommunene per i dag ikke
har hjemmel for å kreve utslippsfrie bygge- og anleggsplasser også i private
reguleringsplaner, ikke automatisk kan overføres til å også gjelde for fossilfrie
bygge- og anleggsplasser. I rapporten Klimakur 2030 pekes det på at
kommunens virkemidler og bidrag til å kutte i klimautslipp kan styrkes ved at
staten klargjør mulighetene kommunene har til å sette krav om utslippsfrie
byggeplasser i ikke-kommunale utbygginger. Det er med andre ord ikke tydelig
nok i dagens lovverk om kommunen kan dette. Et forslag om å tydeliggjøre
lovverket ble nedstemt i Stortinget i desember. Ås kommune etterspør en slik
avklaring fra staten, enten i form av en klargjøring av tolkning eller eventuelt
gjennom en konkret lovendring. Uansett er advokatfirmaet Hjorts vurdering
uegnet som beslutningsgrunnlag for Ås’ spørsmål om det finnes hjemmel til å
stille krav om fossilfrie anleggsplasser. Som Hjort selv skriver i sin rapport, tar
de bare opp hjemmelsspørsmålet for utslippsfrie byggeplasser, og skriver videre:
«Gitt at kravene til utslippsfrie byggeplasser er strengere enn for fossilfrie
byggeplasser, vil skillet kunne ha betydning for hjemmelsspørsmålet.»
Forskjellen i hvor stort inngrep det er å stille krav om utslippsfrie og fossilfrie
anleggsplasser er svært stor. Ved krav om fossilfrihet kan man i det store bruke
dagens maskinpark. Kravet om utslippsfrie anleggsplasser er derimot et meget
strengt krav, som for mange krever storstilt utskifting av anleggsmaskiner og
innkjøp av utstyr, noe som per i dag er kostnadsdrivende. Tolking av jus er en
relativt presis disiplin, og kommunestyret tar advokatfirmaet Hjorts rapport på
alvor i den videre tolkningen av spørsmålet. Kommunestyret finner det imidlertid
naturlig å konkludere annerledes enn kommunedirektøren i denne saken, da
vurderingen fra advokatfirmaet Hjort slett ikke tar for seg det samme
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rettsspørsmålet som vedtaket i verbalforslaget i Ås kommune gjør. Vi mener Ås
kommune har hjemmel til å stille krav om fossilfrie anleggsplasser, og henviser
til lokaldemokratiets sterke posisjon som primære arealmyndighet samt
formålsparagrafen i plan- og bygningsloven (§1-1) første ledd, som lyder: "Loven
skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner."
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 10.12.2020 i K-sak 125/20 Ås
kommunes handlingsprogram 2021-2024, under verbaldel:
8. Det skal stilles krav om fossilfri anleggsplass i nye reguleringsplaner for
Byggeprosjekter i Ås fra og med januar 2021.
Vedtaket skal ikke iverksettes før lovlighetskontroll er gjennomført.
Saken sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.
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Ås, 29. mars 2021
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