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Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for næring og miljø            

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for næring og miljø støtter rådmannens forslag til innhold i 

Handlingsplan for klima og energi, prosess og medvirkning. 
2. Handlingsplan for klima og energi skal utarbeides slik at den kan legges til grunn 

for utarbeiding av klimagassbudsjett for Ås kommune. 
 
Ås, 25.10.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for miljø og næring 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for miljø og næring 
 
Vedlegg: 
Saksutskrift Formannskapet 02.05.2018 Regional plan for klima og energi i Akershus 
- høringsuttalelse fra Ås kommune 
Status klimagassutslipp i Ås kommune 2017 2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Regional plan for klima og energi for Akershus, se denne nettsiden: 
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/klima-og-energi/regional-
plan-for-klima-og-energi/ 
 
  

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/klima-og-energi/regional-plan-for-klima-og-energi/
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/klima-og-energi/regional-plan-for-klima-og-energi/


Ås kommune 

19/03274-1 Side 2 av 6 

Saksutredning: 
 
Sammendrag 
Det er vedtatt at det skal utarbeides en handlingsplan for klima og energi for Ås 
kommune, og at planen skal legge Regional plan for klima og energi for Akershus til 
grunn. Handlingsplanen utarbeides i tråd med statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplaner. For å få en god plan, er det viktig med forankring og medvirkning. 
Rådmannen anbefaler at det i medvirkningsprosessen fokuseres på tiltaksdelen i 
planen, og at mål og innsatsområder i regional plan legges til grunn i kommunens 
plan, med lokale justeringer. Tiltaksplanen bør utarbeides slik at den blir et godt 
grunnlag for klimabudsjett.  
 
Fakta i saken 
 
1. Føringer for planarbeidet 

 
Kommunens føringer for planarbeidet 
Planstrategi 2017-2020:  
På grunnlag av Regional plan for klima og energi bør kommunen utarbeide en 
kommunal handlingsplan for klima og energi. 
 
Utdrag av vedtak i formannskapet 02.05.18 i forbindelse med behandling av 
høringsuttalelse til Regional plan for klima og energi for Akershus:  
• Ås kommune slutter seg til hovedtrekkene i høringsutkastet til Regional plan for 

klima og energi i Akershus (RP-KE) datert 6.2.18, med tilhørende 
handlingsprogram for perioden 2019-2022. 

• Planens målsettinger, innsatsområder og handlingsprogram med tiltak legges til 
grunn for Ås kommunes handlingsplan for klima og energi.  

 
Kommunens handlingsprogram 2019-2022:  
Tiltak 20: Utarbeide handlingsplan for klima og energi i tråd med Regional plan for 
klima og energi. Tidsfrist: Vår 2019 
 
Regional plan for klima og energi for Akershus 2018-2030  
Ås kommune deltok i planprosessen og det ble sendt høringsuttalelse fra 
Formannskapet (se vedlagte sak). Hovedmål i planen er at de direkte 
klimagassutslippene fra Akershus skal reduseres med 55 % innen 2030 og med 85-
90 % innen 2050 sammenlignet med utslippsnivået i 1991. For å nå hovedmålet, er 
delmål om prosentvis reduksjon av klimagassutslipp innen hvert av de fire 
innsatsområdene satt som følger: 
• Transport: 50 % 
• Avfall og avløp: 80 % 
• Stasjonær forbrenning: 90 % 
• Landbruk: Landbruket er fossilfritt innen 2030, samt andre delmål. 
 
I tillegg er indirekte utslipp et innsatsområde, men der er det ikke kvantifisert 
overordnet mål for utslippskutt fordi det ikke finnes gode metoder for det, men det er 
satt flere delmål. 
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Den regionale planen har tre strategier for å redusere utslippene innenfor de fem 
innsatsområdene:  

 Bruke offentlige innkjøp som aktivt verktøy. 

 Bruke miljøledelse som aktivt verktøy. 

 Øke kunnskap og kompetanse om direkte og indirekte utslipp hos offentlige og 
private virksomheter og innbyggere. 

 
Handlingsprogrammet til den regionale planen (2019-2022) har mange tiltak for hvert 
innsatsområde. Det er spesifisert hvilke som er aktuelle for kommunene å ta ansvar 
for eller å samarbeide om. Tiltakene er skjønnsmessig vurdert utfra kriteriene effekt 
på klimagassreduksjon, grad av usikkerhet ved gjennomføring og kostnad. Tiltakene 
retter seg mot det offentlige og er inndelt i tre kategorier ut fra rollene disse har: 

 «Samfunnsutvikler» hvor det offentlige har en pådriverrolle 

 «Myndighet» hvor det offentlige har myndighet gjennom lover, og som utøves via 
forvaltning (og som eier) 

 «Feie for egen dør» hvor tiltakene er rettet mot egen virksomhet 
 
Akershus fylkeskommune har også utarbeidet indikatorer som kommunen kan bruke 
for å måle utvikling og måloppnåelse. Dette kommer som et tillegg til 
Miljødirektoratets statistikk.  
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
Formålet med de statlige planretningslinjene er blant annet å sikre at kommunene 
prioriterer arbeidet med å redusere klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning 
ivaretas i planlegging etter plan- og bygningsloven. Planretningslinjene fastsetter at 
kommunenes planer som behandler klima- og energispørsmål bør være strategisk 
innrettet, og bygge på grundige analyser av nåsituasjon. Det bør legges vekt på 
samarbeid om langsiktige mål, samtidig som det utredes tiltak som kan gjennomføres 
på kort sikt. § 3-1 spesifiserer hva en klima- og energiplan skal inneholde (se 
Lovdata for detaljer). 
 
2. Status for utslipp i Ås kommune  
For å prioritere tiltak, er det nødvendig å ha god kunnskap om status for utslipp og 
energiforbruk. Statistikken fra Miljødirektoratet og SSB vil bli brukt i planen som et 
viktig grunnlag for å prioritere tiltakene. For å få oversikt over utslippene i Ås 
kommune som organisasjon vil vi bruke verktøyet Klimakost, som viser utslippene 
fordelt på innkjøpsarter og tjenesteområder.  
 
De nyeste tallene for direkte klimagassutslipp i Ås kommune etter kilde får vi fra 
Miljødirektoratet for 2017 viser følgende fordeling på kilder: 

 Veitrafikk 81% 

 Jordbruk 9% 

 Anleggs- og landbruksmaskiner 5% 

 Avfall og avløp 4% 

 Oppvarming 1% 
 
Utslippene har gått ned i perioden 2009-2017, hovedsakelig grunnet nedgang i 
utslipp fra veitrafikk. Dette skyldes økt andel el-biler, innskjerping av eurokrav og økt 
innblanding av biodrivstoff (Se vedlegg for detaljer).  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
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3. Planlagt framdrift for planprosessen: 
Oktober- november 2019:  

• Innhente statistikk og framskrivinger for klimagassutslipp og energibruk i Ås 
November 2019 – februar 2020: 

• Medvirkning internt i kommunen og eksternt med befolkning, næringsliv, 
organisasjoner og politikere. Vurdere tiltak som har kommet inn i 
medvirkningsprosessen (tiltaksanalyse). 

Mars – mai 2020: 
• Høringsforslag behandles 1. gang i HNM 
• Høringsperiode (6 uker) 
• Planforslag behandles 2. gang i HNM og kommunestyret 

 
Vurdering 
 
Hva skal denne planen være?  
Gitt de lokale og regionale føringene for planarbeidet, samt kravene i statlige 
planretningslinjer, anbefaler rådmannen at handlingsplan for klima og energi for Ås 
kommune blir en temaplan med tiltaksdel som rulleres årlig. Temaplanen bør 
fokusere på de samme innsatsområdene som den regionale planen og ha samme 
tidshorisont, fram til 2030.  
 
Temaplanen bør beskrive nåsituasjon og framskrivinger for lokale klimagassutslipp 
og energiforbruk og hovedmål og delmål for utslippsreduksjon. Det bør gjennomføres 
en tiltaksanalyse, som grunnlag for valg og prioritering av tiltak. En tiltaksanalyse er 
en samfunnsøkonomisk vurdering av tiltakenes kostnadseffektivitet, virkning på 
utslippskutt og gjennomførbarhet. I tillegg bør planen beskrive hvilke indikatorer 
kommunen skal bruke for å følge utvikling og måloppnåelse.  
 
Temaplanen skal omfatte Ås kommune som samfunn og organisasjon. 
Bakgrunnsinformasjon og detaljer om de ulike innsatsområdene er presentert i 
Regional plan for klima og energi. Rådmannen anbefaler derfor at den lokale planen 
kortfattet omtaler de lokale forholdene i Ås kommune, og forøvrig henviser til den 
regionale planen. Et klimaregnskap med kommentarer til utslipps-statistikken bør 
ligge som vedlegg til selve planen.  
 
Handlingsplanen bør omtale temaet klimatilpasning, men mål og tiltak for å sikre 
klimatilpasning i kommunen fastsettes i den pågående rulleringen av 
kommuneplanen. 
 
Arbeid med målsettinger 
Regional plan for klima og energi har mål for utslippskutt i Akershus. Fordeling av 
utslipp i Ås kommune etter sektor er relativt likt situasjonen for hele Akershus fylke. 
Rådmannen anbefaler derfor at målene som er satt i regional plan også legges til 
grunn for Ås kommune. Det ligger et omfattende statistikk- og prognosearbeid bak 
fastsettingen av disse målene. Rådmannen anbefaler derfor at fastsetting av mål for 
utslippskutt ikke blir tema i involveringsprosessen. Dersom det i arbeidet med 
statistikk og prognoser for Ås kommune framkommer informasjon som er relevant for 
mål, kan rådmannen foreslå å justere målene fra regional plan, slik at de tilpasses 
status og trender for Ås kommune. 
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Tiltaksdel og klimabudsjett  
Handlingsprogrammet til den regionale planen for klima og energi har identifisert en 
rekke tiltak der kommunene enten er ansvarlige for tiltaket eller bør bidra i 
gjennomføringen. De tiltakene som er relevante for kommunen bør legges til grunn 
for medvirkningsprosessen, men må spesifiseres og tilpasses Ås. Det vil trolig 
komme inn forslag til mange tiltak som ikke er nevnt i handlingsprogrammet for 
Akershus. 
 
Mange kommuner og fylkeskommuner har nå begynt å bruke klimabudsjett som 
styringsverktøy i sitt klimaarbeid. Tiltak i klimaplanen, ansvar for gjennomføring av 
disse, finansiering og rapportering er i et klimabudsjett knyttet direkte til kommunens 
ordinære budsjettprosess. Mange kommuner, blant annet flere Follokommuner, 
bruker klimabudsjett-modulen i Framsikt. Rådmannen anbefaler at tiltaksdelen i 
klima- og energiplan for Ås kommune utformes slik at den blir et godt grunnlag for 
utarbeidelse av klimagassbudsjett for 2021 i Framsikt. 
 
Involvering/medvirkning 
I medvirkningsprosessene bør kommunen etterspørre innspill primært på tiltak. 
Rådmannen anbefaler at mål, innsatsområder og tiltak fra handlingsprogrammet i 
regional plan legges til grunn for medvirkningsprosessene. Rådmannen anbefaler at 
kommunen inviterer til medvirkningsmøter så fort som mulig. I tillegg til interne 
medvirkningsprosesser i kommunen legges det opp til:  
 

 Klima- tegnekonkurranse for grunnskolene og barnehagene 

 Ett møte nord i kommunen, og ett i Ås sentrum: Workshop med innspill til tiltak for 
innbyggere, politikere, lag og foreninger, akademia, næringsliv og store 
arbeidsplasser  

 Frokostmøte med næringslivet 

 Workshop med Ungdomsrådet 
 
Indikatorer 
For å følge utviklingen med arbeidet som gjøres med å redusere klimagassutslippene 
i kommunen, er det viktig å ha et sett med indikatorer som kommunen skal 
rapportere på. Rådmannen anbefaler at indikatorene i Regional plan for klima og 
energi benyttes så fremt det er hensiktsmessig, og at øvrig statistikk fra SSB og 
Miljødirektoratet benyttes. I planprosessen vil også valg av indikatorer for 
rapportering være et viktig tema.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Vedtak i denne saken får ikke økonomiske konsekvenser. Det er allerede avsatt 
budsjett for 2019 for nødvendige utredninger som grunnlag for planen. Når selve 
handlingsplanen skal vedtas, vil det få økonomiske konsekvenser med bakgrunn i de 
tiltak som foreslås. 
 
Miljømessige konsekvenser 
Klimaendringene er en av de største utfordringene vi står overfor som samfunn. Det 
er nødvendig med store utslippskutt de nærmeste årene for å innfri målene i Paris-
avtalen om 1,5 til 2 graders oppvarming. En ny klima- og energiplan med tiltaksdel og 
påfølgende klimabudsjett vil være et styringsverktøy som bidrar til reduksjon av 
klimagassutslipp i Ås kommune. 
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Alternativer 
Hovedutvalg for næring og miljø vedtar rådmannens innstilling med følgende 
endringer/tillegg:  
 
Konklusjon med begrunnelse 
Rådmannen anbefaler at kommunen setter i gang arbeidet med handlingsplan for 
klima og energi for Ås kommune. Innsatsområder, mål og tiltak i regional plan og 
handlingsprogram for klima og energi for Akershus bør legges til grunn for Ås 
kommunes plan. Det er viktig å ha en god involveringsprosess både internt i 
kommunen som organisasjon og i Ås-samfunnet for å sikre god forankring av planen, 
og få nødvendige innspill til tiltaksdelen. En ny klima- og energiplan med tiltaksdel og 
påfølgende klimabudsjett vil være et godt styringsverktøy som bidrar til nødvendige 
utslippskutt i Ås kommune. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 


