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Formannskapets behandling 02.05.2018:
Kristine Lien Skog (SV) fremmet forslag om følgende tilleggspunkt:
Ås kommune etterlyser temaet klimatilpasning i planen.
Votering: Rådmannens innstilling med SV’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 02.05.2018:
Følgende uttalelse til forslag til Regional plan for klima og energi med tilhørende
handlingsprogram, oversendes til Akershus fylkeskommune.
Ås kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Follorådet, datert 13.04.2018, med
noen lokale justeringer:
1. Ås kommune slutter seg til hovedtrekkene i høringsutkastet til Regional plan for
klima og energi i Akershus (RP-KE) datert 6.2.2018, med tilhørende
handlingsprogram for perioden 2019-2022.
2. Planens målsettinger, innsatsområder og handlingsprogram med tiltak legges til
grunn for Ås kommunes handlingsplan for klima og energi.
3. Planen bør være tydeligere på hvor i fylket utslippene genereres, hvordan
kommunene kan bruke planen som grunnlag for lokale klima- og energiplaner, og
hvordan kommunene kan bidra til at fylket som helhet når målene planen setter.
4. Planen bør ha enda større fokus på å utvikle gode indikatorer, da gode og enkle
verktøy for oppfølging og rapportering er avgjørende for kommunenes mulighet til
å følge opp klimaarbeidet i regionen, og for å bygge opp felles statistikk på
området. Planen bør også være tydeligere på hvilke indikatorer det anbefales at
kommunene rapporterer på.
5. RP-KE bør ha en tydeligere avgrensning mot Regional plan for areal og transport
(RP-ATP). Tema i RP-ATP som er viktige for å få ned utslipp fra
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transportsektoren bør også omtales med mål i RP-KE, og gjenspeiles i
handlingsprogrammet. RP-KE bør være et grunnlag for neste rullering av RP-ATP
for tema som er viktige for å nå utslippsreduksjonsmålene.
6. Miljøfond Akershus bør økes for å muliggjøre gjennomføring av foreslåtte tiltak og
for å nå målene i planen.
7. Ås kommune etterlyser temaet klimatilpasning i planen.
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