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SAKSUTSKRIFT 

 
Arkivsak-dok.  19/03708-16 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Eirik Aarrestad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bygg- og miljøutvalget 20.10.2021 108/21 

2 Plan- og økonomiutvalget 26.10.2021 69/21 

 
 
Forslag til kommunedelplan for klima i Vennesla kommune - framlegges for 1. gangs høring og 
offentlig ettersyn 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 Vennesla kommune har utarbeidet forslag til kommunedelplan for klima 2021-2030, og 
legger forslaget ut til høring og offentlig ettersyn. 

  
 
 
Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte 20.10.2021 sak 108/21. 
 
Behandling i møtet: 
 
Forslag til vedtak fremsatt av utvalgsleder:  
Saken utsettes til neste møte. Plan- og økonomiutvalget henstilles om å gjøre det samme.   
 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: 
Saken utsettes til neste møte. Plan- og økonomiutvalget henstilles om å gjøre det samme.   
 
 
Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte 26.10.2021 sak 69/21. 
 
Behandling i møtet: 
 
Eivind Drivenes (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Saken utsettes til neste møte. 
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Det ble først votert over utsettelsesforslaget til Eivind Drivenes (Sp). Dette ble forkastet med 7 stemmer 
(KrF, Ap, H, Frp) mot 2 stemmer (Sp). 
 
Torhild S. Hægeland (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Tiltak nr. 4 under tema «Energi, bygg og anlegg» gis følgende ordlyd: 
Det skal brukes trematerialer eller andre klimavennlige materialer i kommunale byggeprosjekter. 
 
Eivind Drivenes (Sp) fremmet følgende forslag til nye punkt: 

Dyrket areal som brukes til annet formål må reetableres 
 
Plastbrøytestikker erstattes med miljøvennlige alternativer der dette er mulig. 
 
Nils Olav Larsen (KrF) fremmet følgende forslag: 
 
Tiltak nr. 2 under tema «Landbruk, natur og næring» gis følgende ordlyd: 
Myrområder bør bevares som naturlig karbonbinder, erosjonsdemper og flomsikrer, og bør ikke 
dreneres til annet formål. Det skal vektige grunner til å fravike dette. 
 
 
Votering: 
 
Forslaget fra Torhild S. Hægeland (Sp) ble forkastet med 7 stemmer (KrF, Ap, H, Frp) mot 2 stemmer 
(Sp). 
 
Forslaget fra Eivind Drivenes (Sp) ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra Nils Olav Larsen (KrF) ble enstemmig vedtatt. 
 
I tillegg gav utvalget rådmannen fullmakt til å gjøre en del språklige endringer som ble påpekt i møtet. 
 
Plan- og økonomiutvalgets vedtak: 
 

 Vennesla kommune har utarbeidet forslag til kommunedelplan for klima 2021-2030, og 
legger forslaget ut til høring og offentlig ettersyn med følgende endringer: 
 

- Tiltak nr. 2 under tema «Landbruk, natur og næring» gis følgende 
ordlyd: 
Myrområder bør bevares som naturlig karbonbinder, erosjonsdemper og 
flomsikrer, og bør ikke dreneres til annet formål. Det skal vektige grunner til å 
fravike dette. 

 

- Dyrket areal som brukes til annet formål må reetableres 
 

- Plastbrøytestikker erstattes med miljøvennlige alternativer der dette er mulig. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre en del språklige endringer som ble påpekt av 
utvalget. 
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