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Arkivsak-dok. 19/03708 
Arkivkode  
Saksbehandler Eirik Aarrestad 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bygg- og miljøutvalget 17.03.2022 24/22 

2 Plan- og økonomiutvalget 22.03.2022 19/22 

3 Kommunestyret 31.03.2022 28/22 

 
 

SAKSPROTOKOLL 
 
Forslag til kommunedelplan for klima 2021-2030 vedtas med hjemmel i plan og 
bygningslovens § 11-15. 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 31.03.2022 sak 28/22. 
 
Behandling i møtet: 
 
Geir Wehus (SV) fremmet kommunedirektørens opprinnelige forslag samt 3 
tilleggspunkter: 
 

1.  Ha ett sterkt vern av dyrkbar og fulldyrka jord. 
 

2.  Legge til rette for bie røkting og urbant landbruk.  
 

3.  Enhver sak som legges fram for politisk behandling i bygg og miljø utvalget skal ha 
en kort kommentar fra administrasjonen om hvordan saken stiller seg i forhold til 
den politisk vedtatte klimaplanen.  

 
Eivind Drivenes (Sp) fremmet følgende forslag til endring av plan- og økonomiutvalgets 
innstilling: 
 
Energi, bygg og anlegg. 
 
Pkt 4 
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I Vennesla Kommune skal oppføring av alle kommunale bygg skje innen bærekraftige 
rammer med minimum 50% reduksjon av CO2- utslipp sammenlignet med bygg etter 
dagens forskriftskrav.  
 
 
Votering: 
 
Det ble først votert over de punktene i planen der det ikke er kommet endringer av 
kommunedirektørens forslag. Disse ble enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble det votert punktvis over følgende forslag til endringer:  
 
Kommunale anskaffelser 
Pkt 2.  
Plan og økonomiutvalgets innstilling ble vedtatt med 17 stemmer (Nils Olav Larsen KrF,  
Else-Lill Skuland KrF, Oddvar Omdal KrF, Harald Rønning KrF, Sp, Frp, H, PDK) mot 10 
stemmer (Ap, SV, Inger Turid Tonstad KrF, Karin Lilletun Langeland KrF, Martin Engamo 
(KrF), Raymond Bærø (KrF),  for forslaget til Geir Wehus (SV).  
 
Transport og areal  
Pkt 1  
Forslaget til Geir Wehus (SV) ble vedtatt med 15 stemmer (KrF, Ap, SV, PDK) mot 12 
stemmer (Sp, H, Frp, PDK) for plan- og økonomiutvalgets innstilling.  
  
Pkt 2 
Forslaget til Geir Wehus ble vedtatt med 15 stemmer (KrF, Ap, SV, PDK) mot 12 stemmer 
(Sp, H, Frp) for plan- og økonomiutvalgets innstilling. 
 
Pkt 3 
Forslaget til Geir Wehus (SV) vedtatt med 14 stemmer (KrF, Ap, SV) mot 13 stemmer (Sp, 
H, Frp, PDK) for plan- og økonomiutvalgets innstilling. 
 
Pkt 4 
Forlaget til Geir Wehus (SV) vedtatt med 14 stemmer (KrF, Ap, SV) mot 13 stemmer (Sp, H, 
Frp, PDK) for plan- og økonomiutvalgets innstilling. 
 
Pkt 6 
Plan- og økonomiutvalgets innstilling vedtatt med 17 stemmer (Sp, Ap, H, Frp, PDK) mot 10 
stemmer (KrF, SV) for forslaget til Geir Wehus. 
 
Energi, bygg og anlegg  
Pkt 4  
Nytt forslag fra Eivind Drivenes vedtatt med 26 stemmer (KrF, Sp, Ap, H, Frp, SV) mot 1 
stemme (PDK). 
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Forbruk og avfall  
Pkt 6 
Plan- og økonomiutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Pkt 10  
Plan- og økonomiutvalgets innstilling vedtatt med 26 stemmer (KrF, Sp, H, Frp, Sv, Solveig 
Robstad (Ap), Adelheid Frost Mykland (Ap), Lars Jørgen Hauge (Ap) mot 1 stemme (Grethe 
Strand (Ap). 
 
Til sist ble det stemt over tilleggsforslagene til Geir Wehus (SV). 
 
Pkt. 1: Enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 2: Vedtatt med 23 stemmer (KrF, Sp, Ap, SV, PDK, Åse Eikeland (H) og Frank Dale (Frp) 
mot 4 stemmer (Odd Grønberg (H), John Helge Austgulen (H), Magne Hunsbeth (Frp) og 
Andreas Ingebretsen Aanensen (Frp). 
 
Pkt. 3: Vedtatt med 19 stemmer (Ap, H, Frp, SV, Nils Olav Larsen (KrF), Raymond Bærø 
(KrF), Karin Lilletun Langeland (KrF), Martin Engamo (KrF), Oddvar Omdal (KrF), Else Lill 
Skuland (KrF) og Inger Turid Tonstad (KrF) mot 8 stemmer (Sp, PDK og Harald Rønning 
(KrF). 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 

1 Forslag til kommunedelplan for klima 2021-2030 vedtas med hjemmel i 
plan og bygningslovens § 11-15, med disse endringene:  
 
Kommunale anskaffelser 
Pkt 2  
Nye anleggsmaskiner og tyngre kjøretøy som anskaffes og leases i 
Vennesla kommune skal vurderes om kan være nullutslippsmaskiner 
 
Transport og areal  
Pkt 6 
Følge opp regionale planer og statlige føringer med utbygging i 
kommuneplanarbeidet.  
  
Energi, bygg og anlegg  
Pkt 4  
I Vennesla kommune skal oppføring av alle kommunale bygg skje innen 
bærekraftige rammer med minimum 50% reduksjon av CO2-utslipp 
sammenliknet med bygg etter dagens forskriftskrav. 
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Forbruk og avfall  
Pkt 6 
Vurdere mindre innkjøp og forbruk av utslippsintensiv mat i de 
kommunale virksomhetene samt øke innkjøp av lokalprodusert og 
kortreist mat. 
 
Pkt 10 
Brøytestikker i plast skal byttes til andre mere miljøvennlige alternativer. 
 
Nye punkter: 

- Ha et sterkt vern av dyrkbar og fulldyrka jord. 
- Legge til rette for birøkting og urbant landbruk. 
- Enhver sak som legges fram for politisk behandling i bygg- og 

miljøutvalget skal ha en kort kommentar frå administrasjonen om 
hvordan saken stiller seg i forhold til den politisk vedtatte 
klimaplanen. 

 
2 I den grad handlingsdelen inneholder tiltak som ikke kan dekkes innenfor 

de eksisterende budsjettrammer må disse vurderes i forbindelse med den 
årlige behandlingen av budsjett og økonomiplan. 
 

3 AKT inviteres til et kommunestyremøte for å informere om planer for 
lokalbusstilbudet i Vennesla. 

 
 
 
 


