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Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05
eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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Lene Henriksen Lilleheier
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Saksnr.:
11/21

20/01451-19
Møtedato
10.02.2021

Kommunedirektørens innstilling:
Kommunestyrets vedtak 10.12.2020 i K-sak 125/20 Ås kommunes
handlingsprogram 2021-2024, verbaldel punkt 8 opprettholdes ikke.
Ås, 04.02.2021
Trine Christensen
kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
kommunalsjef
teknikk, samfunn, kultur

Avgjørelsesmyndighet:
kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
kommunestyret
Vedlegg:
1. Klage - Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27.1 - verbalforslag 8
2.1 Notat - vedlegg til sak om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak
1012.2020
2.2 hjort_utslippsfrie_byggeplasser
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
K-sak 125/20, kommunestyret 10.12.2020
Saksbehandler sender vedtaket til:
Statsforvalteren i Oslo og Viken hvis vedtaket opprettholdes uendret.
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Saksutredning:
Sammendrag:
Krav om lovlighetskontroll er framsatt av verbalvedtak nr. 8 i K-sak 125/20.
Verbalforslaget legges fram på nytt for kommunestyret for vurdering om
vedtaket skal opprettholdes eller endres. Opprettholdes vedtaket sendes saken
til Statsforvalteren i Oslo og Viken for avgjørelse.
Fakta i saken:
Kommunestyret fattet følgende vedtak 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.
Fire av kommunestyrets medlemmer og ett møtende varamedlem, Kjetil Barfelt
(FrP), Bengt Nøst-Klemmetsen (H), Rubina M. Rikheim (H, møtende vara), Zara
M. Berg (H) og Sverre Strand Teigen (H) sendte inn krav om lovlighetskontroll
datert 23.12.2020, av verbalforslag nr. 8.
Ifølge kommuneloven § 27-1 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret
sammen kreve at departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Som
vedtaksorgan må kommunestyret ta stilling til kravets innhold, og beslutte om
vedtaket endres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes sendes klagen
videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken.
I Kommentarer til kommuneloven 2018 v/utgiver Oddvar Overå og Jan Fridthjof
Bernt, til § 27-1 står det: «….Gjelder lovlighetsklagen vedtak truffet av et
folkevalgt organ, skal administrasjonen forberede saken og legge fram innstilling
for dette, med vurdering av de innsigelsene som er rettet mot vedtaket….»
Bakgrunn for vedlegg 2.2. Notat fra Advokatfirmaet Hjort DA
Regjeringen.no nyhetsvarsel 29.1.2021 sendte ut følgende:
"På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har
Advokatfirmaet Hjort DA gjort en uavhengig vurdering av spørsmålet om det i
gjeldene plan- og bygningslov er hjemmel for å innføre krav om utslippsfrie
byggeplasser, med henblikk på å redusere klimagassutslipp og lokal
forurensning."
Vurdering og konklusjon:
Krav til lovlighetskontroll er framsatt innen fristen og oppfyller formelle krav.
Verbalvedtaket legges fram for kommunestyret for ny vurdering.
Kommunedirektøren har vurdert innsigelsen som er rettet mot vedtaket i
vedlagte notat (vedlegg 2.1), med vedlagt notat fra advokatfirmaet Hjort
(vedlegg 2.2).
På bakgrunn av departementets offentliggjøring av notatet, dets innhold og
tidligere uttalelse fra departementet er det kommunedirektørens vurdering at
hverken en bestemmelse om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser eller om
fossilfrie bygge- og anleggsplasser har hjemmel i dagens plan- og bygningslov
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eller at hjemmelen i beste fall er problematisk og tvilsom. Avklaring av tema bør
derfor gjennomføres ved en lovendring. På denne bakgrunn er det nærliggende å
anta at kommunestyrets vedtak mangler hjemmel i dagens plan- og bygningslov
og derfor må anses ugyldig.
Spørsmål om utsatt iverksetting av vedtaket
Lovlighetskontroll fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes.
Kommunestyret kan likevel bestemme at vedtaket ikke skal iverksettes før
lovlighetskontrollen er gjennomført, jf. kommuneloven § 27-3 siste ledd.
Dersom kommunestyret opprettholder vedtaket anbefaler kommunedirektøren at
vedtaket gis utsatt iverksetting til Statsforvalteren har gjennomført
lovlighetskontrollen.
________________________________________________________________
Alternativ til kommunedirektørens innstilling:
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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