
 
 

 

Styring og eierskap 

 
Politisk sekretariat Postadresse Besøksadresse Telefon +47 32040000 

Organisasjonsnummer 
921234554 

Postboks 7500 
3008 DRAMMEN 

Engene 1 
3015 DRAMMEN 

kommunepost@drammen.kommune.no 
www.drammen.kommune.no 

 

 

Spørsmål 157 (2020) fra Hilde Hovengen (FRP): Fossilfrie og utslippsfrie prosjekter 

Til: 
Fra: 

Rådmannen 
Hilde Hovengen (FRP) 

Dato: 
Saksnr: 

21.09.2020 
19/00066-174 

  Deres ref:    
    
  

         
 

 

 
 
Det er i disse dager sendt ut en spørreundersøkelse om fossilfrie og utslippsfrie prosjekter. 
 
1) Hva går denne undersøkelsen ut på og hva er formålet med den? 
2) Hvem er invitert til å svare på denne undersøkelsen og hvordan er dette utvalget trukket ut? 
3) I utsendelsen står det "Drammen kommune har vedtatt at alle nye prosjekter skal være fossilfrie i 

løpet av 2020 og utslippsfrie fra 2024 hvis mulig." Rådmannen bes redegjøre for disse vedtakene. 
4) Hva omfattes av "prosjekter"? 
5) 5) Hvem skal avgjøre om dette er "mulig" og etter hvilke kriterier?  
 
Svar 
 

1) Hva går denne undersøkelsen ut på og hva er formålet med den? 
 

I sak 47/19, behandling av Økonomiplanen for 2020-2023 ble det vedtatt verbalpunkt om fossilfrie 
byggeplasser fra og med 2020 og klargjøring for utslippsfrie byggeplasser fra 2024.  
 
Den konkrete undersøkelsen det refereres til, er igangsatt av virksomheten Utbygging og 
infrastruktur. Drammen Eiendom KF gjennomført tilsvarende undersøkelse tidligere i år.  
Undersøkelsen er sendt ut til tilbydere og interessenter fra entreprenørbransjen, for å kartlegge 
konsekvenser av vedtaket, og for å forberede innføring av fossilfrie- og utslippsfrie byggeplasser.  

 
2) Hvem er invitert til å svare på denne undersøkelsen og hvordan er dette utvalget trukket ut? 

 
Drammen Eiendom KF har forespurt 27 entreprenører, dette er entreprenører som har gitt tilbud på 
eller vært interessenter i, DEKFs anbud siste 2 år.  Utbygging og infrastruktur har forespurt et 
representativt utvalg av kjente anleggsentreprenører i nærområdet. 

 
3) I utsendelsen står det "Drammen kommune har vedtatt at alle nye prosjekter skal være 

fossilfrie i løpet av 2020 og utslippsfrie fra 2024 hvis mulig." Rådmannen bes redegjøre for 
disse vedtakene. 
 

Bakgrunnen for undersøkelsene er følgende verbalforslag fra vedtatt økonomiplan: 
«Kommunale byggeplasser skal være fossilfrie fra 2020, gjelder nye anbud og ikke-igangsatte 
prosjekter. Drammen kommune skal jobbe for helt utslippsfrie byggeplasser der dette er praktisk 
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mulig. Rådmannen fremmer i 2020 en egen sak som redegjør og klargjør for innføring av krav 
om helt utslippsfrie byggeplasser fra 2024.» 

 
Ansvaret for kommunale byggeplasser i Drammen kommune tilligger virksomheten Utbygging og 
infrastruktur (anlegg) og det kommunale foretaket Drammen Eiendom KF (bygg).  

 
4) Hva omfattes av "prosjekter"? 

 
«Prosjektene» det vises til i undersøkelsene er kommunale investeringsprosjekter innenfor 
anleggssektoren (kommunal infrastruktur) og kommunale formålsbygg. 

 
5) Hvem skal avgjøre om dette er "mulig" og etter hvilke kriterier? 

  
Spørreundersøkelsene fungerer som en markedskartlegging og skal inngå som en del av 
faktagrunnlaget for å få en forståelse av mulighetsrommet i markedet for å tilby slike løsninger. 
Rådmannen fremmer i 2020 en egen sak som redegjør og klargjør problemstillinger rundt fossilfrie 
og utslippsfrie byggeplasser. 

 


