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Genereltom tilskudd
Det kan søkesom tilskudd til klimasatsog klimatilpasning.Dessutener det andreinstansersom gir tilskudd til klimarelatertesakersom f.eks.NVEog
Fylkeskommunen.Det bør væreet samarbeidmed ulike avdelingeri kommunenfor å lykkesi gjennomføringenav handlingsplanen.Det er grunnentil at det
nå ogsåtas inn en kolonne med hvilke andre planer som blir berørt/inkluderer tiltakene. Enovahar mangetilskuddsordningertil private og byggeiere,men
det er ulike krav og frister avhengigav tiltaket.
Det kan søkestilskudd på ulike nivå og i sammenhengmed for eksempelfolkehelsetiltak.Herundernevnesnoen eksempleravinstanserhvor en kan søke
tilskudd for tiltak i 2019:
-

Regjeringenhar foreslått å sette av 151,8millioner kroner til ordningeni statsbudsjettetfor 2019.Pengeneskalgå til konkreteprosjektersom gir
utslippsreduksjonog omstillingtil lavutslippssamfunneti norskekommuner.Deler av midlenekan gå til planleggingog utredning av tiltak, og til
nettverk og erfaringsdeling.Nestesøknadsfrister 15. februar 2019.Søknadfylles ut og sendesi Elektronisksøknadssenter.
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/
NB! Kommunensegeninnsatskan godskrivesmed inntil kr 600 per time. Satsener økt fra kr 500 per time. Ny satskan ogsåleggestil grunn for
arbeid kommunenutfører i 2019 i prosjektersom ble innvilget støtte tidligere år. Kommunenskaldokumenteredennearbeidsinnsatsenmed antall
timer og timesatssom leggestil grunn i regnskapeti forbindelsemed rapportering.Somgrunnlagmå kommunenha timelister for de involverte,
men selvetimelisteneskalikke sendesinn.

-

Kommunerog fylkeskommunerkan søkeom midler til kunnskapsoppbygging
og utredningerom konkreteklimatilpasningstiltak.Det er for 2019 satt
av 6,4. mill. kroner i statsbudsjettettil ordningen.Søknadsfrister 15. februar 2019.http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/For-offentligsektor/Tilskuddsordninger/Tilskudd-til-klimatilpasning/

-

Kommunerkan søkeNVEom økonomiskstøtte til å kartleggekritiske punkt i bekkerog bratte vassdrag.Kritiskepunkt kan være tekniskeinngrep
eller naturgitte forhold som kan føre til oversvømmelse.Oversiktover kritiske punkt kan bidra til at nødvendigetiltak blir iverksatt,og at risikoenfor
skaderblir redusert.Det er ingen fast søknadsfristfor tilskuddsordningen.Kommunenevelgerom de selvvil utføre kartleggingen,eller om de vil
engasjereen konsulenttil jobben. https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-punkt-i-bekker-ogbratte-vassdrag/

-

Skogeni Norgeog skogbrukethar en sentral rolle i klimasammenheng.Skogenevåre binder hvert år en CO2-mengdesom tilsvarer halvpartenav
Norgessamledeklimagassutslipp.Stortingethar bedt regjeringenå følgeopp klimaforliket gjennomå intensivereskogproduksjonen.Dette er blant
annet gjort ved å iverksettenye tilskuddsordninger.Søknadom tilskudd registreresdigitalt via ‘Skogfondpå nett’, som alle skogeierehar tilgangtil
via Landbruksdirektoratetshjemmeside.https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/om-skog-og-klima#nyetilskuddsordninger-for-oekt-co2-opptak-i-skog

Transporttiltaksomsøttesav andreordningerenn Klimasats
Støtte til hydrogenstasjonerog offentlig tilgjengelighurtigladingsøkeshos Enova.
Normalladingpå plassermed vilkårsparkeringstøttesikke fordi dette dekkesav nye krav i parkeringsforskriftenfra 1.1.2018
Sykkelveierkan støttes gjennomStatensvegvesen,og vil vanligvisikke få støtte fra Klimasats.
Storekjøretøyeller flåter av kjøretøyder utskiftning til nullutslippskjøretøyerstatter mer enn 10 000 liter diesel/årkan søkestøtte fra Enovas
programfor landtransport
Storekjøretøysom bruker biogassog fyllestasjonerfor biogasser fra og med oktober 2017en del av Enovasprogramfor landtransport.Enovagir
imidlertid ikke støtte til (fylkes)kommunersom ønskerå stille krav om biogassi innkjøp.Avklarmed Enovafør eventuellesøknadertil Klimasatsom
biogasskjøretøy.

Klimagassutslipp
i Fauske
Godeutslippstaller sværtviktig for å vurdere om det gjennomførestilstrekkeligetiltak for å oppfylle vedtatte klimamål.De er ogsåviktig for å kunne
vurdere tiltak opp mot hverandre- inklusivekost/nytte. Fauskekommunehar innhentet tallene og gjort en analysesom brukestil grunnlagfor planenog
dessutenkan brukestil prioritering av tiltak i handlingsdelen.

Figur1: Klimagassutslippfor Fauskekommunefra 2009-2016Kilde:Miljøstatus.no

Figurenviserat Fauskebør prioritere tiltak mot veitrafikk og Jordbruk(landbrukog skogbruk)i de nærmesteårene.Påveitrafikk er det svært mange
muligheterog ofte enkle løsningersom kommunenkan jobbe med. Det bør avsettesnok midler til konkretetiltak som nevnesi kapitlenenedenfor.

Tiltak per utslippskilde
Se i energi - og kl im apl an for mål knyttet ti l utsli ppski l dene. Rød farge er store el l er utford ren de oppgaver, gul
er mi ddel s gjen nom førbar, grønn farge er enkelt el l er rask gjen nomførbare oppgaver.

Veitransport
2019

Kartleggemuligheterfor mer
klimavennligreguleringsplanmed nye
maler hvor det samleskonkrete
bestemmelsersom blir standardi
kommunen
Søketilskudd til forprosjekt for
etableringbysykkelordning,med 10 elsyklersom plasserespå Togstasjon,
sentrum(Amfi)
Opparbeidingav gang-sykkelveieretter
sykkelplanersom omfatter bådeFauske,
Sulitjelmaog Valnesfjord.Se
trafikksikkerhetsplan*

2020

2021

2022

Ansvarligenhet

Kostnad

Lagestrategi for fossilfritt
kjøringmed tiltak:
Sepå strategieropp mot
pendlere,økt bruk av
kollektivtrafikkog
kommunikasjonmellom buss,
tog og fly.
Ta ogsåinn en undersøkelsepå
alternativekjøretøy.Bruk
resultater fra rapport Kollektiv
transport Bodø-Fauske/Saltdal
hos NFK.

Fortsettelsestrategi:
Muligheter for bruk av sykkel
(leiesykkelmed stasjoner
gjennomhele Fauske,tilskudd
til kjøp av el-sykkel,
sykkelparkering).Vurdere
parkeringsplasser
ved
busstopppå knutepunkteri
distriktet.

Forts.

Plan-og
utvikling +
Folkehelsekoordinator +
Byggog
eiendom+NFK

Arbeidstimer

Søketilskudd for etablering
bysykkelordning,med 10 elsyklersom plasserespå
Togstasjon,sentrum(Amfi)
Forts.

Evalueringav bysykkelordningen

Forts.

Senærmerepå nye
el-syklerved
fremtidens
kulturhus
Forts.

Andre planer
knyttet til tiltak
Folkehelseplan

Planog utvikling Arbeidstimer

Kommuneplane
ns samfunnsdel
og arealdel

Byggog
Arbeidstimer
eiendom,samt
folkehelserådgiv
er.
VVA+ Planog
Ukjent
utvikling

Folkehelseplan

Trafikksikkerhet
splan,
folkehelseplan,
temaplansykkel

Oppfølgingav veiplanenVVA

Forts.

Forts.

Forts.

VVA

Arbeidstimer

Undersøkelse:
hvilke virkemidlervil motivere best for å
redusereantall godsbilerog omstilling til
alternativetransportmidleri næringen.

Forts.

Gjennomføringtiltak
(innarbeidesi ny
handlingsplanklima)

Forts.

Fauna+ Planog
utvikling

Arbeidstimer+
evt. kostnader
konsulent

Gjennomførenøyaktiganalyseav
plassering/behovog effekt av
ladepunktertil el-biler, samt
kostnadsberegning.

Skriveinnspill til regionalklimaplan
NordlandFylkeskommune
Igangsettemed reguleringsplanog
forprosjekt for Sjøgatahvor
bussholdeplass
blir tatt inn som
alternativ for bussterminalved Shellstasjon.
Væremed i Europeiskmobilitetsuke
2019.

Leggeut konkreteforslagtil
klimavennligtransport og sider
med leiebilløsningerfor private
og næringpå kommunens
hjemmeside.
Etablereladepunkteri hele
Fauskekommuneetter
analysen.
Gjennomføreundersøkelseav
parkeringstiltak.Samarbeid
med SVV(seogsårapport
prosjektSmåbyNord)
Følgeaktivt med på hendelser
på politisk nivå, og gi innspill
hvor mulig.
Forts.

VeiplanVVA,
trafikksikkerhet
splan

Planog utvikling Arbeidstimer

Forts.

Forts.

Planog utvikling Arbeidstimer
+ byggog
eiendom
Byggog
eiendom+ SVV

Arbeidstimer

Forts.

Forts.

Planog utvikling Arbeidstimer

Ferdigstillereguleringsplanfor
Sjøgata,samt søkeom midler
til klimavennligetiltak som
kommer frem i forprosjekt.

Forts.

Planog utvikling Arbeidstimer

RapportSmåby
nord med SVV

Regional
klimaplanNFK

*Trafikksikkerhetsplanhar prioritert Strømsnes-Helskog,
Valnesfjordkirke –Stemlandssvingen,
FauskeCamping– Leivsethøgdaog etableringav regulert
rundkjøringog fortau på E6.I tillegg prioriteres fortau på Erikstadveien,forlengelseav fortau og utbedring av vei på Hegreveienog etableringav g/s-veived
Farvikveien.Hovedformåleter trafikksikkerhet,men dette kan ogsåseespå som et viktig klimatiltak. Uprioriterte tiltak er planleggingav fortau langs
Nyveienmellom RV80og Kirkeveien,og planleggingav g/s-vei fra indre SaltenEnergitil samleveipå Hjemås.

Jordbruk/skogbruk
Seogsåpå https://www.nibio.no/nyheter/fem-rimelige-eller-lnnsomme-klimatiltak-i-jordbruket.
NIBIOkontaktesfor veiledningog støtte i årenefremover.
2019

2020

Tidligstmulig (rett etter 15. mai,
Gjennomføringav tiltakene etter
jordbruksforhandlinger)gjennomføreset møte med
kartlegging.
viktige aktører innen jordbruk (landbruksrådgivningen
og Fylkesmannen)for å kartleggegjennomførbare
tiltak i Fauskekommune.Bondelagetbesom info ang.
klimasmartlandbrukprosjekt.Eksempler:
- Utbedringog suppleringav hydrotekniskeanlegg
- Miljøplantinger
- Økologiskerensetiltak
- Omleggingtil mer miljøvennligdrift på
erosjonsutsatteareal
- Særskiltebygningsmessige
miljøtiltak
- Biogassoppsamling/-bruk
- muligheterfor investeringsstøtte,kompetansetiltak
og rådgivning
Klimamålskaltas inn ved utarbeidingav nye strategier
for SMILog NMSKfor jordbruk. Børsamordnespå
fylkesplan,evt. nasjonaltplan. SMIL-ordningen
omfatter ogsåtilskudd til dreneringav dyrka mark.
Tilskuddenegis i hovedsaktil engangstiltaketter en
årlig prioritering mellom søknader.Gjødselplanerer
ofte en forutsetning for kommunenesbehandlingav
søknaderom produksjonstilskudd.
Tre tiltak seesnærmerepå når det
gjelderhusdyrgjødsel:(1) lukkede
lagre,(2) biogassog (3) endringi
spredningspraksis
(utover kravenei
gjødselforskriften).Vurdereen
veiledningstjenesteom mer
klimavennliggjødselhåndteringog
evt. utredning av tilgangtil

2021

2022

Forts.

Forts.

Ansvarlig
enhet
Planog
utvikling,
avd.
landbruk

Kostnad

Planog
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Planog
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Arbeidstimer

investeringsmidlerfor gjødsellagre.
Lurt å lageen betenkningrundt de
tre tiltakene generelt.Kommunen
fatter evt. vedtakom tilskudd til
miljøvennligspredningav
husdyrgjødsel,jamfør forskrift.
Igangsettelseav undersøkelseom
hvordanflere i jordbruksnæringenkan
hindre utslipp til luft og jord ved
tilstrekkeligtett lagringav
husdyrgjødsel.
Biogassoppsamling/karbonlagring
undersøkesnærmerefor sektor
landbruki sammenhengmed
satsingpå biogassoppsamling
og
produksjon.Det kommer muligens
et biogassanlegg
i Salten-regionen,
Bodøhar kanskjeutredet det.
Kommerdet biogassanlegg
vil det
kommetilskudd til transport,
kanskjeogsåtil byggingav lagre.
Det lagesen prosedyresom inkludererfornuftige
retningslinjersom kan brukesved jordbruksrelaterte
søknader,som for eksempelproduksjonstilskudd.
Viktigstetiltakene for
klimaregnskapetpå skogi Fauske;
plantetetthet, nyplanting(økt
skogareal),ungskogpleieog
gjødslingkan antageligha ganske
raskeffekt på biomassetilveksten.
NIBIOkontaktesfor mer info og
veiledning.

Igangsettingmed utarbeidelseav
kommunaltiltaksplansom bl.a. skal
vurdere følgendedelmål:
- Redusereavskoging.
- Bevisstgjøreskogeierog andre
skogaktørerfor å sikregod
foryngelsei skogene.Kommunen
vil følge opp med mer tilsyn og
kontroll med skogplanting.

Planog
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Planog
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Planog
utvikling,
avd.
landbruk
Planog
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Arbeidstimer

-

-

-

-

Økt uttak av heltrehogst(GROT)
(senærmerepå prosduksjonav
bioenergi)
Plantingav skogpå nye arealer
Reduserehogstav ungskog
Vedtaog iverksette
forvaltningsplanersammenmed
andre grunneiere
Vedtaog iverksette
forvaltningsplanfor egne
skogseiendommer
Økt plantetetthet Gjødsling

Byggog anlegg
2019

2020

Informere befolkningenom utfasingbruk
av fyringsoljeog andre fossilebrensler.

Forts.

Redusereenergiforbruki nye og
eksisterendebygningergjennomTek17og
anmodningi byggsaktil passiv-/plusshus.
Oppfordretil bruk av klimavennlige
materialerog energieffektiveløsningeri
nybyggog tilhørendeanleggog
infrastruktur.

Forts.

Forts.

Forts.

Forts.

Forts.

Forts.

Utredningav mulighet for
mest mulig utslippsfrie
byggeplasser,og hva
kommunenkan bidra
med. Miljøkommunehar
en kokeboktil dette.

2021

2022

Ansvarligenhet

Kostnad

Lovligpålagt fra 2020.
Planog utvikling,ved
byggesak.
Byggesaksbehandler
på avd.plan og
utvikling
Byggesaksbehandler
på avd.plan og
utvikling, samt
samarbeidmed
næringslivet.
Avdelingplan og
utvikling i samarbeid
med næringslivet.

Arbeidstimer

Arbeidstimer

Arbeidstimer

Arbeidstimer

Andre planer knyttet
til tiltak
Nasjonalevedtak

Kommuneplanens
arealdelog
reguleringsplaner
Kommuneplanens
arealdelog
reguleringsplaner

Kommuneplanens
samfunnsdelog SIIN

Avfall
2019

2020

2021

2022

SIISrutiner skalgjennomgås
og evt. endresfor å øke
miljøbevisstinnkjøp.
Gjennomgangmed Iris/Retura
angåendeavfallsreduksjonog
effektive tiltak

Søppelryddedag
mai

Oppsettav side på
kommunenshjemmesidemed
info om miljøtiltak, herunder
holdningsskapende
arbeid
reduksjonog bedre sortering
av avfall i private
husholdninger
Forts.

Forts.

Forts.

Ansvarligenhet

Kostnad

Planog utvikling +
innkjøpsansvarlig

Arbeidstimer

Planog utvikling

Arbeidstimer

Planog utvikling

Arbeidstimer

Planog utvikling + HMSansvarlige

Arbeidstimer

Andre planer
knyttet til tiltak
SIIN

Folkehelseplan

Næringsliv, teknologi og det grønne skiftet
2019

2020

Revurderinnkjøpsrutiner,og se
nærmerepå info rundt
nullutslippsvirksomheteri
Saltenområdet.Gjennomførendringer
der dette trengs.
Møte med næringsliveti Fauske
kommunei samarbeidmed Forumfor
næringslivog Fauna.Følgendeemner
diskuteres:
- Forbedringeri avfallshåndtering+
ønskerom endringerhos Iris
- Miljøfyrtårninteresse
- Gang-sykletil jobb og prioriteringer
- Fjernvarmeog samarbeidbiogass
- Bil og transport i næring
- Bytte ut varebiltil el-bil/ladbar
hybrid

Planleggingog investeringeri
næringslivskalsom hovedregel
ta utgangspunkti målet om å
værenullutslippsvirksomhet.

2021

Bidratil grønnog innovativ
næringsutviklingi byen og
regionengjennomsamarbeid
med næringslivsaktørerog FoU
institusjoner.
Bedreavfallshåndteringog -reduseringi
næringslivetgjennomtilretteleggingfor
resirkulering,gjenvinningog gjenbruk
av materialeri næringslivet.Seogsåpå
miljøfyrtårnarbeidet.
Gjennomføringav endring
åpningstiderIRIStil fordel for
servicenæringa

2022

Ansvarlig
Kostnad
enhet
Planog utvikling Arbeidstimer
+
innkjøpsansvarlig

Andre planer
knyttet til tiltak
SIIN

Planog utvikling

Arbeidstimer+
evt.
møteutgifter

Folkehelseplan

Planog utvikling
+ Fauna

Arbeidstimer+
møteutgifter

IRISSalten

Arbeidstimer

IRISSalten

Arbeidstimer

Klimatilpasning
2019

Igangsettearbeid med egen
databasemed geotekniskerapporter
som kan brukestil fremtidig
planleggingog kartleggingav utsatte
områder.Systemetskalvære
tilgjengeligfor alle (bådeprivate og
kommuneansatte)i fremtiden.
Lageovervannsplan/kartlegging:
Prosjektstilling/konsulentsom lager
en analyseav
overvannsproblematikk,kritiske
punkter og prioriteringsområder,
samt kostnadsberegning
av nye tiltak
og forslagtil evt. større prosjekter.

2020

2021

2022

Ansvarligenhet

Kostnad

Byggsakog
Arbeidstimer
arealplanlegging

Forts.

Senærmerepå
overvannshåndteringKrokdalsmyra
ved utbyggingav området.
Eksempelpå tiltak kan væreå øke
dimensjoneringav eksisterende
kulverter/overvannsledninger
eller
etablerestørre avlastningsrør.
Lagerutiner overvannshåndtering
for arealplanleggere,herunder å
unngåytterlig utbyggingpå myrareal
og våtmarkgjennom
arealplanlegging,og bestemmelser
for åpne bekkermed god nok
kapasitet,samt evt. kulverter med
stor nok dimensjonering.

Planog utvikling
og VVAi
samarbeidmed
konsulent

Ukjent, tas
inn i budsjett
når det er
avklart

VVA

Ukjent, tas
inn i budsjett
når det er
avklart

Planog utvikling Arbeidstimer

Separeringovervann/avløp:I
bebyggelsenrundt Fauske

Planog utvikling Ukjent, tas
+ VVA
inn i budsjett

Andre
planer
knyttet til
tiltak

sentrumble de fleste hus inntil
midt på 1970-tallettilkoblet
kommunaltavløpsnettsom har
fellesavløpog overvannsledning.
Under store nedbørsperioder
medførerdette at avløpsnettet
blir hardt belastetmed overvann.
For å redusererisikoenfor store
skaderer det nødvendigpå sikt å
anleggeseparate
overvannsledningeri disse
områdene.

når det er
avklart

Kommunalt energiforbruk
2019

Bytte ut kommunalefossilebiler med elbiler

Lyspærerbyttes ut med led-pærernår de er
ødelagt/nårsom helst mulig
Fåpå plassbedre videoutstyrfor skypesamtalerpå alle/viktigstemøterommene.
Deretter gjøreansatteoppmerksompå dette
for å oppfordre til økt bruk. Opplæringårlig.
Oppfordretil miljøfyrtårnsertifiseringpå flere
bygg.

2020
Undersøkelsefor hver enkelt kommunalbygning
hva som kan gjøresinnenfor rimeligegrenserog
hva effekten vil bli. Det foretas en energiteknisk
gjennomgangmed sikte på å kartleggestrakstiltak
(de som gir gevinstmed minimalekostnader)

Forts.

2021

Kravspesifikasjon
i nye
bygningermed
utslippsfrie
tiltak/byggematerialer
Forts.

Kjøpeinn et web-basertenergioppfølgingsverktøy
som e-save(eller tilsvarende)esave.no
Forts.
Forts.
Forts.

Forts.

Igangsetteavfallsorteringsprosjekti samarbeid
med Retura/IRISpå kommunalebygninger.

Utarbeidelseav rutine og standardteksti
saksfremleggmå ha en klimavurderinghos alle
avdelingersom jobber med sakersom kan påvirke
kommunensklimamål.Vurderogsåegen
logo/symbolpå saksfremleggsom omhandler
klimatiltak.

2022

Forts.

Ansvarligenhet
Byggog eiendom

Kostnad
Arbeidstimer

Byggog eiendom

Arbeidstimer

Innkjøpsansvarlig Arbeidstimer
Byggog eiendom

Ukjent

Forts.

Byggog eiendom

Arbeidstimer

Forts.

Forts.

IKT-avdeling+
enhetsledere.

Ukjent, men
selvkost.

Forts.

Forts.

Planog utvikling +
samtlige
enhetsledere
Enhverenhet i
kommunen+
HMS-ansvarlig+
byggog eiendom
Planog utvikling

? Avhengigav
bygning
Arbeidstimer

Arbeidstimer

Holdningsskapen
de arbeid
2019
Sykkelstativ(med eller uten tak) ved
minst 15%av kommunalebygg

Økebevissthetenom energibrukog
løsningersom kan gjøreboligeneller
bygningenmerenergieffektiv.Avtale
utredesmed Energiportalen.no
Igangsettelseav«sykletil jobben»
kampanje.Alle kommunaltansatte
skalmotta informasjonog oppfordres
til å delta. Privatebedrifter skal
oppfordrestil å gjøredet samme.
Utbedrehjemmesidenmed klima som
tema. Her kan kommunenogsålegge
inn tips til redusert energiforbrukog
midler til tiltak. Følgendetema kan tas
inn:
• Kommunensklimaplan
• Klimatips
• Linktil Enovaog andre aktuelle sider
• Samarbeidsavtale
og lenke
energiportalen.no

2020

Ansvarlig Kostnad
enhet
Sykkelstativ(med eller uten tak)
Sykkelstativ(med Sykkelstativ(med Byggog
Ukjent
ved minst 30%av kommunalebygg eller uten tak) ved eller uten tak) ved eiendom
minst 50%av
minst 65%av
kommunalebygg kommunalebygg
Undersøkelsepå hva folk flest vet
Settei gangtiltak Evaluereog evt.
Planog
Ukjent
om rutetider kollektiv transport og basertpå
videre
utvikling
hvorfor de ikke tar buss/tog/sykkel. undersøkelsen.
igangsettingav
Lagelokal kollektivplan.Gjøresi
tiltak basertpå de
samarbeidmed NFK.
andre år.
Forts.
Forts.
Forts.
Planog
DersomSalten
utvikling kommunene
samarbeider30%rabatt
på abonnement.kr
16716,-årlig.
Forts.
Forts.
Forts.
Planog
Ukjent, tas inn i budsjett
utvikling når det er avklart.

Forts.

Tiltak i forbindelsemed
helsefremmendebarnehage(somf
ekstomgangbil tillates ikke)

2021

Forts.

2022

Forts.

Planog
utvikling

Arbeidstimer

Andre planer
knyttet til tiltak
Folkehelseplan

Folkehelseplan

Folkehelseplan

Energiproduksjon
2019
Henteinn opplysningerom
forventedekostnaderfor
ulike typer anleggfor
produksjonav biogass,
transport, lagringog
anvendelse.

2020
Evt.utarbeidingav
mulighetenei Fauske
kommune.Dersomnoe av
muligheteneer
gjennomførbar,
igangsettelseav
biogassproduksjon.
Settes
av i budsjett for 2021.

2021

2022

Ansvar
Planog
utvikling, i
samarbeid
med
konsulent.

Kostnader
Det skalsøkesom tilskudd til
prosjektet.Ukjent pris på forprosjekt
eller gjennomføring.

