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Sluttbehandling Energi- og klimaplan 2018-2030, samt forslag til handlingsplan til
høring
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak:
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til Energi- og klimaplan 2018-2030 med hjemmel i
plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter høringsperioden.
Plan og utviklingsutvalget vedtar å legge forslag til handlingsdelen på høring og offentlig ettersyn
med frist på 6 uker. Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven § 11-14.
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019:
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 013/19 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til Energi- og klimaplan 2018-2030 med hjemmel i
plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter høringsperioden.
Vedtak:
Plan og utviklingsutvalget vedtar å legge forslag til handlingsdelen på høring og offentlig ettersyn
med frist på 6 uker. Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven § 11-14.
Vedlegg:

22.01.2019
08.02.2019

Planforslag revidert etter høringsfasen

1402361

Handlingsplan 2019-2022

1403735

Saksopplysninger:
I slutten av 2017 foreslo rådmannen at energi- og klimaplan 2011-2014 skulle revideres, da planen var
utgått og det viste seg at det var behov for nye tiltak for å møte de nasjonale og internasjonale mål.
Dessuten var planen for lite integrert og forankret i kommunalt arbeid og dermed et «skuffedokument».
En ny plan vil kunne gi visjon, strategier, mål, tidsramme, virkemidler og tiltak som bidrar til å redusere
lokale utslipp av klimagasser og til å gjennomføre energieffektivisering og omlegging til miljøvennlige
energiformer. Plan- og utviklingsutvalget vedtok at det skulle lages en ny plan. Planprogrammet med
føringer for utarbeiding av planen ble vedtatt i kommunestyret den 27. februar 2018.
Den 24. oktober 2018 vedtok plan og utviklingsutvalget å legge ut planforslag til Energi- og klima 2018-

2030 til høring og offentlig ettersyn. Handlingsplanen ble imidlertid ikke utarbeidet enda, da det var
ønskelig med mere bakgrunn fra hoveddokumentet først. Handlingsplanen skulle være et levende
dokument som kan revideres hvert år og inneholde konkrete prosjekter og tiltak som kommunen bør
inkludere i sin økonomiplan.
Planforslaget til energi- og klima 2018-2030 har vært ute til høring, og det er kommet inn 3 innspill fra
Statens vegvesen, Fylkeskommunen, og Fylkesmannen.
Statens vegvesen
Viser som i innspill til oppstart til sin klimapyramide, Rikspolitisk planretningslinje for bolig- areal og
transportplanlegging og Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. Til slutt anmerkes det
at teksten bør bli ajourført under pkt 2, «lovverk, retningslinjer og føringer», vedrørende avsnittet
«transport» under delpunktet «Nasjonale føringer» på side 4.
Innspill ansees ivaretatt i nytt forslag som nå foreligger som vedlegg.
Nordland Fylkeskommune
Fylkeskommunen mener at flere av kommunens målsettinger ikke er ambisiøse eller tydelige nok. For å
sikre at planen kommuniserer sitt formål, at den blir gjennomført og benyttet ved annen kommunal
planlegging bør målsettingene være mer konkrete og i tillegg målbare der mulig. Fylkeskommunen
anbefaler at Fauske kommune tydeliggjør når dere planlegger å nå målene deres. Dessuten anbefaler
fylkeskommunen å lage et tydeligere skille mellom mål og tiltak/virkemidler.
Nordland fylkeskommune forstår det slik at handlingsprogrammet skal utarbeides i etterkant av denne
høringen. I forslaget som er på høring virker det som at målsettingene hører til handlingsprogrammet. Vi
gjør oppmerksom på at handlingsprogrammet ikke skal brukes til å fastsette mål. Politiske mål
utarbeidet gjennom en planprosess skal stå i selve plandelen, men kan gjerne refereres til i
handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet skal være et separat dokument, dette vil gjøre det mulig å
rullere programmet årlig. Handlingsprogrammet bør også ha en tydelig ansvarsfordeling med tidsfrister.
I tillegg så skal kommunen etter ny statlig planretningslinje også vurdere kostnadseffektiviteten av tiltak.
Dette innebærer at tiltakets effekt (på reduksjon av klimagasser) i tillegg til kostnad må vurderes.
(Hordaland fylkeskommune nevnes som eksempel med en kvantitativ løsning). Dersom kommunen
ønsker å forplikte eksterne parter, innbyggere og næring gjennom handlingsprogrammet, må dette også
på høring.
Innspill er tatt til følge i hoveddokumentet og handlingsplanen. Handlingsplanen som nå foreligger som
vedlagt, foreslås lagt ut til høring.
Fylkesmannen i Nordland
Oppfølging av de statlige planretningslinjene innebærer at kunnskapsgrunnlaget og forslag til aktuelle
tiltak som foreligger i dette planforslaget legges til grunn for arbeidet med samfunnsdelen, slik at
hensynet til reduserte klimagassutslipp blir gjennomgående tema her. Dette vil være viktig for å bidra til
en best mulig politisk forankring og forståelse for kommunens klima-ansvar og strategier for reduserte
klimautslipp, samt å sikre at de viktigste klimatiltakene blir prioritert og fulgt opp i handlingsdel og
arealdel.
Samfunnsdelens arealstrategi bør også bygge på statlige planretningslinjer for samordna bolig-, areal- og
transportplanlegging, slik at transportbehovet minimeres samtidig som det bl.a. tas hensyn til overordna
grønnstruktur og forsvarlig overvannshåndtering. Av hensyn til utslipp av klimagasser vil det også være
vesentlig at arealstrategien, i tillegg til å fremme utvikling av kompakte tettsteder, klargjør at
omdisponering av myr bør unngås. Som det går fram av kapittel 9, om klimatilpasning, vil det blant
annet også være viktig å unngå slik omdisponering for å redusere faren for flom. Kantsoner langs

vassdrag og grøntstrukturer vil ha samme funksjon.
I og med at revisjon av samfunnsdelen med oppfølgende handlingsprogram ligger noe fram i tid, bør
kommunen i første omgang fokusere på å finne tiltak som umiddelbart fremstår som gjennomførbare
uten at dette vil medføre for store lokale konflikter. Vi kan i denne sammenhengen peke på at
kommunen uansett skal følge opp bl.a. statlige planretningslinjer for samordna bolig-, areal- og
transportplanlegging, og at det f.eks. kan presiseres i handlingsprogrammet at fortetting skal ha spesielt
fokus i arealplanleggingen. Spesifisering av krav om f.eks. bruk av massiv-tre ved oppføring av
kommunale bygg kan være et annet tiltak, samt også nærmere kartlegging av klimavennlige løsninger og
gjennomføring av ulike forprosjekter for klimagassreduserende tiltak (som kan brukes til å videreutvikle
kunnskapsgrunnlaget for samfunnsdelen). Rent konkret kan vi ellers vise til www.energiportalen.no.
Dette betinger imidlertid at kommunen, eventuelt i samarbeid med nabokommuner, abonnerer på
ordningen.
Vi ser det som svært positivt at kommunen har tatt ansvar for «Klimanettverk Salten». Som det går fram
ovenfor kan dette være økonomisk lønnsomt, bl.a. ved felles bestillinger for å få oppdatert
kunnskapsgrunnlaget.
Kommentar saksbehandler:
Innspill tas med i arbeidet med samfunnsdelen når dette arbeidet settes i gang. Omdisponering av myr
er tatt inn som tema i handlingsplanen og tas inn i arealplanlegging fremover. Kommunen bør ha mer
fokus på bevaring av myr og vassdrag, samt kantsoner og grønnstruktur, særlig i arbeidet med
kommuneplanens areadel. Temaet anbefales vurdert i arbeidet med samfunnsdelen.
Handlingsplanen som nå foreligger viser konkrete tiltak som er vurdert som gjennomførbar i de 4 årene
fremover. Arealplanlegging trenger en særskilt gjennomgang hvor klima står mer sentralt med egne
bestemmelser og føringer. Abonnement på energiportalen er undersøkt og tatt inn som tiltak for 2019 i
handlingsplanforslaget.

Saksbehandlers vurdering:
Planen viser mål og strategier for ulike tema som påvirker klima i kommunen. Det vil være et godt
grunnlag for videre arbeid med reduksjon av klimagassutslipp gjennom handlingsplanen. Det er
gjennomfør endringer i planforslaget, særlig på målsetninger, som gjør at planen gir et godt og målbar
grunnlag for klimaarbeidet og evalueringen i fremtiden. På mange områder kan kommunen gjøre
relativt lite for å oppnå store resultater. Alle kommuner i Norge skal bidra i klimaarbeidet og
saksbehandler mener at planforslaget som nå foreligger vil hjelpe kommunen med arbeidet på ulike
måter og i alle kommunale avdelinger.

Geir Mikkelsen
rådmann

