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Energi- og klimaplan 2018-2030 - Planforslag til høring 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Plan og utviklingsutvalget vedtar å legge forslag til energi- og klimaplan på høring og offentlig 
ettersyn med frist på 6 uker.  
 

Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven § 11-14. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 113/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Plan og utviklingsutvalget vedtar å legge forslag til energi- og klimaplan på høring og offentlig 
ettersyn med frist på 6 uker.  
 

Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven § 11-14. 
 

 
Vedlegg: 

03.10.2018 1. Planforslag 1392831 

 

Sammendrag: 
 
 
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 
lokal 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.  
 
Rådmannen fremmer nå et forslag til energi- og klimaplan for 2018-2030. Handlingsplanen er ikke 
utarbeidet enda, da denne skal baseres på dokumentet som nå foreligger. Handlingsplanen vil være et 
levende dokument som kan revideres hvert år og inneholde konkrete prosjekter som kommunestyret 



bør inkludere i sin økonomiplan for årene som kommer. Rådmannen foreslår at planforslaget som nå 
foreligger legges ut til høring som et hoveddokument. I høringsperioden skal det utarbeides et forslag til 
handlingsplan som kan justeres etter høringsperioden av hoveddokumentet, slik at eventuelle gode 
forslag kan tas med i handlingsplanen. Deretter kan kommunestyret vedta handlingsplanen og ta inn 
nye prosjekter inn i økonomiplanen for 2019. 
 
Planarbeidet har vært utfordrende og det er nok mye mer som en kan gjøre ut av en slik dokument. Det 
er mye informasjon som mangler på temaer som næring, veitrafikk og jordbruk. Det er viktig at 
kommunen setter i gang et arbeid hvor det dannes et bedre grunnlag som kan brukes ved revidering av 
klimaplanen i fremtiden. Fauna har hittil hatt lite å bidra, men kan muligens bety mye for fremtiden. 
Miljødirektoratet jobber også mye for å lage tallgrunnlag til klima og energi. Disse aktører bør aktivt 
inkluderes i det videre klimaarbeidet.  
 
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. , Tross at 
kommunen har forholdsvis lite klimagassutslipp når den sammenlignes med de andre 
Saltenkommunene, er det fremdeles mye som kan gjøres i Fauske kommune for å bli enda bedre. På 
noen 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. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


