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Generelt om tilskudd
Det kan søkes om tilskudd til klimasats og klimatilpasning. Dessuten er det andre instanser som gir tilskudd til klimarelaterte saker som f.eks. NVE og
Fylkeskommunen. Det bør være et samarbeid med ulike avdelinger i kommunen for å lykkes i gjennomføringen av handlingsplanen. Det er grunnen til at det
nå også tas inn en kolonne med hvilke andre planer som blir berørt/inkluderer tiltakene. Enova har mange tilskuddsordninger til private og byggeiere, men
det er ulike krav og frister avhengig av tiltaket.
Det kan søkes tilskudd på ulike nivå og i sammenheng med for eksempel folkehelsetiltak. Herunder nevnes noen eksempler avinstanser hvor en kan søke
tilskudd for tiltak i 2019:

- Regjeringen har foreslått å sette av 151,8 millioner kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2019. Pengene skal gå til konkrete prosjekter som gir
utslippsreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet i norske kommuner. Deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til
nettverk og erfaringsdeling. Neste søknadsfrist er 15. februar 2019. Søknad fylles ut og sendes i Elektronisk søknadssenter.
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/
NB! Kommunens egeninnsats kan godskrives med inntil kr 600 per time. Satsen er økt fra kr 500 per time. Ny sats kan også legges til grunn for
arbeid kommunen utfører i 2019 i prosjekter som ble innvilget støtte tidligere år. Kommunen skal dokumentere denne arbeidsinnsatsen med antall
timer og timesats som legges til grunn i regnskapet i forbindelse med rapportering. Som grunnlag må kommunen ha timelister for de involverte,
men selve timelistene skal ikke sendes inn.

- Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Det er for 2019 satt
av 6,4. mill. kroner i statsbudsjettet til ordningen. Søknadsfrist er 15. februar 2019. http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-
sektor/Tilskuddsordninger/Tilskudd-til-klimatilpasning/

- Kommuner kan søke NVE om økonomisk støtte til å kartlegge kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag. Kritiske punkt kan være tekniske inngrep
eller naturgitte forhold som kan føre til oversvømmelse. Oversikt over kritiske punkt kan bidra til at nødvendige tiltak blir iverksatt, og at risikoen for
skader blir redusert. Det er ingen fast søknadsfrist for tilskuddsordningen. Kommunene velger om de selv vil utføre kartleggingen, eller om de vil
engasjere en konsulent til jobben. https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-punkt-i-bekker-og-
bratte-vassdrag/

- Skogen i Norge og skogbruket har en sentral rolle i klimasammenheng. Skogene våre binder hvert år en CO2-mengde som tilsvarer halvparten av
Norges samlede klimagassutslipp. Stortinget har bedt regjeringen å følge opp klimaforliket gjennom å intensivere skogproduksjonen. Dette er blant
annet gjort ved å iverksette nye tilskuddsordninger. Søknad om tilskudd registreres digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til
via Landbruksdirektoratets hjemmeside. https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/om-skog-og-klima#nye-
tilskuddsordninger-for-oekt-co2-opptak-i-skog

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Tilskuddsordninger/Tilskudd-til-klimatilpasning/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Tilskuddsordninger/Tilskudd-til-klimatilpasning/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-punkt-i-bekker-og-bratte-vassdrag/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-punkt-i-bekker-og-bratte-vassdrag/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/om-skog-og-klima#nye-tilskuddsordninger-for-oekt-co2-opptak-i-skog
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/om-skog-og-klima#nye-tilskuddsordninger-for-oekt-co2-opptak-i-skog


Transporttiltak som søttes av andre ordninger enn Klimasats

Støtte til hydrogenstasjoner og offentlig tilgjengelig hurtiglading søkes hos Enova.
Normallading på plasser med vilkårsparkering støttes ikke fordi dette dekkes av nye krav i parkeringsforskriften fra 1.1.2018
Sykkelveier kan støttes gjennom Statens vegvesen, og vil vanligvis ikke få støtte fra Klimasats.
Store kjøretøy eller flåter av kjøretøy der utskiftning til nullutslippskjøretøy erstatter mer enn 10 000 liter diesel/år kan søke støtte fra Enovas
program for landtransport
Store kjøretøy som bruker biogass og fyllestasjoner for biogass er fra og med oktober 2017 en del av Enovas program for landtransport. Enova gir
imidlertid ikke støtte til (fylkes)kommuner som ønsker å stille krav om biogass i innkjøp. Avklar med Enova før eventuelle søknader til Klimasats om
biogasskjøretøy.

Klimagassutslipp i Fauske
Gode utslippstall er svært viktig for å vurdere om det gjennomføres tilstrekkelige tiltak for å oppfylle vedtatte klimamål. De er også viktig for å kunne
vurdere tiltak opp mot hverandre - inklusive kost/nytte. Fauske kommune har innhentet tallene og gjort en analyse som brukes til grunnlag for planen og
dessuten kan brukes til prioritering av tiltak i handlingsdelen.

https://lovdata.no/forskrift/2016-03-18-260/§35
http://www.enova.no/bedrift/transport/energi--og-klimatiltak-i-landtransport/
http://www.enova.no/bedrift/transport/energi--og-klimatiltak-i-landtransport/
http://www.enova.no/bedrift/transport/energi--og-klimatiltak-i-landtransport/


Figur 1: Klimagassutslipp for Fauske kommune fra 2009-2016 Kilde: Miljøstatus.no

Figuren viser at Fauske bør prioritere tiltak mot veitrafikk og Jordbruk (landbruk og skogbruk) i de nærmeste årene. På veitrafikk er det svært mange
muligheter og ofte enkle løsninger som kommunen kan jobbe med. Det bør avsettes nok midler til konkrete tiltak som nevnes i kapitlene nedenfor.



Ti l tak p er u tsl i p pski l d e
Se i en ergi - og kl im apl an for m ål knyttet ti l u tsli ppski l d en e. Rød farge er store el l er u tford ren de oppgaver, gu l
er m i d del s gjen n om førbar, grøn n farge er en kel t el l er rask gjen n om førbare oppgaver.

Veitransport
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig enhet Kostnad Andre planer

knyttet til tiltak
Lage strategi for fossilfritt
kjøring med tiltak:
Se på strategier opp mot
pendlere, økt bruk av
kollektivtrafikk og
kommunikasjon mellom buss,
tog og fly.
Ta også inn en undersøkelse på
alternative kjøretøy. Bruk
resultater fra rapport Kollektiv
transport Bodø-Fauske/Saltdal
hos NFK.

Fortsettelse strategi:
Muligheter for bruk av sykkel
(leiesykkel med stasjoner
gjennom hele Fauske, tilskudd
til kjøp av el-sykkel,
sykkelparkering). Vurdere
parkeringsplasser ved
busstopp på knutepunkter i
distriktet.

Forts. Plan- og
utvikling +
Folkehelse-
koordinator +
Bygg og
eiendom +NFK

Arbeidstimer Folkehelseplan

Kartlegge muligheter for mer
klimavennlig reguleringsplan med nye
maler hvor det samles konkrete
bestemmelser som blir standard i
kommunen

Plan og utvikling Arbeidstimer Kommuneplane
ns samfunnsdel
og arealdel

Søke tilskudd til forprosjekt for
etablering bysykkelordning, med 10 el-
sykler som plasseres på Togstasjon,
sentrum (Amfi)

Søke tilskudd for etablering
bysykkelordning, med 10 el-
sykler som plasseres på
Togstasjon, sentrum (Amfi)

Evaluering av by-
sykkelordningen

Se nærmere på nye
el-sykler ved
fremtidens
kulturhus

Bygg og
eiendom, samt
folkehelserådgiv
er.

Arbeidstimer Folkehelseplan

Opparbeiding av gang- sykkelveier etter
sykkelplaner som omfatter både Fauske,
Sulitjelma og Valnesfjord. Se
trafikksikkerhetsplan *

Forts. Forts. Forts. VVA + Plan og
utvikling

Ukjent Trafikksikkerhet
splan,
folkehelseplan,
temaplan sykkel



Oppfølging av veiplanen VVA Forts. Forts. Forts. VVA Arbeidstimer Veiplan VVA,
trafikksikkerhet
splan

Undersøkelse:
hvilke virkemidler vil motivere best for å
redusere antall godsbiler og omstilling til
alternative transportmidler i næringen.

Forts. Gjennomføring tiltak
(innarbeides i ny
handlingsplan klima)

Forts. Fauna + Plan og
utvikling

Arbeidstimer +
evt. kostnader
konsulent

Legge ut konkrete forslag til
klimavennlig transport og sider
med leiebilløsninger for private
og næring på kommunens
hjemmeside.

Plan og utvikling Arbeidstimer

Gjennomføre nøyaktig analyse av
plassering/behov og effekt av
ladepunkter til el-biler, samt
kostnadsberegning.

Etablere ladepunkter i hele
Fauske kommune etter
analysen.

Forts. Forts. Plan og utvikling
+ bygg og
eiendom

Arbeidstimer

Gjennomføre undersøkelse av
parkeringstiltak. Samarbeid
med SVV (se også rapport
prosjekt Småby Nord)

Bygg og
eiendom + SVV

Arbeidstimer Rapport Småby
nord med SVV

Skrive innspill til regional klimaplan
Nordland Fylkeskommune

Følge aktivt med på hendelser
på politisk nivå, og gi innspill
hvor mulig.

Forts. Forts. Plan og utvikling Arbeidstimer Regional
klimaplan NFK

Igangsette med reguleringsplan og
forprosjekt for Sjøgata hvor
bussholdeplass blir tatt inn som
alternativ for bussterminal ved Shell-
stasjon.

Forts. Ferdigstille reguleringsplan for
Sjøgata, samt søke om midler
til klimavennlige tiltak som
kommer frem i forprosjekt.

Forts. Plan og utvikling Arbeidstimer

Være med i Europeisk mobilitetsuke
2019.

*Trafikksikkerhetsplan har prioritert Strømsnes-Helskog, Valnesfjord kirke –Stemlandssvingen, Fauske Camping – Leivsethøgda og etablering av regulert
rundkjøring og fortau på E6. I tillegg prioriteres fortau på Erikstadveien, forlengelse av fortau og utbedring av vei på Hegreveien og etablering av g/s-vei ved
Farvikveien. Hovedformålet er trafikksikkerhet, men dette kan også sees på som et viktig klimatiltak. Uprioriterte tiltak er planlegging av fortau langs
Nyveien mellom RV80 og Kirkeveien, og planlegging av g/s-vei fra indre Salten Energi til samlevei på Hjemås.



Jordbruk/skogbruk
Se også på https://www.nibio.no/nyheter/fem-rimelige-eller-lnnsomme-klimatiltak-i-jordbruket. NI BIO kontaktes for veiledning og støtte i årene fremover.

2019 2020 2021 2022 Ansvarlig
enhet

Kostnad

Tidligst mulig (rett etter 15. mai,
jordbruksforhandlinger) gjennomføres et møte med
viktige aktører innen jordbruk (landbruksrådgivningen
og Fylkesmannen) for å kartlegge gjennomførbare
tiltak i Fauske kommune. Bondelaget bes om info ang.
klimasmart landbruk prosjekt. Eksempler:
- Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg
- Miljøplantinger
- Økologiske rensetiltak
- Omlegging til mer miljøvennlig drift på
erosjonsutsatte areal
- Særskilte bygningsmessige miljøtiltak
- Biogassoppsamling/-bruk
- muligheter for investeringsstøtte, kompetansetiltak
og rådgivning

Gjennomføring av tiltakene etter
kartlegging.

Forts. Forts. Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Klimamål skal tas inn ved utarbeiding av nye strategier
for SMIL og NM SK for jordbruk. Bør samordnes på
fylkesplan, evt. nasjonalt plan. SMIL-ordningen
omfatter også tilskudd til drenering av dyrka mark.
Tilskuddene gis i hovedsak til engangstiltak etter en
årlig prioritering mellom søknader. Gjødselplaner er
ofte en forutsetning for kommunenes behandling av
søknader om produksjonstilskudd.

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Tre tiltak sees nærmere på når det
gjelder husdyrgjødsel: (1) lukkede
lagre, (2) biogass og (3) endring i
spredningspraksis (utover kravene i
gjødselforskriften). Vurdere en
veiledningstjeneste om mer
klimavennlig gjødselhåndtering og
evt. utredning av tilgang til

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1gM81l-000d8E-4R&i=57e1b682&c=sQggEMKPMjC3osZtHPyJVB846fOTo4YoWXY_4IVaCgK1oD2n17HaUaTC3pX80Uvm3h_e0L64p32ALbxfTjoXsEL0xItJgLj80xTy5AVx-tJuFcXIuPWM1QE8vKUhhD65dfz2Oy-iYMo0d3cnsqCsHQYFEbcWiVxpfCW9lRie5xWIPSx-zoVYHeSHPwO6ZhS9fIPzH9VK_FOglAXX8SZSYf_cvP3HHNXVvDAVH1Z5n7xaKFlcIH_eF7ArW2nBolmm6iI6zYjC-n0cYCf9aSu5pNHHURQI50NUbQX1ek-pY10


investeringsmidler for gjødsellagre.
Lurt å lage en betenkning rundt de
tre tiltakene generelt. Kommunen
fatter evt. vedtak om tilskudd til
miljøvennlig spredning av
husdyrgjødsel, jamfør forskrift.

Igangsettelse av undersøkelse om
hvordan flere i jordbruksnæringen kan
hindre utslipp til luft og jord ved
tilstrekkelig tett lagring av
husdyrgjødsel.

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Biogassoppsamling/karbonlagring
undersøkes nærmere for sektor
landbruk i sammenheng med
satsing på biogassoppsamling og
produksjon. Det kommer muligens
et biogassanlegg i Salten-regionen,
Bodø har kanskje utredet det.
Kommer det biogassanlegg vil det
komme tilskudd til transport,
kanskje også til bygging av lagre.

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Det lages en prosedyre som inkluderer fornuftige
retningslinjer som kan brukes ved jordbruksrelaterte
søknader, som for eksempel produksjonstilskudd.

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Viktigste tiltakene for
klimaregnskapet på skog i Fauske;
plantetetthet, nyplanting (økt
skogareal), ungskogpleie og
gjødsling kan antagelig ha ganske
rask effekt på biomassetilveksten.
NIBIO kontaktes for mer info og
veiledning.

Igangsetting med utarbeidelse av
kommunal tiltaksplan som bl.a. skal
vurdere følgende delmål:
- Redusere avskoging.
- Bevisstgjøre skogeier og andre

skogaktører for å sikre god
foryngelse i skogene. Kommunen
vil følge opp med mer tilsyn og
kontroll med skogplanting.

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer



- Økt uttak av heltrehogst (GROT)
(se nærmere på prosduksjon av
bioenergi)

- Planting av skog på nye arealer
- Redusere hogst av ungskog
- Vedta og iverksette

forvaltningsplaner sammen med
andre grunneiere

- Vedta og iverksette
forvaltningsplan for egne
skogseiendommer

- Økt plantetetthet Gjødsling



Bygg og anlegg
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig enhet Kostnad Andre planer knyttet

til tiltak
Informere befolkningen om utfasing bruk
av fyringsolje og andre fossile brensler.

Forts. Lovlig pålagt fra 2020.
Plan og utvikling, ved
byggesak.

Arbeidstimer Nasjonale vedtak

Redusere energiforbruk i nye og
eksisterende bygninger gjennom Tek17 og
anmodning i byggsak til passiv-/plusshus.

Forts. Forts. Forts. Byggesaksbehandler
på avd. plan og
utvikling

Arbeidstimer Kommuneplanens
arealdel og
reguleringsplaner

Oppfordre til bruk av klimavennlige
materialer og energieffektive løsninger i
nybygg og tilhørende anlegg og
infrastruktur.

Forts. Forts. Forts. Byggesaksbehandler
på avd. plan og
utvikling, samt
samarbeid med
næringslivet.

Arbeidstimer Kommuneplanens
arealdel og
reguleringsplaner

Utredning av mulighet for
mest mulig utslippsfrie
byggeplasser, og hva
kommunen kan bidra
med. Miljøkommune har
en kokebok til dette.

Avdeling plan og
utvikling i samarbeid
med næringslivet.

Arbeidstimer Kommuneplanens
samfunnsdel og SIIN



Avfal l
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig enhet Kostnad Andre planer

knyttet til tiltak
SIIS rutiner skal gjennomgås
og evt. endres for å øke
miljøbevisst innkjøp.

Plan og utvikling +
innkjøpsansvarlig

Arbeidstimer SIIN

Gjennomgang med Iris/Retura
angående avfallsreduksjon og
effektive tiltak

Plan og utvikling Arbeidstimer

Oppsett av side på
kommunens hjemmeside med
info om miljøtiltak, herunder
holdningsskapende arbeid
reduksjon og bedre sortering
av avfall i private
husholdninger

Plan og utvikling Arbeidstimer

Søppelryddedag mai Forts. Forts. Forts. Plan og utvikling + HMS-
ansvarlige

Arbeidstimer Folkehelseplan



N æringsl iv, teknol ogi og det grønn e skiftet
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig

enhet
Kostnad Andre planer

knyttet til tiltak
Revurder innkjøpsrutiner, og se
nærmere på info rundt
nullutslippsvirksomheter i
Saltenområdet. Gjennomfør endringer
der dette trengs.

Planlegging og investeringer i
næringsliv skal som hovedregel
ta utgangspunkt i målet om å
være nullutslippsvirksomhet.

Plan og utvikling
+
innkjøpsansvarlig

Arbeidstimer SIIN

Møte med næringslivet i Fauske
kommune i samarbeid med Forum for
næringsliv og Fauna. Følgende emner
diskuteres:
- Forbedringer i avfallshåndtering +

ønsker om endringer hos Iris
- Miljøfyrtårninteresse
- Gang- sykle til jobb og prioriteringer
- Fjernvarme og samarbeid biogass
- Bil og transport i næring
- Bytte ut varebil til el-bil/ladbar

hybrid

Plan og utvikling Arbeidstimer +
evt.
møteutgifter

Folkehelseplan

Bidra til grønn og innovativ
næringsutvikling i byen og
regionen gjennom samarbeid
med næringslivsaktører og FoU
institusjoner.

Plan og utvikling
+ Fauna

Arbeidstimer +
møteutgifter

Bedre avfallshåndtering og -redusering i
næringslivet gjennom tilrettelegging for
resirkulering, gjenvinning og gjenbruk
av materialer i næringslivet. Se også på
miljøfyrtårnarbeidet.

I RI S Salten Arbeidstimer

Gjennomføring av endring
åpningstider I RI S til fordel for
servicenæringa

I RI S Salten Arbeidstimer



Klimatilpasning
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig enhet Kostnad Andre

planer
knyttet til
tiltak

Igangsette arbeid med egen
database med geotekniske rapporter
som kan brukes til fremtidig
planlegging og kartlegging av utsatte
områder. Systemet skal være
tilgjengelig for alle (både private og
kommuneansatte) i fremtiden.

Byggsak og
arealplanlegging

Arbeidstimer

Lage overvannsplan/kartlegging:
Prosjektstilling/konsulent som lager
en analyse av
overvannsproblematikk, kritiske
punkter og prioriteringsområder,
samt kostnadsberegning av nye tiltak
og forslag til evt. større prosjekter.

Forts. Plan og utvikling
og VVAi
samarbeid med
konsulent

Ukjent, tas
inn i budsjett
når det er
avklart

Se nærmere på
overvannshåndtering Krokdalsmyra
ved utbygging av området.
Eksempel på tiltak kan være å øke
dimensjonering av eksisterende
kulverter/overvannsledninger eller
etablere større avlastningsrør.

VVA Ukjent, tas
inn i budsjett
når det er
avklart

Lage rutiner overvannshåndtering
for arealplanleggere, herunder å
unngå ytterlig utbygging på myrareal
og våtmark gjennom
arealplanlegging, og bestemmelser
for åpne bekker med god nok
kapasitet, samt evt. kulverter med
stor nok dimensjonering.

Plan og utvikling Arbeidstimer

Separering overvann/avløp: I
bebyggelsen rundt Fauske

Plan og utvikling
+ VVA

Ukjent, tas
inn i budsjett



sentrum ble de fleste hus inntil
midt på 1970-tallet tilkoblet
kommunalt avløpsnett som har
felles avløp og overvannsledning.
Under store nedbørsperioder
medfører dette at avløpsnettet
blir hardt belastet med overvann.
For å redusere risikoen for store
skader er det nødvendig på sikt å
anlegge separate
overvannsledninger i disse
områdene.

når det er
avklart



Kom m unalt energiforbruk
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig enhet Kostnad

Undersøkelse for hver enkelt kommunal bygning
hva som kan gjøres innenfor rimelige grenser og
hva effekten vil bli. Det foretas en energiteknisk
gjennomgang med sikte på å kartlegge strakstiltak
(de som gir gevinst med minimale kostnader)

Bygg og eiendom Arbeidstimer

Kravspesifikasjon i nye
bygninger med
utslippsfrie
tiltak/byggematerialer

Bygg og eiendom Arbeidstimer

Bytte ut kommunale fossile biler med elbiler Forts. Forts. Forts. Innkjøpsansvarlig Arbeidstimer

Kjøpe inn et web-basert energioppfølgingsverktøy
som e-save (eller tilsvarende) esave.no

Bygg og eiendom Ukjent

Lyspærer byttes ut med led-pærer når de er
ødelagt/når som helst mulig

Forts. Forts. Forts. Bygg og eiendom Arbeidstimer

Få på plass bedre videoutstyr for skype-
samtaler på alle/viktigste møterommene.
Deretter gjøre ansatte oppmerksom på dette
for å oppfordre til økt bruk. Opplæring årlig.

Forts. Forts. Forts. IKT-avdeling +
enhetsledere.

Ukjent, men
selvkost.

Oppfordre til miljøfyrtårnsertifisering på flere
bygg.

Forts. Forts. Forts. Plan og utvikling +
samtlige
enhetsledere

? Avhengig av
bygning

Igangsette avfallsorteringsprosjekt i samarbeid
med Retura/I RI S på kommunale bygninger.

Enhver enhet i
kommunen +
HMS-ansvarlig +
bygg og eiendom

Arbeidstimer

Utarbeidelse av rutine og standardtekst i
saksfremlegg må ha en klimavurdering hos alle
avdelinger som jobber med saker som kan påvirke
kommunens klimamål. Vurder også egen
logo/symbol på saksfremlegg som omhandler
klimatiltak.

Plan og utvikling Arbeidstimer



H ol dn ingsskapen de arbeid
2019 2020 2021 2022 Ansvarlig

enhet
Kostnad Andre planer

knyttet til tiltak
Sykkelstativ (med eller uten tak) ved
minst 15% av kommunale bygg

Sykkelstativ (med eller uten tak)
ved minst 30% av kommunale bygg

Sykkelstativ (med
eller uten tak) ved
minst 50% av
kommunale bygg

Sykkelstativ (med
eller uten tak) ved
minst 65% av
kommunale bygg

Bygg og
eiendom

Ukjent Folkehelseplan

Undersøkelse på hva folk flest vet
om rutetider kollektiv transport og
hvorfor de ikke tar buss/tog/sykkel.
Lage lokal kollektivplan. Gjøres i
samarbeid med NFK.

Sette i gang tiltak
basert på
undersøkelsen.

Evaluere og evt.
videre
igangsetting av
tiltak basert på de
andre år.

Plan og
utvikling

Ukjent Folkehelseplan

Øke bevisstheten om energibruk og
løsninger som kan gjøre boligen eller
bygningen merenergieffektiv. Avtale
utredes med Energiportalen.no

Forts. Forts. Forts. Plan og
utvikling

Dersom Salten
kommunene
samarbeider 30% rabatt
på abonnement. kr
16716,- årlig.

Igangsettelse av«sykle til jobben»
kampanje. Alle kommunalt ansatte
skal motta informasjon og oppfordres
til å delta. Private bedrifter skal
oppfordres til å gjøre det samme.

Forts. Forts. Forts. Plan og
utvikling

Ukjent, tas inn i budsjett
når det er avklart.

Folkehelseplan

Utbedre hjemmesiden med klima som
tema. Her kan kommunen også legge
inn tips til redusert energiforbruk og
midler til tiltak. Følgende tema kan tas
inn:
• Kommunens klimaplan
• Klimatips
• Link til Enova og andre aktuelle sider
• Samarbeidsavtale og lenke
energiportalen.no

Forts. Forts. Forts. Plan og
utvikling

Arbeidstimer

Tiltak i forbindelse med
helsefremmende barnehage (som f
eks tomgang bil tillates ikke)



Energiproduksjon
2019 2020 2021 2022 Ansvar Kostnader
Hente inn opplysninger om
forventede kostnader for
ulike typer anlegg for
produksjon av biogass,
transport, lagring og
anvendelse.

Evt. utarbeiding av
mulighetene i Fauske
kommune. Dersom noe av
mulighetene er
gjennomførbar,
igangsettelse av
biogassproduksjon. Settes
av i budsjett for 2021.

Plan og
utvikling, i
samarbeid
med
konsulent.

Det skal søkes om tilskudd til
prosjektet. Ukjent pris på forprosjekt
eller gjennomføring.
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