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Sluttbehandling handlingsplan klima- og energi 2019-2022 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 21.05.2019 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 2019-2022 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter høringsperioden. 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 2019-2022 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 037/19 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 2019-2022 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter høringsperioden. 
 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 031/19 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 2019-2022 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter høringsperioden. 
 
Vedlegg: 

03.05.2019 Handlingsplan 2019-2022 1410186 

03.05.2019 Vedtatt plan Energi og klima 2018-2030 1410187 

 

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. Energi- og klimaplanen for 2018-2030 er vedtatt den 28. mars i år. Handlingsplanen er 
sendt ut til høring og ligger nå frem til sluttbehandling. 
 
Handlingsplanen for energi og klima 2019-2022 er et levende dokument som kan revideres årlig. Den 
skal brukes av alle avdelinger i kommunen og gir føringer for hvordan vi kan oppnå målene som står i 
energi og klimaplanen.  
 
En del av tiltakene i handlingsplanen er allerede igangsatt eller søkt tilskudd for. Tiltakene er ofte enkelt 
gjennomførbar, eller igangsatt på grunn av tidsbegrensninger i 2019. Det forutsettes at planen revideres 
årlig, slik at det kan gjennomføres nye tiltak som er egnet og gjennomførbar for det planlagte året. 
 
Høringsuttalelser 
Handlingsplanen har nå vært ute til høring i 6 uker, og det er kommet inn 5 innspill. Statens Vegvesen og 
Ungdomsrådet har ikke kommet med vesentlig merknader, men ungdomsrådet ønsker å få mer 
informasjon i eget møte, slik at de får mer forståelse og lettere kan forholde seg til hva som står i ulike 
dokumenter. Dette tas til følge i det videre arbeidet med revidering av handlingsplanen. 
 
Fylkesmannen  
De ser mange gode tiltak, men mangler behovet for egenkapital. Det samme gjelder omfanget av egen 
arbeidsinnsats. Om det skal kunne avsettes midler til egeninnsats for klimatiltak, f.eks. som grunnlag for 
søknad om klimasatsmidler, vil det være viktig at disse tiltakene blir videreført i handlingsdelen / 
økonomidelen til kommuneplanen. Dette betinger imidlertid at det er foretatt en vurdering av 
kostnader og finansieringsmuligheter for disse tiltakene.  
Kommentar saksbehandler: For å kunne gjennomføre tiltakene i 2019 vil det være viktig å få vedtatt 
planen så tidlig som mulig. Det vil være krevende å gjennomføre en økonomisk utredning av tiltakene 
som er planlagt i år, men for årene som kommer vil det være hensiktsmessig å utrede kostnadene. Dette 
tas med i revideringen av handlingsplanen for 2020. 
 
Melanie Merz  

· Det bør opprettes nok ressurser/stillinger for å kunne gjennomføre planen. Hun savner en 
overordnet visjon for miljøpolitikken annet enn CO2-reduksjon.  

· Mener at det bør brukes flere kilder enn Miljøstatus 
· Kommunen bør kreve mer handling fra lokalbefolkningen.  
· På side 3 ble det nevnt søknadsfrister som har utgått på dato. Hvorfor er disse med i planen? 
· På side 13/16 nevnes det at det er sløseri av ressurser når kommunen velger å bytte bytte 

fungerende med fossildrivstoff drevne kommunale vare-/personbiler til el-biler dersom man 
tar hele klimaregnskapet i betraktning. Pluss at det er til et visst punkt billigere å vedlikeholde 
det man har istedenfor nykjøp. Foreslår å bruke samme formuleringen som ved LED-
belysningen – vanlig lys erstattes med LED-lys når vanlig lys ikke lenger fungerer eller lar seg 
reparere. 

· Skype-møter bør etter min mening pålegges for møter som skal deltas på/avholdes på steder 
som bare kan nås med fly eller hurtigbåt/ferge (utslippsverstinger), ikke bare oppfordre til. Vil 
dere signalisere at dere mener alvor, så går det ikke an å fortsette reisevirksomhet som før. 

· S.17: Jeg vil foreslå å ha et menypunkt på kommunens hjemmeside som heter klima og miljø, 
ikke bare klima 

· S18: Biogass har sine ulemper, jeg savner en ordentlig vurdering av flere måter å produsere 
energi på. Er det virkelig slik at når det skal brukes mindre energi av alle aktører skal 
produksjonen allikevel økes? Hvorfor det? Jeg savner oppgradering/vedlikehold av 
eksisterende vannkraftverk. 

· Til slutt nevnes et konsept «Park & Ride» for å få ned antall biler i sentrum. Konseptet 



forutsetter et tilfredsstillende tilbud ang. kollektivtrafikk og gratis parkeringsplasser ved alle 
fire innfallsporter til Fauske. 

 
Kommentar saksbehandler:  

· Det skal jobbes opp mot økonomiplanen i årene som kommer. Her bør det absolutt settes av 
penger til gjennomføring av tiltakene. Dette behandles i politisk sammenheng. Det å inkludere 
miljø i klimaplanen gjør at det må brukes mer tid på arbeidet. Kommunen har ikke prioritert 
dette i denne omgang. Det bør vurderes i planarbeidet fremover, dersom det er behov for mer 
helhetlig planlegging og tiltak som ivaretar miljø. 

· Det er brukt flere kilder enn miljøstatus for å sette sammen et godt grunnlag for 
handlingsplanen. Dette er ikke kommet frem i selve planen som kildeoversikt, da det er mye 
interne diskusjoner som er avholdt, samt epostutvekslinger med viktige offentlige og private 
(personer, etater og virksomheter). Det vurderes at det er hentet inn fra tilstrekkelig mange 
infokilder. 

· Søknadsfristene er utgått, men mulighet for å søke hos statlige etater gjentas hvert år. 
Tilskuddsdelen i handlingsplanen er mer som en enkel veileder/infokilde for de som jobber 
videre med handlingsplanen og gir info om hvor man kan søke tilskudd til tiltakene. Oversikten 
er ikke uttømmende, men gir et bilde av hva som finnes der ute. 

· Det er ikke bestandig mulig å pålegge ansatte å bruke Skypemøter. Dette har ulike grunner 
som blant annet at andre tilbydere av kurs, seminar eller annet møte ikke har tilrettelagt for 
Skype-møter. Dessuten kan det være andre ting som gjør at ansatte må bruke fly/tog/ferge. 
Imidlertid jobber alle ledere aktivt med oppfordring til å bruke Skype når det lar seg gjøre, da 
dette gjør at vi sparer penger på reisekostnader. 

· Vi ser kontinuerlig på forbedringer av hjemmesiden og vil endre menypunkter når dette viser 
seg til å være fornuftig/nødvendig. 

· Vi vil trenger drivstoff lenge, og biogass er en av de statlige satsninger. En utredning av 
biogassproduksjon vil også inkludere en vurdering av behov og funksjonalitet. Oppgradering 
og vedlikehold av vannkraftverk er noe vannkraftvirksomheter skal gjøre i tråd med lover og 
forskrifter som kommunen ikke har myndighet på. NVE er myndighet. 

· Park&ride konseptet er svært interessant for å redusere biltrafikken i Fauske. Dette bør 
vurderes i sammenheng med kollektiv transport og ny parkeringsareal som er egnet for dette. 

 
 
Retura/Iris 
I dag ligger vi langt unna målet som kommer på bakgrunn av EØS avtalen hvor Norge har forpliktet seg 
til. Her må alle fra produsent, forbruker og avfallsbehandlere bidra hvis vi skal klare å løse utfordringen. 
Det er ventet et EU-krav om kildesortering av matavfall og plastavfall fra 2023. Det er derfor viktig at 
næringslivet gjør tiltak for å nå disse målene. I tillegg havner det mye farlig avfall i restavfallet og mange 
bedrifter mangler kunnskap og tilrettelegging for å kaste farlig avfall. Typisk farlig avfall som alle innen 
næringslivet genererer er EE-avfall, lyskilder og 
småbatteri. For å nå disse målene må det tilrettelegges for riktig avfallsløsninger slik at de ansatte har 
mulighet til å sortere avfallet. 

· Retura Iris anbefaler at kommunen og næringslivet i Fauske starter med å minimum gjøre 
tiltak for å kildesortere det samme avfallet som er tilrettelagt for å sortere hjemme. 

· Retura Iris kan hjelpe med rådgivning og sorteringskurs. Et innspill er at selskapet kan lede et 
kurs for næringsdrivende i Fauske som ønsker større kunnskap om dette og kunne gi innspill 
om utfordringer. 

· Retura Iris kan tilby kommunen å hente avfall fra søppelrydde-dag, ta kontakt med Retura Iris i 
slutten av mars / begynnelsen av april for å beregne omfang og kostnad av dette. 



· Åpningstider på miljøtorget som er bedre tilpasset næringslivet: Styret og Representanskapet i 
Iris Salten har tatt dette til etterretning og på Fauske er nå miljøtorget utvidet åpningstid på 
mandager og onsdager fra 07:30 til 19:00. 

 
Kommentar saksbehandler 
Dette er gode tips og råd som kan brukes i det videre arbeidet med gjennomføring av handlingsplanen. 
Tas til etterretning. Søppelryddedagen er allerede gjennomført. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Handlingsplanen som foreligger er endret etter innspill og gir gode føringer for en klimavennligere 
kommune. Det må jobbes mer med tiltak i årene fremover, men når de integreres i økonomiplaner og 
generelt kommunal saksbehandling, vil vi kunne oppnå klimamålene som vedtatt i energi og 
klimaplanen. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


