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Revidering handlingsplan klima og energi 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Plan og utviklingsutvalget vedtar å legge forslag til handlingsplan energi- og klima 2019-2022 på 
høring og offentlig ettersyn med frist på 6 uker. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 086/19 Vedtak: 

Vedtak: 
Plan og utviklingsutvalget vedtar å legge forslag til handlingsplan energi- og klima 2019-2022 på 
høring og offentlig ettersyn med frist på 6 uker. 

 
Vedlegg: 

04.10.2019 Handlingsplan 2019-2022 1422603 

04.10.2019 Vedtatt plan Energi og klima 2018-2030 1422604 

 

Saksopplysninger: 
I slutten av mars 2019 har kommunestyret vedtatt gjeldende energi- og klimaplan for Fauske kommune. 
Tilhørende handlingsplan som ble vedtatt etterpå (21.05.2019) viser konkrete tiltak for å redusere 
klimagassutslipp. Handlingsplanen for energi og klima 2019-2022 er et levende dokument som kan 
revideres årlig. Den skal brukes av alle avdelinger i kommunen og den gir føringer for hvordan vi kan 
oppnå målene som står i energi og klimaplanen. 
 
Tiltakene er vurdert som gjennomførbar og ofte kostnadsbesparende over lengre tid. Imidlertid har det 
ikke vært noe eget klimabudsjett for handlingsdelen i 2019, da denne planen ikke var ferdig før 
økonomiplanen ble vedtatt i 2018. Dette betyr at en stor andel av tiltakene ikke er gjennomført. For å 
kunne fortsette med tiltakene som er foreslått, er handlingsplanen nå revidert. En forutsetning for å 
kunne gjennomføre tiltak og for å kunne søke om tilskudd til en del av disse tiltakene, må kommunen 
sette av penger i økonomiplanen for årene fremover. 
 
Handlingsplanen som nå foreligger viser konkrete tiltak for de resterende 3 årene, samt estimerte 
kostnad for gjennomføring av tiltakene i 2020 (ca kr 917.216,- eks. årlig beløp som avdeling VVA trenger 
for separering av overvann/avløp). Denne handlingsplanen viser hva som skal til for å redusere 
klimagassutslipp fra ulike lokale utslippskilder, samt forebygging av skader som forventes med 
klimaendringene fremover (klimatilpasning). 
 



Handlingsplanen må sendes ut til høring i 6 uker før den kan vedtas i sluttbehandling. Innspill som 
kommer inn i høringsperioden kan tas med før endelig plan legges frem til sluttbehandling. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Planen viser at det er mye man kan gjøre i kommunen, og det trenger ikke å medføre store kostnader, 
sammenlignet med de kostnader vi får hvis vi ikke gjør noe. Det er tiltak som forebygging av skader på 
grunn av klimaendringer, men også klimagassreduserende tiltak som også har positive konsekvenser for 
folkehelse, trafikksikkerhet og kommunal økonomi. Mange av tiltakene har ingen andre kostnader enn 
arbeidstimer. Det er viktig å nevne at det er uvisst hvor mye kommunale enheter har kapasitet til her. 
Det bør derfor vurderes om det settes av penger til egen (prosjekt)stilling eller konsulentarbeid for å 
sikre at tiltakene blir gjennomført. 
 
Handlingsplanen kan revideres årlig, og det anbefales at dette gjøres for å sikre at tiltakene er 
gjennomførbar og at det er økonomi til de. 
Planen anbefales sendt ut til høring i 6 uker før det fattes endelig vedtak. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


