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Rådmannen si innstilling: 
Forslag til planprogram for klima- og energiplan i Hå kommune legges ut til offentlig ettersyn. 
Frist for uttalelser til forslag til planprogram settes til 25. juni 2017. 

 

 
02.05.2017 Formannskapet 

Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. 

 

 
FS- 041/17 Vedtak: 
Forslag til planprogram for klima- og energiplan i Hå kommune legges ut til offentlig ettersyn. 
Frist for uttalelser til forslag til planprogram settes til 25. juni 2017. 

 

 
 
Bakgrunn for saka: 
Hå kommunestyre vurderte i forbindelse med behandling av sak 051/16 «Planstrategi for Hå 
kommune 2016-2019» behovet for revisjon av kommunens Klima- og energiplan. På 
bakgrunn av Parisavtalen og pågående konkretisering av klimamål, ble det i planstrategien 
konkludert med at tiden er inne for en gjennomgang og oppdatering av kommunens Klima- 
og energiplan.  

 

Formannskapet ba i sak 027/17 «Klima- og energiplan» rådmannen om å lage utkast til 
planprogram for revisjon av Klima- og energiplanen. Av saken framgikk det at formannskapet 
vil utgjøre den politiske styringsgruppen for planrevisjonen. Styringsgruppen skal ivareta 
helheten i prosjektet sett ut fra flere ulike virksomhetsområder og sikre at prosjektet er i tråd 
med overordnede føringer. 



 

Vurdering: 
Hå kommune vil i revideringen av klima- og energiplanen følge føringene i 
planretningslinjene i forhold til innhold. I henhold til retningslinjene skal kommunene gjennom 
planlegging stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, effektivisere og legge om 
bruken av energi. Dette kan gjøres gjennom revidering av temaplanen for Klima og energi. 
Hovedpunktene i den reviderte planen vil bli innarbeidet i kommuneplanen ved neste 
rullering.  

 

Det er ikke formelle krav om å lage planprogram for en kommunal temaplan. Men siden vi 
foreslår at Hå kommune reviderer klima- og energiplanen i nært samarbeid med andre 
interessegrupper, finner vi det naturlig å lage planprogram og legge dette ut på høring for å 
få synspunkter på og innspill til det foreslåtte opplegget. 

 

I vedlagte forslag til planprogram redegjør vi for formålet med planarbeidet, planprosessen 
med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å 
bli særlig berørt, hvilke tiltak som vil bli vurdert og behovet for utredninger.  

 

I planprogrammet er det holdt frem flere mulige satsingsområder der gjennomføring av tiltak 
antas å kunne ha størst effekt med hensyn til reduksjon av klimagassutslipp. 
Satsingsområdene er; «transport», «stasjonær energi», «landbruk», «næringsliv», 
«innkjøpsordninger», «bruk av miljøkrav i planlegging og utbygging» og «samarbeid, 
kompetansebygging og holdningsskapende tiltak». Valg av satsingsområder og tiltak vil bli 
vurdert nærmere og prioritert gjennom revideringen av Klima- og energiplanen.  

 

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. 
Når planprogrammet er fastsatt av kommunestyret, starter selve planarbeidet. Den reviderte 
planen vil fokusere på kommunens rolle som samfunnsutvikler i forhold til de utfordringene 
som klimabildet framover viser samt fokusere på tiltak for å effektivisere og legge om 
energibruk og redusere klimagassutslipp knyttet til kommunens egen  virksomhet. Planen vil 
inneholde forslag til målsetninger på overordnet og sektornivå, og det vil bli laget et 
handlingsprogram med prioriterte tiltak. 

 
Vedlegg: 
Forslag til planprogram Klima- og energi 
 
 
 


