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Klima- og energiplan for Hå kommune - vedtak av planprogram 
 
 
Rådmannen si innstilling: 
Planprogram Klima- og energiplan for Hå kommune blir godkjent. 

 

 
05.09.2017 Formannskapet 
Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. 
 
FS- 071/17 Vedtak: 
Planprogram Klima- og energiplan for Hå kommune blir godkjent. 

 

 
 
14.09.2017 Kommunestyret 
Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedtatt. 
 
KS- 056/17 Vedtak: 
Planprogram Klima- og energiplan for Hå kommune blir godkjent. 

 

 
 
Bakgrunn for saka: 
Hå kommune 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 Prisavtalen 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 21. mars 2017 i sak 027/17 «Klima- og energiplan» rådmannen om å 
lage utkast til planprogram for revisjon av planen. Av saken fremgikk 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.  

 

Formannskapet vedtok 2. mai 2017 å legge forslag til «Planprogram Klima- og energiplan for 
Hå kommune 2017» ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen ble satt til 25. juni 2017. Forslag til 
planprogram ble kunngjort på kommunes hjemmeside og sendt til høringsinstansene. Bonde- 
og produsentlagene og bedrifts- og næringsforeningene ble særskilt varslet og tilsendt 
forslaget.   

 

Det ble totalt mottatt 8 høringsuttalelser til planprogrammet. Fylkesmannen ba om utsatt frist 
og fikk innvilget det, mens Kystverket sin høringsuttalelse kom inn etter høringsfristen. Alle 
høringsuttalelser er vedlagt i sin helhet (se vedlegg 1). Vedlegg 2 inneholder en 
oppsummering av alle innkomne høringsuttalelser med rådmannen sine kommentarer og 
anbefalinger. 

 

Vurdering: 
Resultatet etter høringen har etter rådmannens syn bidratt til flere gode innspill til 
planprogrammet, og medfører at endelig planprogram danner en god arbeidsplattform for det 
videre planarbeidet. Høringen medfører ingen endring i planprogrammet. 

 

Planprogrammet fremholder at arbeidet med klima- og energiplanen blir utført av 
kommunens egne fagfolk for å gi kompetanse og forankring av planen. Planarbeidet vil 
resultere i at konkrete tiltak blir foreslått i planens handlingsdel. Det er viktig å få frem at tiltak 
som krever kommunale bevilgninger, vil måtte innarbeides i kommunens økonomiplan og 
årsbudsjett for å kunne gjennomføres. Intensjonen i planprogrammet er at det årlig, som del 
av økonomiplanarbeidet, blir laget et enkelt klima- og energibudsjett der kommunen er 
tydelig på hvilke tiltak som foreslås og hvordan disse vil bidra til å oppfylle kommunens 
målsetninger med hensyn til klima og energi. 

Et aktivt og mangfoldig landbruk gjør at over 60 prosent av klimagassutslippene i Hå 
kommune kommer fra landbruket. Planprogrammet er lagt opp med sikte på å dekke kravene 
i den statlige planretningslinjen om å formulere fremtidsrettede og ambisiøse mål for 
utslippsreduksjon. Det fremgår av planprogrammet at mål om utslippsreduksjon vil bli 
formulert under hensyn til blant annet at Hå kommune er en av landets største landbruks- og 
husdyrskommuner. 

En viktig forutsetning for planarbeidet er et tett samarbeid med både næringsliv og 
landbruksorganisasjonene i Hå. Det legges opp til en bred og åpen medvirkningsprosess. 
Medvirkning er tenkt på flere plan; formell høringsrunde, klimanettverk, møter med 
landbrukets og næringslivets organisasjoner og folkemøte. 



Den nye klimaloven medfører etter rådmannens vurdering ikke til at det er nødvendig å 
justere det foreslåtte planprogrammet, jf. egen sak om klimaloven som legges fram parallelt 
med denne saken. 

 
Vedlegg: 
Høringsuttalelser 1-8 
Høringsmerknadnader med rådmannens kommentarer 
Planprogram Klima- og energi 
 
 
 


