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Klima- og energiplanlegging – for reduserte kommunale 
klimautslipp  
 
«Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging» og «Statlige planretningslinjer for 
samordna bolig-, areal- og transportplanlegging» skal bidra til å sikre at kommunene 
planlegger for reduserte og lavest mulige klimautslipp.  Fylkesmannen har et særskilt ansvar 
for å påse at nasjonal politikk iverksettes på kommunenivå, og ønsker med dette å bidra til at 
kommunene følger opp disse retningslinjene.  
 
HVORFOR REVIDERE KLIMA- OG ENERGIPLAN? 
Pågående menneskeskapte klimaendringer er i ferd med å endre livsbetingelsene på jorda 
dramatisk. Om vi skal kunne bremse på dette, eller snu utviklingen, er det helt nødvendig at 
alle bidrar til å redusere egne utslipp så langt som mulig.  
 
Kommunene kan bidra både til direkte og indirekte reduksjoner av klimagassutslipp gjennom  

 tiltak i egen virksomhet 
 å stille krav ved anskaffelser og til kommunale utbyggingsprosjekter 
 fysisk planlegging 

 
Kommunene har pålegg om å planlegge for redusert utslipp av klimagasser og en effektiv og 
miljøvennlig energibruk. Dette går fram av "Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene". Planleggingen kan enten gjennomføres som en egen 
klima- og energiplan, eller innarbeides i andre aktuelle kommunale planer.  
 
Alle kommunene i Nordland har enten en egen klima- og energiplan, eller har en slik plan 
felles med en eller flere nabokommuner. Mange av disse planene er imidlertid nå enten 
modne for revisjon, eller er ikke i tilfredsstillende grad videreført i kommuneplanens 
handlingsdel / økonomidel og andre relevante kommunale planer. 
 
KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNALE KLIMA- OG ENERGIPLANER 
Som grunnlag for revisjon av regional klimaplan ønsker Nordland Fylkeskommune bl.a. å ha 
oversikt over status for kommunenes klima- og energiplanlegging, noe Fylkesmannen også 
trenger for best mulig å kunne bistå kommunene i dette viktige arbeidet. 
 
Vi vil derfor oppfordre alle om å svare på spørreundersøkelsen som Fylkeskommunen nylig 
har sendt ut om status for kommunens klima- og energiplan. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/
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VEILEDNING OG TILSKUDD – SPESIELT TIL NETTVERK 
For å lette arbeidet med kommunale klima- og energiplaner er det utarbeidet særskilt 
veiledning for dette på Miljøkommune.no (se eget tema under «Klima»).  Her fins og tilgang 
til aktuell statistikk over kommunale utslipp for utvalgte områder. Denne statistikken er nå blitt 
oppdatert, slik at den omfatter utslipp for årene 2009, 2011, 2013 og 2015. I tillegg arbeider 
Miljødirektoratet, i samarbeid med KS, med å kunne presentere en ytterligere forbedret 
statistikk i desember 2017. 
 
Det vil være både fornuftig og ressurssparende at nabokommuner samarbeider om klima- og 
energiplanleggingen.  Det er allerede etablert 8 regionale plannettverk i Nordland som en 
mulig arena for dette (se hjemmesida til Nordland fylkeskommune). For å stimulere til 
interkommunalt samarbeid og kompetanseheving gis det kr. 25.000,- i støtte over 
klimasatsordningen til drift av nettverk som omfatter 4 kommuner eller flere.  
 
Midler over denne ordningen vil også i vesentlig grad kunne brukes til å finansiere 
gjennomføring av kommunale klimatiltak. Kommuner som har en oppdatert klima- og 
energiplan vil ha et fortrinn når det skal søkes om finansiering her. For 2017 blir det delt ut i 
alt 150 mill. kr over klimasatsordningen, og det er all grunn til å forvente at en tilsvarende 
ramme blir stilt til disposisjon for 2018. Denne ordningen er også omtalt som eget tema 
under «Klima», jf. ovenfor. 
 
AVSLUTNING 
Vi ser at mange kommuner har tatt med revisjon av klima- og energiplan i den kommunale 
planstrategien. Vi må likevel oppfordre kommunene om å prioritere dette arbeidet, slik at 
disse planene kan fungere som et oppdatert grunnlag for annen kommunal planlegging. 
Kommuner med nyere planer bør spesielt påse at aktuelle tiltak er videreført i bl.a. 
kommuneplanens handlingsdel / økonomiplanen. 
 
Fylkesmannen har tro på at klima- og energiplanlegging blir tema for de interkommunale 
plannettverkene i 2. halvår i 2017, og vil blant annet være innstilt på å veilede om dette 
planarbeidet her. Samtidig vil det være naturlig at Fylkeskommunen orienterer om arbeidet 
med revisjon av den regionale klimaplanen, slik at de kommunale planene så langt som 
mulig bygger opp under den regionale planen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sveinung Bertnes Råheim (e.f.)  
fylkesmiljøvernsjef Tore Vatne 
 seksjonsleder 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 

 
 
Kopi: 
Nordland fylkeskommune post@nfk.no 

 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/
https://www.nfk.no/tjenester/planlegging/plannettverk/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/
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