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Innledning 
Planprogram for kommunedelplan for Klima og bærekraft er utarbeidet av Alstahaug 

Kommune i henhold til plan - og bygningsloven §§ 4‐1 og 12‐9. 

 

Planprogrammet skal gi premisser for utarbeidelsen av kommunedelplan ved at det gjør rede 

for formålet med planarbeidet, samt beskriver tematiske utredninger som vil bli gjennomført 

for å belyse planens konsekvenser. 

 

Når planprogrammet er vedtatt vil det bli utarbeidet planforslag i tråd med vedtatt prosess. 

Førstegangsbehandling i planutvalget og offentlig høring er planlagt i mai/juni 2022. Det tas 

sikte på at planen kan vedtas august 2022. 

 

 

 

 



 

 

Innholdsfortegnelse 
Innledning ....................................................................................... 2 

Bakgrunn ......................................................................................... 4 

Bakgrunn og problemstilling...............................................................................................4 

Dagens situasjon og tidligere vedtak i saken .......................................................................4 

Formål ................................................................................................................................6 

Resultatmål .........................................................................................................................6 

Hovedutfordringer ..............................................................................................................7 

Bakgrunn for planprogram ..................................................................................................7 

Utredningstema ..................................................................................................................7 

Planprosess ...................................................................................... 9 

Framdrift ............................................................................................................................9 

Medvirkning ..................................................................................................................... 10 



 

 

  Forslag til planprogram Kommunedelplan for klima og bærekraft| Alstahaug kommune 4 av 10 

 

Bakgrunn 
 

Bakgrunn og problemstilling 
Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med å begrense klimagassutslipp, og klima- og 

energiplanlegging er en lovpålagt oppgave. Noen kommuner har lang erfaring, og høy kvalitet 

på sine prosesser og planer.  De fleste kommunene opplever imidlertid mange utfordringer 

med forankring og gjennomføring. Gode planprosesser er ressurskrevende, og fagfeltet man 

jobber med er i rask utvikling. Klimaspørsmålene er grenseoverskridende og det bør være 

sammenheng mellom lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Alstahaug kommune 

har initiert et interkommunalt samarbeid for å få på plass et felles kunnskapsgrunnlag for 

Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord og Træna.  

Et viktig formål med arbeidet er å styrke klima- og bærekraftplanen som strategisk 

styringsdokument for kommunen og regionen. Langsiktige strategier skal gjøres tydelige og 

målene skal forankres i alle kommunens virksomheter. Planarbeidet skal bidra til reduksjon i 

utslipp av klimagasser, redusert energibruk og en større andel fornybar energi. Kommunen 

har ulike roller og virkemidler i sektorer som er ansvarlig for klimautslipp, og de er store 

aktører i lokalsamfunnet. Kommunen er tjenesteytere, myndighetsutøvere, eiendomsbesitter 

og innkjøper, og har ansvar for planlegging og tilrettelegging for gode bomiljø.  

FNs bærekraftsmål har satt en ny helhetlig 

agenda med søkelys på samspillet mellom de tre 

dimensjonene i bærekraftsbegrepet.  Det vises 

videre til Klimakur 2030 som tydeliggjør 

hvordan reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor kan 

gjennomføres ved bruk av en rekke tiltak som 

direkte og indirekte kan medføre reduksjon i 

klimagassutslipp.  Dette er tiltak som i begrenset 

omfang ble vurdert når klima- og energiplan ble 

rullert forrige gang. 

 

Dagens situasjon og tidligere vedtak i saken 
 

Det er en rekke planer, avtaler og lover som er styrende og/eller retningsgivende for arbeidet 

med klima- og energiplaner. De overordnede føringene disse gir, vil få stor betydning for 

hvordan kommunene skal arbeide med energi- og klimarelaterte oppgaver i fremtiden.  

Under følger en ikke uttømmende liste over noen av de mest sentrale av disse:  

 Internasjonale og nasjonale rammer og føringer  

DE TRE DIMENSJONER I BÆREKRAFTIG 

UTVIKLING 
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- Plan- og bygningsloven (2008)  

- Energiloven (1990)  

- Klimaloven (2017)  

- FNs rammekonvensjon om klimaendringer 

 Klimakonvensjonen (1992) 

 Kyotoprotokollen (1997) 

 Parisavtalen (2015)  

- EØS-avtalen (1994)  

- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing 

(2018)  

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

(2014)  

- Nasjonal transportplan 2022-2033 

- Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning 

med EU  

- Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk – Klimaforliket 

- Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge  
- Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk 

samarbeid  

 Regionale rammer og føringer 

- Regional plan - Klimautfordringer i Nordland – under revisjon  
 Kommunale rammer og føringer  

- Kommuneplanens langsiktige del/samfunnsdel (2012-2022)  

- Kommuneplanens arealdel (2016-2022)  

- Kommunal planstrategi (2020-2023)  

- Energi- og klimaplan for Alstahaug kommune (2010-2020) 

 

Nasjonale klima- og energimål 

Stortingsmelding 41 (2016-2017), "Klimastrategi for 2013 - norsk omstilling i europeisk 

samarbeid", presenterer regjeringens strategi for oppfyllelse av klimaforpliktelsen for 2030. 

Gjennom samarbeid vil 2030-målet for ikke-kvotepliktige utslipp nås med hovedvekt på 

innenlandske utslippsreduksjoner og med nødvendig bruk av EU-regelverkets 

fleksibilitetsmekanismer. De ikke-kvotepliktige utslippene kommer i hovedsak fra transport, 

jordbruk, bygg og avfall, men også fra industrien og petroleumsvirksomheten. Regjeringens 

strategi for 2030 legger til rette for betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt. 

Klimakur 2030 har utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i 

ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. 

 

Regionale klima- og energimål 

 De samlede utslippene i Nordland skal reduseres med 20% i forhold til 1991 (30% 

reduksjon i forhold til 2008) 

 Nordland fylkeskommune skal jobbe for å utnytte det potensialet som ligger i 

produksjon av ny fornybar energi og energieffektivisering 
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 Nordland fylkeskommune skal bidra til å redusere kommunenes sårbarhet for 

klimaendringer og styrke deres tilpasningskapasitet/evne 

 

Formål 
 

Hovedformålet med planarbeidet er å revidere kommunedelplan for klima og energi, nå kalt 

kommunedelplan for klima og bærekraft, i Alstahaug kommune for perioden 2020-2030. 

Målet med planarbeidet er å kartlegge nåsituasjonen og gjennomføre tiltak som gir resultat i 

form av reduserte klimagassutslipp i kommunene. Gjeldende klima- og energiplan skal 

gjennomgås som en del av prosessen. 

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer og mye tyder på at endringene skjer 

raskere enn antatt. Disse endringene vil påvirke vår hverdag og vårt miljø i årene som 

kommer. 

Et annet mål er å utarbeide et oppdatert kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn for 

utvikling av planstrategi og samfunnsdel, der det skal fastsettes ambisiøse mål for 

utslippsreduksjon. Et mål er at revidert klima- og energiplan, med planlagte tiltak, knyttes opp 

mot en handlingsplan. Klimaplanlegging skal løftes opp slik at det blir en naturlig del av den 

helhetlige planlegginga. Det skal, etter hvert, bli utarbeidet kommunale budsjett for utslipp av 

klimagasser.  Dette skal skje ved hjelp av utarbeidelse av et kommunalt klimafotavtrykk.  

Videre skal metode for systematisk oppdatering av kunnskapsgrunnlaget utarbeides. 

Det man ønsker å oppnå med prosjektet er halvering av klimagassutslipp på Helgeland innen 

2030. Målet er at man skal sitte igjen med en felles administrativ og politisk forståelse av 

utfordringene på klima- og energiområdet, og av kommunens handlingsrom for grønn 

omstilling. Dette skal bygge på et oppdatert kunnskapsgrunnlag for klima- og energi. FNs 

bærekraftsmål, med spesielt søkelys på mål nummer 13 om å stoppe klimaendringene.  

Klimamålene skal forankres lokalt og omsettes til tiltak på fagområdene. Identifisering av 

lokale satsingsområder med tilhørende relevante tiltak, herunder avklaring av mulighet for 

finansiering og gjennomføring av tiltakene. 

  

Resultatmål 
 

 Etablere tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for klima- og energiplanleggingen i 

kommunen 

 Identifisere de viktigste områdene for kommunale klimatiltak i regionen, og hva 

kommunen kan samarbeide med nabokommuner om 

 Bidra til at alle kommunene har reviderte klima- og energiplaner 

 Bidra til at klima- og energiplanleggingen blir integrert i den overordna, helhetlige og 
strategiske kommuneplanlegginga 
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Hovedutfordringer 
 

Kritiske suksessfaktorer 

 Forankring og eierskap hos politikere og administrasjon 

 Forankring hos deltakende parter (for best mulig resultat er det viktig å sørge for at 

arbeidet er godt forankret i organisasjonene som deltar)  

 Tilstrekkelig tid settes av til prosjektarbeidet 

 Finansiering av prosess og tiltak er på plass 

 «Coronautfordringer» knyttet til planprosessen 

 

Bakgrunn for planprogram 
Planprogrammet er utarbeidet av Alstahaug Kommune, i henhold til plan‐ og bygningsloven 

§§ 4 og 11. 

 

Utredningstema 
I tillegg til hovedutfordringene, vil det være behov for å kartlegge og utrede en rekke andre 

tema som kan være relevante. Aktuelle tema, med noen stikkord, inkluderer: 

- Overordnede planer: Rulleringsbehov av gjeldede planer 

- Landskap, naturmiljø og biologisk mangfold: Viktige lokaliteter og verdier 

- Lokalklima (vind, sol og skygge): Konsekvenser av klimaendringer og tiltak 

- Forurenset grunn og massedeponi: Konsekvenser av klimaendringer og tiltak 

- Luftkvalitet og støy: Konsekvenser av klimaendringer og tiltak 

- Arealbruk og tetthet: Fortettingsbehov m.m. 

- Landbruk og jordvern: Behov for utslippsreduksjon og transportreduksjon 

- Bevaringsverdier og kulturminner: Konsekvenser av klimaendringer og tiltak 

- Trafikk og veier: Utslippsreduksjon 

- Gående og syklende, trafikksikkerhet: Tilrettelegging for økt nyttetransport over på 

myk trafikk. 

- Kollektivtilgjengelighet: Behov for mer bruk av kollektivtransport 

- Grønnstruktur og rekreasjon: Tilrettelegging for kortreist friluftsliv og rekreasjon 

- Friluftsliv: Tilrettelegging for miljøvennlig friluftsliv 

- Uteareal: Konsekvenser av fortetting 

- Barn og unge: Behov for holdningsskapende arbeid 

- Sosial infrastruktur og møteplasser: Behov for møteplasser i nærområdene. 

- Folkehelse: Positive konsekvenser av mer nyttetransport over på myk trafikk 

- Teknisk infrastruktur: Konsekvenser av klimaendringer og tiltak 

- Energi: Omstilling til fornybar energi 

- Universell utfordring/tilgjengelighet: Tilrettelegging i nærmiljøet 

- Grunnforhold: Konsekvenser av klimaendringer og tiltak 

-  
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Det er laget et eget skjema for de aktuelle utredningstemaene, med forklaring av innhold og 

metoder for utredning av planens konsekvenser. Temakart vil bli vurdert for enkelte tema.  

 

Utredningstema Hva skal utredes Metode 

Overordnede planer Rulleringsbehov av gjeldende 

planer 

Vurdere eksisterende 

planverk. 

Landskap, naturmiljø og 

biologisk mangfold 

Viktige lokaliteter og verdier Vurdere kjent kunnskap og 

behov for ny kartlegging 

Lokalklima Konsekvenser av 

klimaendringer og tiltak 

Dels vurdering av kjent 

kunnskap samt innhente 

ekstern rapport. 

Forurenset grunn og 

massedeponi 

Konsekvenser av 

klimaendringer og tiltak 

Vurdere kjent kunnskap og 

behov for ny kartlegging 

Luftkvalitet og støy Konsekvenser av 

klimaendringer og tiltak 

Dels vurdering av kjent 

kunnskap samt innhente 

ekstern rapport. 

Arealbruk og tetthet Fortettingsbehov m.m Vurdere kjent kunnskap og 

behov for ny kartlegging 

Landbruk og jordvern Behov for utslippsreduksjon 

og transportreduksjon 

Dels vurdering av kjent 

kunnskap samt innhente 

ekstern rapport. 

Bevaringsverdier og 

kulturminner 

Konsekvenser av 

klimaendringer og tiltak 

Vurdere kjent kunnskap 

Trafikk og veier Utslippsreduksjon Dels vurdering av kjent 

kunnskap samt innhente 

ekstern rapport. 

Gående og syklende, 

trafikksikkerhet 

Tilrettelegging for økt 

nyttetransport over på myk 

trafikk 

Vurdere kjent kunnskap 

Kollektivtilgjengelighet Behov for mer bruk av 

kollektivtransport 
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Grønnstruktur og rekreasjon Tilrettelegging for kortreist 

friluftsliv og rekreasjon 

Bruk av kjent kunnskap 

Friluftsliv Tilrettelegging for 

miljøvennlig friluftsliv 

Bruk av kjent kunnskap 

Uteareal Konsekvenser av fortetting Bruk av kjent kunnskap 

Barn og unge Behov for holdningsskapende 

arbeid 

 

Sosial infrastruktur og 

møteplasser 

Behov for møteplasser i 

nærområdene 

 

Folkehelse Positive konsekvenser av mer 

nyttetransport over på myk 

trafikk. 

 

Teknisk infrastruktur Konsekvenser av 

klimaendringer og tiltak 

Dels vurdering av kjent 

kunnskap samt innhente 

ekstern rapport. 

Energi Omstilling til fornybar energi Dels vurdering av kjent 

kunnskap samt innhente 

ekstern rapport. 

Universell 

utfordring/tilgjengelighet 

Tilrettelegging i nærmiljø Bruk av kjent kunnskap 

Grunnforhold Konsekvenser av 

klimaendringer og tiltak. 

Vurdere eksisterende 

kunnskapsgrunnlag 

 

 

Planprosess 

Framdrift 
I revidert framdriftsplan legges det opp til at planforslaget kan legges ut på offentlig ettersyn i 

mai og sendes på høring juni 2022, med endelig vedtak september 2022. 
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Medvirkning 
Planen skal utarbeides av en tverrsektoriell prosjektgruppe. Prosjektarbeidet knyttes opp mot 

et parallelt interkommunalt prosjekt med Leirfjord, Dønna, Herøy og Træna. Nettverk for 

klima og plan er arena for samhandling. 

Det vil bli arrangert interne og eksterne møter i løpet av planprosessen, og både kommunale 

og offentlige etater skal involveres i utarbeidelsen av planforslaget.  

Lokalbefolkningen i området vil bli involvert, primært digitalt. Det kan være aktuelt med 

webinar, samt at kommunens digitale flater vil bli brukt til informasjon og invitasjon. Det vil 

bli vurdert å kjøre ulike kampanjer og konkurranser digitalt. Det vil også bli gitt mulighet til å 

komme med innspill under samråd og offentlig høring. 

 

Oppgave Ansvar 2020 2021 2022 

    S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S 

Søke prosjektskjønn PL X                                                 

Oppstartsmøte med 
kontaktpersonene/prosjektgruppe PL+PG     X                                             

Nettverksmøter PL   
 

X       
 

        
 

    X X X X X             

Prosjektgruppemøter PL                                                   

Kunnskapsinnhenting PL+PG     X X X X X X X X X X X X X X X X               

Fastsette planprogram POL                                 X                 

Gå igjennom klimabudsjett PL+PG                                 X X               

FNs bærekraftsmål og klimakur 2030 i 
lokal kontekst PL+PG                                   X X             

Definere innsatsområder og aktuelle 
prosjekter PL+PG                                     X X           

Oppsummering og konklusjoner PL+PG                                       X X         

Førstegangsbehandling Klima og 
energiplan POL                                         X         

Bearbeide høringsinnspill PL+PG                                           X X     

Andregangsbehandling POL                                               X   

Rapportering PL                                               X   

                           
PL = Prosjektleder, PG = Prosjektgruppe 

                          


