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STATLIG PLANRETNINGSLINJE FOR KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING I 

KOMMUNENE  -   HØRING 

 

 

Vi viser til høringsbrev mottatt 11.juni vedlagt utkast til statlig planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner, der departementet ber om synspunkter på 

a) forslag til statlig planretningslinje og b) hensiktsmessigheten av slik retningslinje.  

 

Troms fylkeskommune ønsker å avgi høringsuttalelse og har anmodet departementet om 

utsatt frist slik at utkast til planretningslinje for klima- og energiplanlegging kan behandles 

politisk. Departementet melder at fristen ikke kan skyves lenger ut i tid. Troms 

fylkeskommune v/administrasjonen avgir herved uttalelse med forbehold om endringer etter 

politisk behandling i fylkesrådet 1.september.  

 

      
1. Troms fylkeskommune ser verdien av statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging 

i kommuner og fylkeskommuner, for slik å styrke og sikre klimapolitiske hensyn i kommunalt 

og regionalt planarbeid.  

 

2. Retningslinjene må innbefatte krav til at tilpasning til klimaendringer inngår i planarbeidet. 

Lokalt/ regionalt klima- og energiplanarbeid må forholde seg til samfunnsmessige utfordringer 

knyttet til pågående klimaendringer forstått som situasjon med økt ustabilitet i vær- og 

vindforhold, temperatur og nedbør, forskyvning i årstidsvariasjoner etc.    

 

3. Med ny plan- og bygningslov har fylkeskommunen fått en forsterket rolle og ansvar når det 

gjelder klimaplanlegging, og fylkeskommunen ser positivt på at lokale og regionale 

planmyndigheter gjennom planretningslinjen får et sterkere virkemiddel for å sikre at 

klimahensyn integreres i øvrig planlegging, og at fokus på energi blir så sterkt vektlagt.   
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4. Troms fylkeskommune vil understreke viktigheten av at retningslinjen er tydelig og mest 
mulig samsvarende i krav til kommunalt – og regionalt nivå, og at krav i retningslinjen 
samsvarer med krav i statlige støtteordninger. Det vil bidra til økt forutsigbarhet, og ventelig 
økt motivasjon for å utarbeide slike planer. 

 

 
5. Troms fylkeskommune mener det er viktig at retningslinjen formuleres konsistent mht hva 

som kreves av datagrunnlag, hvorfor slikt datagrunnlag er viktig og hvor det finnes, og vil 

anmode om at det utarbeides / oppgraderes veiledningsmateriell slik at planarbeidet kan 

gjennomføres mest mulig enhetlig og effektivt.  

 

 

6. Retningslinjen bør ha innebygd fleksibilitet for (hvordan) fastsette reduksjonsmål. 

Kommunene oppfordres til å sette ”ambisiøse mål” for utslippsreduksjoner. Kommentardelen/ 

evnt oppfølgende veileder til retningslinjen bør illustrere hvordan utslipp varierer mellom 

kommuner/ kommunetyper som følge av næringsvirksomhet, befolkningstetthet, 

kommunikasjonsfunksjon etc., og angi metodikk for håndtering av de ulike utslippskildene og 

fastsetting av ambisiøse (men) realiserbare reduksjonsmål.   Troms fylkeskommune legger i 

sine planer nasjonale reduksjonsmål til grunn for forslag til reduserende tiltak. Nasjonale / 

regionale reduksjonsmål vil være retningsgivende for kommunene, på overordnet nivå.   

 

 

7. Troms fylkeskommune vil understreke behovet for at statlige myndigheter bidrar til å bygge 

opp kompetanse for å ivareta og sikre høg kvalitet både i utarbeiding av klima- og 

energiplaner, oppfølging av planer, iverksetting av tiltak og evaluering av effekt. Bidrag fra 

sentralt hold må innbefatte både fagmateriell i form av veiledere, kvalitetssikret metodikk og 

økonomiske insentiver.     

 

 

8. Fylkeskommune vil videre poengtere at omlegging til klima- og miljøvennlig energibruk også 

er betinget av rammevilkår som økonomi og regelverk, kompetanse og teknologiutvikling  

som ikke berøres av retningslinjen for klima- og energiplanlegging.  

 

 

9. Troms Fylkeskommune vil sterkt beklage at høringsperioden for planretningslinjen for klima- 

og energiplanlegging i kommunene ikke er tilpasset politisk årsplan, slik at merknader til 

høringsutkastet kunne legges fram for fylkestinget og sikres bredere diskusjon og politisk 

forankring.  Flere kommuner i Troms har utarbeidet lokal klima- og energiplan, men p.g.a 

høringsperiode i ferietiden har det ikke vært mulig å innhente synspunkter på forslag til 

planretningslinjen fra disse, basert på egne erfaringer. Det beklager vi.   

  

 

     

Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn H. Kavli  
Miljø- og samferdselssjef                       
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                                                                                                              Spesialrådgiver                             


