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Vedlegg: 
Nr: Tittel  
1535134 Høringsutkast planprogram klimaplan 2022-2030 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Planprogram for kommunedelplan for klima for Østre Toten kommune 2022-2030 
legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Samtidig varsles oppstart av 
klimaplanarbeidet.  

 Høringsperioden settes til 09.10.-21.11.2020 
 Planprogram med høringsinnspill og kommunedirektørens kommentarer til disse 

legges frem for realitetsbehandling i februar 2021. 

 

 
I henhold til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging skal kommunen i sin 
overordnede planlegging innarbeide tiltak og virkemidler som bidrar til oppnåelse av de 
nasjonale målsettingene for klimagassreduksjoner, effektiv energibruk og økt omlegging til 
fornybar energi. Dette kan gjøres som en integrert del av kommuneplanen eller som en egen 
kommunedelplan. Arbeidet med klima- og energiplanen skal følge prosessreglene i plan- og 
bygningsloven. I henhold til lovens § 4-1 skal det utarbeides et planprogram som et ledd i 
varsling av planoppstart. Planprogrammet skal beskrive prosessen for utarbeidelse av 
planen, og bidra til en forutsigbar og effektiv planprosess.  
 
Gjeldende klima- og energiplan (heretter kalt klimaplan) for Østre Toten kommune ble 
vedtatt i 2009, og er ikke rullert siden den gang. I henhold til kommuneplanens samfunnsdel 
2016-2028 skal klimaplanen revideres og integreres i kommunens styringssystem. 
Kommunens planstrategi 2020-2023 vedtatt 17.06.2020 angir at klimaplanen skal revideres i 
inneværende planperiode. 
  



Formålet med revisjon av planen er å styrke klimaplanen som strategisk styrings-
dokument for kommunen. Langsiktige strategier skal tydeliggjøres og mål skal 
forankres. Planen skal ha et samfunnsperspektiv og være i tråd med føringene i 
kommuneplanens samfunnsdel for 2016-2028 der klima, energi og miljø er et 
tverrsektorielt tema.  
 
Klimaplanen vil belyse hvordan Østre Toten skal bidra til å følge opp Norges 
forpliktelser gjennom Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, speiselt mål nr 13 «Stoppe 
klima-endringene». Den skal definere tiltak som skal bidra til en reduksjon av 
klimagassutslipp lokalt og i et bredere perspektiv, mer effektiv bruk av ressurser, 
redusert energibruk og økt gjenbruk. Planen skal også vise dagens utslippsstatus 
samt definere kommunens mål og strategier for å redusere utslippene. Kommunens 
rolle som myndighetsutover, samfunnsutvikler, tjenesteyter, innkjøper, 
eiendomsforvalter m.fl. sett i et klimaperspektiv, vil bli omhandlet. 
 
Klimaplanen skal forankres innenfor alle sektorer og tjenesteområder i kommunen.  
I tråd med statlige planretningslinjer vil klimaplanen også ha et samfunnsperspektiv 
med målsettinger og tiltak som gjelder innbyggere og næringsliv i kommunen, og 
ikke bare favne kommuneorganisasjonen.  

 
Klimaplanen skal utformes slik at den er lett å lese og enkel å forstå. Det skal formuleres 
tydelige mål og strategier som skal bidra til måloppnåelse. Tiltak beskrives i egen handlings-
del som rulleres årlig i henhold til kravene i plan- og bygningsloven.  
 
I henhold til kravene er det utarbeidet forslag til planprogram for revisjon av klimaplanen. 
Framlagte planprogram beskriver formålet med revisjonen, organisering av planarbeidet, 
opplegg for informasjon og medvirkning i planarbeidet samt planlagt framdrift. 
Planprogrammet angir også sentrale tema for planen og avgrensninger i planinnholdet mot 
andre relevante områder, og avklarer utredningsbehov.  
 
I samsvar med plan- og bygningsloven varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan for 
klima, og forslag til planprogram sendes på høring. Frist for innsending av innspill settes til 
21.11.2020.  
 
Vurdering av konsekvenser: 
Det vil være behov for ekstern bistand til nødvendige utredninger for å klarlegge utslipps-
status, framskrivninger og en kostnyttevurdering av aktuelle tiltak. Kostnadene til dette er 
anslått til rundt 400 000 kr, og vil inkludere geografiske utslippstall, utslippsstatus for 
kommunal virksomhet og for landbruksnæringa (som står for rundt 50 % avde geografiske 
utslippene i Østre Toten) samt innspill til relevante tiltak for å nå ønskede målsettinger. 
Kostnadene for konkrete tiltak vil beskrives i handlingsdelen av planen, og må innarbeides i 
de årlige budsjettene. 
 
Utarbeidelse av planen vil kreve bruk av interne ressurser spesielt innen SAM-enhetene, 
men også i øvrige sektorer. Dette er viktig for å få en god forankring I alle sektorer og 
tjenesteområder. Det er også av vesentlig betydning at arbeidet med klimaplanen ses i 
sammenheng med andre pågående planprosesser innen oppvekst, velferd mm. – spesielt 
gjelder dette kommuneplanens areal- og samfunnsdel. 
 
 



Konklusjon: 
Kommunedirektøren foreslår at arbeidet med revidering av kommunedelplan for klima 
igangsettes, og at  formannskapet slutter seg til at fremlagt forslag til planprogram for 
revisjon av klimaplanen legges ut til offentlig høring i perioden 09.10.-21.11.2020. 
 
 
23.09.2020 Utvalg for samfunnsutvikling - (SAM) 
 
 
Behandling i møte: 
Avstemning: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
SAM- 119/20Vedtak: 
 

 Planprogram for kommunedelplan for klima for Østre Toten kommune 2022-2030 
legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Samtidig varsles oppstart av 
klimaplanarbeidet.  

 Høringsperioden settes til 09.10.-21.11.2020 
 Planprogram med høringsinnspill og kommunedirektørens kommentarer til disse 

legges frem for realitetsbehandling i februar 2021. 

 

 
 
30.09.2020 Formannskapet - (FSK) 
 
 
Behandling i møte: 
Avstemning: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
FSK- 097/20Vedtak: 
 

 Planprogram for kommunedelplan for klima for Østre Toten kommune 2022-2030 
legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Samtidig varsles oppstart av 
klimaplanarbeidet.  

 Høringsperioden settes til 09.10.-21.11.2020 
 Planprogram med høringsinnspill og kommunedirektørens kommentarer til disse 

legges frem for realitetsbehandling i februar 2021. 

 

 
 
 


