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Rådmannens innstilling 

Kommuneplanutvalget vedtar å sende forslag til Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Kommuneplanutvalget har behandla sak 34/2022 i møte den 25.05.2022 

Behandling  

Votering: 

Rådmannens innstilling ble vedtatt 7 mot 1 (1V) 

  

 

Vedtak 

 

Kommuneplanutvalget vedtar å sende forslag til Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

  
  

  



Saken avgjøres av 

Kommuneplanutvalget  

Vedlegg 

Vedlegg 

1 Hol kommune _ Klima og energiplan _endret etter KPU 27.april 2022 

Forslag til Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 2022-2026, endret 
etter behandling i kommuneplanutvalget sak 23/2022 

Dokument i saken 

Dokumentjournal i sak 2022/669 

Saksopplysninger 

Rådmannen reviderer Handlingsplan for Klima og Energi for Hol kommune (2018-2021) i henhold 
til Kommunal planstrategi 2020-2023.  

Gjeldende klima og energiplan ble vedtatt i 2014 og videreført i 2018, og er basert på en felles 
klima- og energiplan for Hallingdal og Valdres fra 2010. Siden første klima og energiplan for Hol 
kommune ble vedtatt i 2014, har store endringer skjedd innen både nasjonale føringer, kunnskap 
om klimaendringer og observerte endringer i klima. Det siste har ført til en utvidelse av Statlig 
planretningslinje for klima og energiplanlegging til også å omfatte klimatilpasning. Klima- og 
energiplanen inkluderer derfor også klimatilpasning.  

Det er et økende fokus på kommunenes rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Kommunene 
har en nøkkelrolle gjennom rollen som planmyndighet og samfunnsutvikler i å være med på å 
forme samfunnet i retning av et lavutslippssamfunn, hvor hensynet til bærekraftig utvikling er 
ivaretatt. Videre er kommunen viktig gjennom roller og virkemidler i sektorer som står for en stor 
andel av klimagassutslippene, inkludert transport, energiforsyning, oppvarming av bygg, vann og 
avløp, avfall, og landbruk. Fokus på sirkulær økonomi, det grønne skiftet, og bærekraftig utvikling 
vil være med på å bidra til omstilling.  

Målsettingene for klimaarbeidet foreslås konkretisert gjennom fire hovedområder mobilitet, bygg 
og anlegg, ressursbruk og mat. Klimatilpasning kommer inn under hvert tema, der hvor det er 
relevant. Ras, flom, fare for liv, helse, bygg og infrastruktur m.m. blir dekket av Kommune-ROS 
som skal revideres i 2022. Overordna vil denne planen fokusere på tiltak og virkemidler som 
bidrar i retning av omstilling til lavutslippssamfunnet.  

Det ble gitt orientering om oppstart av revisjonen i kommuneplanutvalget 1. september 2021. 
Visjon, målsetting og strategier for klimaarbeidet ble drøftet i kommuneplanutvalget 23.02.2022.  

Forslag til handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning ble behandlet i 
kommuneplanutvalget sak 23/2022 med følgende vedtak: 
Saken utsettes til nytt møte i KPU i mai 2022 og administrasjonen bes  

• etablere et nytt kapittel om miljø, som omhandler tema som bl.a redusere avfall, erstatte 
plast, redusere miljøgifter o.l  

• Omtale mer utfyllende viktigheten av og tiltak for å redusere energiforbruk i kommunale 
bygg  

• Vurdere om planen kan ha tydeligere og mer målbare mål/delmål 

 

Følgende endringer er innarbeidet, markert med gul farge: 

Nytt kapittel om miljø som inneholder temaene plastforbruk- og avfall, miljøgifter, naturmangfold 
og miljøledelse. 



Mer tekst om energieffektivisering i kommunale bygg i kap. 2.2. Tiltak er ikke endret. 
Eksisterende tiltak 1 under tema Bygg og anlegg, delmål 2 i Handlingsplanen er vurdert som 
dekkende. 

Mål og delmål er ikke endret, men det er lagt inn indikatorer for hvert innsatsområde. Disse vil 
vise endring over tid ved årlig rapportering. I tillegg vil miljøfyrtårnsertifisering av kommunale 
virksomheter og årlig innrapportering til ordningen vise endringer over tid for en rekke kriterier 
knyttet til klima og miljø. Miljøfyrtårnsertifisering er omtalt i nytt kap. 2.3.4. 

 

Forhold til overordnet plan  

I tråd med Kommunal planstrategi. Mål og strategier i klima- og energiplanen skal ivareta mål og 
strategier og langsiktige arealstrategier fra kommuneplanens samfunnsdel. Klima og energiplanen 
danner en del av kunnskapsgrunnlaget for revisjonen av kommuneplanens arealdel og 
kommunedelplan for Geilo. 

Miljøkonsekvenser 

Gjennomføring av tiltakene i klima og energiplanen vil føre til positive konsekvenser knyttet til 
reduksjon i klimagassutslipp. Det er viktig å se tiltak i sammenheng med konsekvenser for natur 
og miljø og tilstrebe positive synergieffekter. 

Økonomiske konsekvenser 

Klima og energiplanen presenterer prinsipper og tiltak som kan medføre fremtidige investeringer 
og kostnader for Hol kommune. De økonomiske konsekvensene må vurderes nærmere i 
forbindelse med Handlings- og økonomiplanarbeidet. 

Vurdering 

Klima og energiplanen er en temaplan og skal samordne og synliggjøre kommunens satsing og 
tiltak innenfor temaet. Hol kommune har gode forutsetninger for å bidra til en omstilling til 
lavutslippssamfunnet gjennom fokus på lokale tilpassede løsninger.  
Klima og energiplanen er en plan som berører mange ulike områder hvor det allerede finnes 
planer med mål, strategier og tiltak og prosjekter. Klima- og energiplanen vil samordne og 
synliggjøre kommunens innsats innen klimafeltet. Et viktig prinsipp for klimaarbeidet er en 
helhetstankegang, hvor tiltak som fører til reduksjon av klimagassutslipp også, om mulig, skal føre 
til andre positive effekter, slik som bedre folkehelse, trafikksikkerhet, god arealbruk og et aktivt 
landbruk. 
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