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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 
          
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
33/22 Planutvalget 28.04.2022 
37/22 Kommunestyret 05.05.2022 

 

Kommunedelplan for klima- og energi. Forslag til planprogram og 
varsel om oppstart av planarbeid  
Kommunestyrets behandling av sak  37/2022 i møte den: 05.05.2022 
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planarbeidet med en tematisk kommunedelplan for klima 
og energi 2023-2033, jf. plan- og bygningsloven § 11-12. 
Jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 vedtar Kommunestyret utlegging av forslag til 
planprogram på høring og offentlig ettersyn. 
 
Planutvalgets behandling av sak  33/2022 i møte den: 28.04.2022 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Planutvalgets forslag: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planarbeidet med en tematisk kommunedelplan for klima 
og energi 2023-2033, jf. plan- og bygningsloven § 11-12. 
Jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 vedtar Kommunestyret utlegging av forslag til 
planprogram på høring og offentlig ettersyn. 
  
 
 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planarbeidet med en tematisk kommunedelplan for klima 
og energi 2023-2033, jf. plan- og bygningsloven § 11-12. 
Jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 vedtar Kommunestyret utlegging av forslag til 
planprogram på høring og offentlig ettersyn. 
 

Saksutredning 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret vedtok 24.09.2020 kommunens planstrategi, hvor det ble bestemt at det skulle 
utarbeides en ny kommunedelplan for Klima- og energi.  
 

Saksmappe:2021/256 - 6 
Saksbehandler:  STL  
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Bakgrunnen for at Evje og Hornnes kommune ønsker å utarbeide en klima- og energiplan er 
klimautfordringene både kommunen og verden står ovenfor, samt kommunens ansvar til å 
bidra til å redusere klimagassutslipp. 
 
Varsel om oppstart markerer starten på arbeidet med en tematisk kommunedelplan for klima 
og energi for Evje og Hornnes kommune. I henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 skal det 
som et ledd i varsling av planoppstart, utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet. Kommunestyret skal ta stilling til om planprogrammet er klart for å sendes ut på 
høring og offentlig ettersyn.  
 
 
Formelt grunnlag 
Plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 
 
Hensikten med planprogrammet 
Planprogrammet skal være en plan for planarbeidet, og sammen med varsel om oppstart, 
utgjør det første steget i arbeidet med en klima- og energiplan. Planprogrammet skal gjøre 
rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. I tillegg 
inneholder planprogrammet forslag til aktuelle utredningsbehov som kan bidra til å utarbeide 
konkrete klimatiltak for kommunen. 
 

Planprosess og medvirkning 
Klima- og energiplanen skal utarbeides som en tematisk kommunedelplan og vil følge de 
ordinære høringsrutinene for planer etter plan- og bygningsloven med medvirkning, høring 
og offentlig ettersyn.  
 
Kommunen vil i arbeidet legge vekt på samarbeid med lokalt næringsliv, frivillige 
organisasjoner, og andre lokale og regionale aktører. Nabokommuner, fylkeskommunen, 
Statsforvalteren, Statens vegvesen, og andre aktuelle samarbeidspartnere vil på ulike måter 
bli bedt med i arbeidet.   
 
På bakgrunn av utslippstallene for kommunen vil det bli gjennomført medvirkningsmøte med 
landbruksnæringen og et med lokalt næringsliv (handelsstand, bygg, anlegg og 
transportnæringen). Noe av det viktigste med disse møtene vil være å få innspill til hva som 
rører seg i disse næringene i kommunen, og det vil bli gitt informasjon om hvilke muligheter 
som rører seg i markedet og hvilke krav som kan komme. 
 
Det legges ellers opp til et eget medvirkningsarbeid i barnehagene, grunnskolene, folkemøte, 
aktiviteter rettet mot kommunalt ansatte og elektronisk kommunikasjon gjennom sosiale 
medier.   
  
Planavdelingen er i en krevende ressurssituasjon det neste året med flere oppgaver som 
skal leveres. Fremdriftsplanen strekker seg derfor ut i tid, og administrasjonen vurderer at det 
ikke er mulig å legge saken frem for sluttbehandling før våren 2023.  
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Vurdering 

Arbeidet med klima- og energiplanen vil følge opp kommunal planstrategi, og flere statlige og 
regionale føringer for kommunens planarbeid. Planprogrammet vurderes å oppfylle de formelle 
krav til planprogram etter plan- og bygningsloven.  

Kommunedirektøren mener det er viktig at kommunen bruker et bredt spekter av sine roller og 
virkemidler i arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp. Planen må forankres i hele 
organisasjonen, og det må være et mål at tiltak skal gjennomføres både i egen virksomhet og 
i samfunnet forøvrig. 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 vil bli 
beskrevet i egen handlingsplan. Det legges opp til bred medvirkningsprosess der innbyggere, 
næringsliv, offentlige instanser og andre med interesser i klimaarbeid kan komme med innspill 
til arbeidet. 

På bakgrunn av dette, anbefaler Kommunedirektøren at forslaget til planprogram sendes ut på 
høring og offentlig ettersyn, og at det varsles om oppstart av planarbeid. 

 

Evje, 12.05.2022 

Kommunedirektøren 

 

 

Vedlegg 

1 Forslag til planprogram 


