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INNLEDNINGINNHOLD 01
1.1 Bakgrunn
Dagens gjeldende klima- og energiplan ble vedtatt 
av kommunestyret 11. desember 2009. Planen er 
tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Klima- og 
energiplanen fra 2009 hadde følgende målsettinger:

➢ Kommunen har som mål å energieffektivisere sine
bygg med 10 %.
➢ Kommunen vil i sin plan- og pådriverrolle arbeide
for å redusere klimagassutslippene med 10 % i
forhold til 2006-nivå i kommunen som geografisk
område.
➢ Kommunen vil være en pådriver for fornybar
kraft- og varmeproduksjon.

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

Bakgrunnen for at Evje og Hornnes kommune 
ønsker å utarbeide en klima- og energiplan er 
klimautfordringene både kommunen og verden 
står overfor, samt kommunens ansvar til å bidra til å 
redusere klimagassutslipp. Parisavtalen, klimaloven, 
FNs bærekraftsmål, og regionale og lokale planer 
og mål legger føringer for arbeidet med klima- 
og energiplanen. I formålsparagrafen til statlige 
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging 
og klimatilpasning, står det: 

1.2 Hensikten med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å utarbeide en klima- 
og energiplan for Evje og Hornnes kommune. 
Gjennom klima- og energiplanen ønsker kommunen 
å fastsette mål for å redusere utslipp av klimagasser 
og redusere alvorlige konsekvenser av klima-
endringene. 
Klima- og energiplanen skal fungere som et 
styringsverktøy også i annet arbeid og bidra til 
at kommunen følger opp Norges forpliktelser i 
Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. I tillegg til å 
beskrive kommunens energiforbruk og klimagass-
utslipp, vil hovedvekten av klima- og energiplanen 
fokusere på å sette klimamål med konkrete 
strategier og tiltak for å oppnå målene. Planen 
må forankres i hele organisasjonen, og det er et 
mål at tiltak skal kunne gjennomføres både i egen 
virksomhet og i samfunnet for øvrig. 
Et av hovedmålene med planarbeidet er å 
bevisstgjøre slik at alle kommunens ansatte, og 
innbyggere, er i stand til å ta gode klima- og energi-
vennlige valg.
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«Kommunene skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhets-
utøvelse stimulere til, bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljø-
vennlig energiomlegging. Planleggingen skal bidra til at samfunnet forberedes 
på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).»



FORUTSETNINGER OG FØRINGER 
FOR PLANARBEIDET02

I tillegg til at kommunestyret har vedtatt at det skal 
utarbeides en klima- og energiplan, er det også en 
rekke andre føringer for arbeidet med reduksjon 
av klimagassutslipp som har innvirkning på hva 
kommunene skal gjøre.

2.1 Internasjonale føringer
På det internasjonale nivået er det først og fremst to 
sentrale forpliktelser og mål som legger føringer for 
arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. Det 
er FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg 
til reduksjon av nasjonale klimagassutslipp på 
50-55 % innen 2030. Avtalen fastslår at tiltak skal
gjennomføres slik at den globale oppvarmingen ikke
skal overstige 2 grader i inneværende århundre, og
helst skal den holdes under 1,5 grader. I Parisavtalen
er man enig om at utslippskutt skal skje «så raskt
som mulig», og at verden skal bli «klimanøytral» i
løpet av siste halvdel av dette århundret.

Mål 13 i FNs bærekraftsmål går direkte på å 
stoppe menneskeskapte klimaendringer. Flere av 
de andre målene er direkte eller indirekte knyttet til 
menneskelige utslipp av drivhusgasser. 

Særlig følgende mål knyttes til klimaendringer:
➢ Mål 2: Utrydde sult (bærekraftig landbruk)
➢ Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold
(vannforvaltning)
➢ Mål 7: Ren energi for alle
➢ Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
(bærekraftig vekst)
➢ Mål 9: Innovasjon og infrastruktur (klimatil-
pasning)
➢ Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
➢ Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
(bærekraftig)

➢ Mål 14: Liv under vann (bærekraftig forvaltning av
ressurser i havet)
➢ Mål 15: Liv på land (bærekraftig forvaltning av
natur og miljø)

FNs klimarapport fra 2021 understreker at 
menneskers påvirkning på klimaet har ført til at den 
globale oppvarmingen går raskere enn før. Den 
globale gjennomsnittstemperaturen har allerede 
steget 1,1 grad siden førindustriell tid. Klima-
endringene fører allerede til mer ekstremt vær over 
hele kloden og endringer i klimasystemene, ifølge 
rapporten. I Norge vil temperaturøkningen bety et 
varmere og våtere klima med mer ekstreme tempe-
raturer, nedbør og flom.

2.2 Nasjonale føringer
Klimaloven trådte i kraft 1. januar 2018. Denne 
legger føringer for hvor mye som skal kuttes av 
nasjonale drivhusgasser frem til 2030. Norge har 
også lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn 
i 2050. Klimaloven fastsetter at Norge skal redusere 
klimagassutslippene med 80-90 % innen 2050 
sammenlignet med 1990.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023 har egne føringer for klima 
og energibruk. De nasjonale forventningene skal 
legges til grunn ved all kommunal planlegging. En 
av de mest sentrale føringene i forventningene er 
at klimagassutslippene skal reduseres i samsvar 
med nasjonale og internasjonale mål. I tillegg skal 
samfunnet omstilles til lavutslippssamfunn og 
tilpasses endret klima.

I statlige planretningslinjer fra 2018 påpekes det 
at kommunene skal gjøre en helhetlig og langsiktig 
klima- og energiplanlegging som omfatter alle deler 
av kommunenes virksomheter og ansvarsområder. 

ᐃ Figur 1: FNs bærekraftsmål

Klima- og energispørsmål skal behandles i en egen 
plan eller som en del av kommuneplanen. Hvordan 
vi velger å bygge og bo har stor innvirkning på 
den langsiktige klimapåvirkningen. Derfor har både 
statlige planretningslinjer og andre nasjonale trans-
portplaner (Nasjonal transportplan, NTP) egne mål 
knyttet til reduksjon av drivhusgasser.

I Meld. St. 13 «Klimaplan for 2021-2030» står det 
at skog og andre areal har en viktig rolle i klima-
sammenheng. Bærekraftig forvaltning av skogen 
skal medvirke til både opptak og lagring av CO2, og 
til forsyning av fornybart råstoff som kan erstatte 
fossil energi og materialer. Vi skal i enda større grad 
innrette skogforvaltningen for å øke opptaket av 
CO2.

Meld. St. 33 «Klimatilpasning i Norge» (2013) gir 
viktige føringer for kommunens arbeid med klimatil-
pasning. Her understrekes klimaendringenes lokale 
karakter, som plasserer kommunene i en førstelinje i 
møtet med klimatilpasningene. I tillegg understrekes 
det at føre-var-prinsippet skal gjelde for arbeidet 
med klimatilpasning, samt at høye anslag for 
fremtidige klimaendringer skal legges til grunn.

Kommunene i Norge har fire oppgaver knyttet til 
klimaendringene: 
1) Redusere utslippene og øke karbonbindingen
2) Tilpasse seg klimaendringene
3) Håndtere egen klimarisiko
4) Bevare naturmangfold og økosystemtjenestene
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2.3 Regionale og lokale føringer
Regionplan Agder 2030 legger de regionale 
føringene for hva som skal prioriteres i regionen 
de neste årene. Det er mål om at Agder skal være 
et attraktivt lavutslippssamfunn og at klimagassut-
slippene skal reduseres med 45 prosent innen 2030. 
Et gjennomgående perspektiv i planen er klima 
og miljø, noe som også legger føringer for lokale 
kommunale planer.

For å hjelpe kommuner og andre aktører å kutte i 
sine utslipp, har det blitt utarbeidet et klimaveikart. 
Dette er ikke en plan, men et hjelpemiddel til 
kommunene, både i planlegging og i de konkrete 
handlingene for å nå målene som settes. Klima-
veikart Agder vil derfor være en viktig kilde 
til kunnskap om forslag til tiltak i kommunens 
klimaplanarbeid.

Samfunnsdelen 2018-2029 til Evje og Hornnes 
kommune slår fast at Evje og Hornnes skal ha 
større fokus på å ivareta nasjonale føringer og krav 
innenfor miljø, klima og energiområdet. Under 
satsingsområde Levekår har kommunen et strate-
gipunkt som heter bærekraftig samfunns- 
utvikling.  

Her er blant annet følgende føringer listet:
➢  Jobbe for å utrede klimakonsekvenser, slik som 
flomsonekartlegging av bebygde områder. 
➢  Stimulere til mer effektiv energibruk, bruk av 
alternative energiformer og mer klimavennlige 
løsninger. 
➢  Ta hensyn til klimaendringer i all planlegging.
➢  Fokus på aktiv skogpleie for å binde CO2.
➢  Fokus på forurensning fra landbruket.
➢  Forebygge nedbygging av matjord.
➢  Revidere klima- og energiplanen.

3.1 Status og utfordringer
Ifølge Den norske stats kommunalbank (KBN) er 
det dagens klimagassutslipp i kommunen 16 407 
tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarer et utslipp på 
4,5 tonn CO2- ekvivalenter per innbygger. Ifølge 
statistikk fra Miljødirektoratet er dette en reduksjon 
på 7 % siden 2019 for Evje og Hornnes kommune. 
De største utslippskilden er veitrafikk, jordbruk og 
avfall/avløp.

Til sammenligning er det totale utslippet per 
innbygger i Oslo 1,8 tonn, mens Kristiansand 
slipper ut 3,8 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger. 
Figur 2 og 3 viser henholdsvis fordeling av dagens 
klimagassutslipp i kommunen og den historiske 
utviklingen.

Av fordeling av utslipp per sektor finner vi at 
kommunen har to vesentlige bidrag i «veitrafikk» 
og «jordbruk», med henholdsvis 44,4 og 34,5 
prosentandel, totalt 78,9 %. Tar man med utslipp i 
VA og Avfall på 11,7 % blir tallet over 90% (90,6%). 

Når en så stor majoritet av utslippene er konsentrert 
i tre hovedkategorier vil man kunne ha mulighet til 
å oppnå vesentlig utslippsreduksjon ved å fokusere 
på arbeid med utslippsreduksjon i disse.  Måling 
av kostnader og kontroll på effekt vil være mulig å 
forenkle betydelig med et så «ukomplisert» utslipps-
regnskap. 

Innenfor de sektorer som ikke ligger inn under 
veitrafikk/jordbruk/VA-avfall har vi vanlig kommunal 
virksomhet bygg/anlegg og varme/fyring. Her har 
Evje og Hornnes allerede gjennomført viktige tiltak. 
Vesentlige endringer utover hensiktsmessig drift og 
utbygging vil ventelig ikke kunne bidra til ytterligere 
utslippsreduksjon i særlig grad. 

3.2 Utredningsbehov
I arbeidet med klima- og energiplanen er det 
to hovedområder som må utredes. Det er mål, 
strategier og tiltak for å redusere klimautslippene 
fra kommunen, og det er klimatilpasning i forhold til 
dagens og fremtidens klimaendringer.

En stor del av utfordringen i arbeidet med klima- og 
energiplanen, vil være å utarbeide gode, effektive og 
realistiske tiltak. Dette vil være tiltak som både skal 
gjennomføres i kommunens egen virksomhet og i 
kommunen for øvrig. Det er ønskelig at klima- og 
energiplanen skal ha stort fokus på lokale tiltak som 
kommunens innbyggere kan bidra med. For å måle 
effekten av tiltakene, må klima- og energiplanen 
også inkludere dagens utslipp og energiforbruk, 
med tallfestede mål for å beregne fremgang. 

Kommunen vil vurdere ulike typer tiltak som 
kan føre til reduksjon i utslipp av klimagasser, 
redusert energibruk og mer bruk av energi fra 
fornybare kilder. Der det er mulig skal mål og tiltak 
tidfestes, kostnadsregnes og effekten tallfestes 
(kilowattimer eller tonn CO2-ekvivalentar). Ansvar 
for gjennomføring skal fordeles. Tidshorisonten for 
planen er fram til 2033.

PROBLEMSTILLINGER  
OG UTREDNINGSBEHOV03

Klima- og energiplan for Evje og Hornnes kommune

ᐃ Samfunnsdelen 
av kommuneplanen 
til Evje og Hornnes 

kommune.

Kommuneplan   
Samfunnsdel
2018 -2029
4. juni 2018

Klima- og energiplanen:  
Temaer som kan være aktuelle å utrede 
nærmere i arbeidet med denne planen:

➢  Areal- og transportplanlegging
➢  Bygg og anlegg
➢  Landbruk
➢  Kommunen som organisasjon/drift
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ᐅ  Figur 2:  
Fordeling av 

klimagassutslipp i 
Evje og Hornnes. 

(kilde: klimarisiko.
kbn.com/

regioner/agder/
evje-og-hornnes/) 

ᐁ  Figur 3:  
Utslipp i 

kommunen fra 
2009 til 2019. 

(kilde: klimarisiko.
kbn.com/

regioner/agder/
evje-og-hornnes/)

PLANPROSESSEN04
Det er ikke satt av ekstra ressurser til utarbeidelse 
av klima- og energiplanen, og det er heller ikke 
satt av egne midler til utarbeidelsen. Det betyr 
at alt arbeidet må gjøres med de ressursene som 
ligger i egne ansatte, eller innenfor de rammer som 
allerede er gitt. Samtidig er arbeidet med klima- 
og energiplanen et viktig arbeid som vil bli brukt i 
senere revisjoner av kommuneplanens arealdel og 
samfunnsdel.

4.1 Organisering
For å oppfylle krav i statlig retningslinje av 
04.09.2009 om klima- og energiplanlegging vil 
kommunen fremme tematisk kommunedelplan som 
oppfyller krav i plan- og bygningslovens kapittel  
11.

Det praktiske planarbeidet vil bli ledet av enhet for 
Forvaltning med Plan- og miljøleder som utførende. 
En ønsker å involvere store deler av kommunead-
ministrasjonen, med vekt på enhetene drift, skole, 
helse og forvaltning.

Det settes ned en politisk/administrativ 
arbeidsgruppe som skal ha ca. seks møter. Gruppen 
skal være diskusjonspartner for de utførende og selv 
delta aktivt i planarbeidet. 

Arbeidsgruppen har følgende medlemmer:
➢  Plan- og miljøleder
➢  Enhetsleder for Drift og Forvaltning
➢  Rådgiver Oppvekst
➢  Rådgiver Helse
➢  Knut Karlsen, representant for kommunestyret
➢  Odd Hynnekleiv, representant for kommunestyret

Konsultative medlemmer vil være Ungdomsrådet, 
Barn- og unges representant i plansaker, Eldrerådet 
og Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse. 

Styringsgruppe for arbeidet vil være Planutvalget. 
Styringsgruppa vil bli holdt orientert om framdrift 
i planarbeidet, og kan bli forelagt prinsipielle 
avgjørelser. Styringsgruppa kan ved behov frita og 
utpeke nye medlemmer i arbeidsgruppa. Høring 
og vedtak vil ellers skje etter reglene i plan og 
bygningsloven og kommunens prosedyrer.
 

4.2 Medvirkning
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.  

Det er ønskelig at det settes ned en referansegruppe 
med følgende medlemmer:
➢  Jordbrukssjef
➢  Skogbrukssjef
➢  Leder for Evjemoen næringspark
➢  Leder for Handelsstanden på Evje
➢  Leder for Setesdal Regionråd
➢  Enhetsleder Drift og Forvaltning
➢  Plan- og miljøleder
➢  Koordinator for klimavennlige anskaffelser på 
Indre Agder

Referansegruppen vil møtes to ganger. En gang i 
forkant av at planen tas opp til 1. Gangsbehandling, 
og en gang før planen skal vedtas. 

På bakgrunn av utslippstallene for kommunen vil 
det bli gjennomført et eget 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 
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➢ Folkemøte/seminar

➢ Aktiviteter rettet mot kommunalt ansatte
➢ Regionalt samarbeid og samarbeid med andre 
kommuner, inkl regionalt planforum.
➢ Elektronisk kommunikasjon gjennom nettsteder, 
sosiale medier o.a.

I tillegg blir det gjennomført høring av planforslag 
etter reglene i pbl. § 11-14, jf. § 5-2.

4.3 Fremdriftsplan
Planavdelingen er i en krevende ressurssituasjon. 
Fremdriftsplanen strekker seg derfor ut i tid, og 
administrasjonen vurderer at det ikke er mulig å 
legge planen frem for endelig vedtak før sommeren 
2023.

Fremdriftsplanen for kommunedelplan klima og 
energi 2023-2033 vises i tabell 1.

ᐃ Tabell 1: Fremdriftsplan

muligheter som rører seg i markedet og hvilke krav 
som kan komme.

Det legges opp til medvirkning i barnehagene og 
grunnskolene 2022-2023. Høsten 2022 omfatter 
medvirkning arbeid med mål og strategier, og 
våren 2023 vil det omhandle arbeid med konkrete  
tiltak til handlingsprogrammet. Arbeidet knyttes til 
temaet bærekraftig utvikling, og er forankret i 
rammeplan for barnehagen og læreplanen for 
grunnskolen (LK20). 

Det planlegges for at medlemmer i elevrådet og 
Ungdomsrådet kan delta som 
“verkstedsmedarbeider” i dette arbeidet.

Det er ellers lagt opp til følgende typer medvirkning 
i planarbeidet:
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