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Forslag til planprogram: Kommunedelplan for klima og energi
Kommunedirektørens innstilling:
1. Planprogram for «Kommunedelplan for klima og energi 2021-2031» vedtas og legges ut til
offentlig ettersyn i 6 uker, jf. plan- og bygningsloven § 4-1. Det varsles samtidig oppstart av
arbeidet med kommunens klima- og energiplan.
Vedlegg:
1. Kommunedelplan for klima og energi 2021-2031, forslag til planprogram
Referanser i saken
1. Plan- og bygningsloven
2. Klimaloven
3. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Bakgrunn
Bamble kommune skal lage en ny kommunedelplan for klima og energi i tråd med kommunens
planstrategi.
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et
planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold
til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for
utredninger.
Saksfremstilling
Bamble kommune vedtok sin første klima- og energiplan den 25.3.2010. Den gang som en
temaplan, som inneholdt et faktagrunnlag og en tiltaksdel. En del av tiltakene i planen er til en viss
grad gjennomført, men det er ikke gjort noen systematisk oppfølging og evaluering av planens
tiltaksdel.
Siden 2010 er det vedtatt flere nasjonale og internasjonale forpliktelser for å redusere
klimagassutslippene. Parisavtalen ble vedtatt som en juridisk forpliktende avtale på klimatoppmøtet
i Paris den 12. desember 2015, og blant annet forplikter avtalen alle verdens land til å redusere
sine klimagassutslipp og holde økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen til «godt
under» 2 grader. I Norge er klimamålene i Parisavtalen er implementert i klimaforliket og i
klimaloven, og vi har her forpliktet oss til å redusere utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor med
40% innen 2030. I tillegg skal Norge bli et lavutslippsamfunn i 2050.
Prosessen som nå starter, er utarbeidelse av en ny klima- og energiplan for Bamble kommune.
Norske kommuner har roller i sektorer som samlet står for omtrent halvparten av norske
klimagassutslipp, og sentrale temaer i planarbeidet vil være:
 Transport
 Energiforsyning
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Oppvarming av bygg
Vann og avløp
Avfall
Landbruk

Kommunen har innenfor disse sektorene en rekke roller som:
 Myndighetsutøver, herunder lokal planmyndighet
 Eier av bygg og anlegg, inkludert kommunale veier
 Grunneier
 Politisk aktør og lokal samfunnsutvikler
 Tjenesteleverandør
 Eier og drifter av kjøretøy og fartøy
 Innkjøper av varer og tjenester
 Byggesaksbehandler
 Ansvarlig for skoleruter, lokalbåter, pasienttransport med mer
 Deltager i regional planlegging
I Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) går det frem at
kommunen skal gå foran i dette arbeidet og bruke et bredt spekter av sine roller og virkemidler for
å oppnå fastsatte mål.
En forutsetning for en god klima- og energiplan er et godt kunnskapsgrunnlag om nåsituasjonen.
Det må derfor utarbeides et klimagassregnskap som gir informasjon om kommunens
klimagassutslipp fordelt på sektorer. Videre må vi ha oppdatert informasjon om energisystem,
energiforsyning og forbruk av energi innen kommunens grenser og eventuell tilgang på
miljøvennlige energiressurser.
Ut over sektorfordelte utslipp i kommunen, kan det være aktuelt å belyse flere problemstillinger og
aktuelle tiltak i klimaarbeidet, som f.eks. bevaring av viktige karbonlagre, arealregnskap og
bevaring av økosystemer og områder med stor betydning for klimatilpasning.
Temaet klimatilpasning blir også en del av kommunens klima- og energiplan. Dette dreier seg om å
bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringene.
Kommunedirektørens vurdering
Planarbeidets oppstart er i tråd med kommunens planstrategi.
Bambles kommunedelplan for klima og energi skal inneholde konkrete tiltak og virkemidler for
reduksjon av klimagassutslipp innenfor kommunens geografiske område. Et klimagassregnskap vil
danne et godt kunnskapsgrunnlag for å planlegge utslippsreduserende tiltak.
Klimaarbeidet krever omstilling, og en god forankring i kommunens organisasjon er avgjørende for
å lykkes i arbeidet.
Det skal formuleres tydelige mål og strategier som skal bidra til måloppnåelse. Tiltak og ansvar for
oppfølging skal beskrives i egen handlingsplan som rulleres hyppigere enn planen.
Klimaplanen skal utformes slik at den er lett å lese og enkel å forstå og av planarbeidet skal det
framkomme konkrete tiltak i Bamble kommune som organisasjon.
I tråd med statlige planretningslinje anbefales det også at klima- og energiplanen har et
samfunnsperspektiv, slik at målsettingene gjelder for hele Bamblesamfunnet og ikke bare
kommunen som virksomhet.
Miljøkonsekvenser
Planprogrammet og det videre planarbeidet vil på sikt ha positive miljøkonsekvenser.
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Økonomikonsekvenser
Kommunens administrasjon skal i størst mulig grad lage klima- og energiplanen selv, men
det må leies inn ekstern kompetanse for å få laget et detaljert klimagassregnskap for
Bamble kommunes geografiske område og en framskrivning av utslippene i kommunen
dersom det ikke gjøres tiltak. Utgiftene dekkes over kommunens driftsbudsjett.
Konklusjon
Planprogrammet anbefales og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det varsles samtidig oppstart
av planarbeidet med kommunedelplan for klima og energi for Bamble kommune.
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