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Høring – forslag til ny tiltaksdel til kommunedelplan for klima, energi og miljø 
- Nes kommune 
 

Informasjon om høringen 

Bakgrunn 

Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030, med tiltaksdel for perioden 2019-2020, ble 
vedtatt av Nes kommune i mai 2019. Nes kommune reviderer nå tiltaksdelen. Vi har utarbeidet et 
forslag til ny tiltaksdel som vi ønsker å få innspill til. Den nye tiltaksdelen vil gjelde for årene 2022-
2023.  

Forslaget til ny tiltaksdel ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i Nes kommune i 
møte den 30.11.2021, sak 21/153. Formannskapet fattet følgende vedtak: «Forslag til tiltaksdel for 
2022-2023, tilhørende kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030, legges ut på offentlig 
høring i minimum seks uker».  

Saksdokumenter 
Høringsforslaget – «Kommunedelplan for klima, energi og miljø – Tiltaksdel 2022-2023, versjon pr. 
4.11.2021» - er vedlagt, se vedlegg 1. 

Som bakgrunnsinformasjon vedlegges også gjeldende kommunedelplan for klima, energi og miljø 
2019-2030, inkludert tiltaksdel 2019-2020, se vedlegg 2.  

Liste over mottagere av dette brevet kan ses i vedlegg 3.  

Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til andre relevante mottakere.  
Alle som ønsker det er velkomne til å sende inn høringsuttalelse.  
 
Høringsdokumentene er også tilgjengelige på kommunens nettsider: 
https://www.nes.kommune.no/horinger   
 
Dokumentene er i tillegg tilgjengelige for gjennomlesning på servicetorget i Nes rådhus og i Nes 
bibliotek. 

For innsyn i saksfremlegg og vedtak fra politisk behandling i formannskapet den 30.11.2021, se 
https://innsyn.nes.kommune.no/prod/mote/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=70& (se sak 
21/153). 

https://www.nes.kommune.no/
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Høringsuttalelser – hva ønsker vi innspill på? 
I høringen ønskes det spesielt innspill på: 

• Er det tiltak som mangler? Er det tiltak som bør omformuleres eller strykes? 

• Vil noen av tiltakene innebære vesentlige målkonflikter, f.eks. når det gjelder klimahensyn 
versus hensyn til naturmiljø (vannkvalitet, biologisk mangfold mm.)? Hvilke grep kan gjøres 
for å redusere eventuelle målkonflikter? 

 
Innsending av høringssvar 
Høringssvar kan sendes elektronisk til: postmottak@nes.kommune.no,  eller med brevpost til:  
Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes 

Vi ber om at høringssvar merkes med sak 20/12730 i emnefelt/overskrift. 
 
Høringsfrist 
Frist for å levere høringsuttalelse er mandag 28.02.2022. Av hensyn til fremdriften ber vi om at 
fristen overholdes. 
 
Kontaktperson: 
Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til Nes kommune v/ klima- og miljørådgiver Christine 
Oppegaard: epost christine.oppegaard@nes.kommune.no, tlf. 413 18 025. 
 

Oppsummering av innholdet i høringsforslaget 

Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030, med tilhørende tiltaksdel for perioden 2019-
2020, ble vedtatt av kommunestyret i Nes den 28.5.2019. Nes kommune reviderer nå tiltaksdelen. 
 
Kommunedelplanen skal legges til grunn for kommunens klima- og energiarbeid. Planens 
overordnede mål er som følger: 
 

• Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i forhold til 2009-nivået 
innen 2030. 

• Hensynet til energi, klima og klimatilpasning skal være sentrale premisser i fremtidige 
kommuneplaner og andre plandokumenter. 
 

Kommunedelplanen omfatter temaområdene Areal og transport, Landbruk, Kommunal drift, Forbruk 
og avfallshåndtering og Klimatilpasning. Planen angir delmål for hvert av temaområdene. Det skal 
ikke gjennomføres klima- og energitiltak som har vesentlig negativ innvirkning på miljøet. 

Hensikten med tiltaksdelen (dvs. høringsforslaget, vedlegg 1) er å konkretisere tiltak slik at 
kommunen når de oppsatte overordnede mål og delmål.  

Tall som publiseres av Miljødirektoratet viser at de største kildene til klimagassutslipp i Nes er avfall 
og avløp (hovedsakelig deponi), veitrafikk og landbruk. Når det gjelder kommunens egen virksomhet, 
viser et klimagassregnskap som ble utarbeidet i 2020 at bygg- og anleggsprosjekter, offentlige 
anskaffelser, transport og energibruk er de største utslippskildene. Ved utarbeidelsen av ny tiltaksdel 
er det lagt vekt på å finne tiltak som retter seg mot de nevnte utslippskildene.  
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Kort oppsummert inneholder forslaget til ny tiltaksdel følgende tiltak: 
-Innen temaområdet Areal og transport er det foreslått tiltak som bl.a. omhandler tettstedsutvikling, 
gang- og sykkelveier og tilrettelegging for elbiler (lademuligheter).  
 
-De foreslåtte tiltakene innen temaområde Landbruk omfatter blant annet tiltak som skal stimulere 
til økt oppslutning om klima- og miljøtiltak i landbruket (jordbruk og skogbruk). Temaområdet 
inneholder også bl.a. tiltak knyttet til bevaring av myrarealer. 
 
-Temaområdet Kommunal drift inneholder tiltak knyttet til klima- og miljøvennlig bygg- og 
anleggsvirksomhet, samt energieffektivisering/energisparing i kommunale bygg og annen kommunal 
virksomhet (vei/gatebelysning og vann- og avløp). Temaområdet inneholder også tiltak knyttet til 
blant annet miljøsertifisering av kommunale virksomheter og tiltak som reduserer transportbehovet 
(tilrettelegging for digitale møter o.l.).  
 
-Temaområdet Forbruk og avfallshåndtering omfatter bl.a. klima- og miljøvennlige offentlige 
anskaffelser, både spesifikt for kjøretøy og for anskaffelser generelt. Temaområdet omfatter også 
tiltak knyttet til gjenbruk av materialer i bygg, tilrettelegging for økt sortering av avfall, mulig 
biogassproduksjon av slam og tiltak rettet mot deponiutslipp. 
 
-Temaområde Klimatilpasning omfatter tiltak som skal gjøre Nes-samfunnet rustet mot 
klimaendringer og som skal redusere konsekvensen av hendelser som kan oppstå pga. 
klimaendringer (beredskapsplanlegging). 
 
I arbeidet med ny tiltaksdel er det lagt vekt på å formulere konkrete, gjerne målbare, tiltak. Det er 
derfor satt opp målindikatorer for de fleste tiltakene, som kan gi en pekepinn på utviklingen. Der det 
er relevant er det angitt en tidsfrist for gjennomføring av tiltaket. 
 
Alle de foreslåtte tiltakene skal følges opp av kommunen selv, herunder kommunalt foretak. 
Kommunen har utarbeidet en liste til internt bruk der det er spesifisert hvilken avdeling i kommunen 
som er ansvarlig for gjennomføring av de ulike tiltakene, i tråd med anbefalinger om tydelig 
ansvarsfordeling gitt i «Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning».  
 
Forslaget til ny tiltaksdel inneholder overordnede vurderinger av måloppnåelse. I perioden 2009-
2019 var det en generell nedgang i de totale klimagassutslippene i Nes på ca. 24 %. Dette skyldes i 
hovedsak nedgang i utslippene fra deponi og transport. Som angitt over er det et overordnet mål at 
Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i forhold til 2009-nivået innen 2030. 
Tiltakene for foreslås i ny tiltaksdel vil bidra til at kommunen kommer nærmere det overordnede 
målet. Samtidig indikerer tallene at det vil være behov for flere tiltak i årene fram mot 2030 dersom 
man skal nå det ambisiøse målet om 60 % reduksjon i utslippene. 
 

Videre arbeid   

På bakgrunn av innkomne høringsinnspill vil forslaget til tiltaksdel for 2022-2023 vurderes justert.   

Etter gjeldende fremdriftsplan skal forslaget til ny tiltaksdel sluttbehandles av kommunestyret i løpet 
av våren 2022. 
 

Annen informasjon 

I forbindelse med høringen og utarbeidelse av ny tiltaksdel ønsker kommunen å invitere til et 
miniseminar om klima- og energitiltak og klimatilpasning. Seminaret vil være gratis og åpent for alle. 
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Nærmere informasjon om tid/sted, program og påmelding vil publiseres på kommunens nettsider 
www.nes.kommune.no i løpet av januar 2022. Vi presiserer at gjennomføring av seminaret vil 
avhenge av smittesituasjonen i kommunen og de til enhver tid gjeldende koronatiltakene.  
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
 

 

Elisabet Frøyland Christine Oppegaard 
Kommunalsjef rådgiver klima og miljø 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Vedlegg 1_Høringsforslag_Tiltaksdel 2022-2023 
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