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Fylkesmannens uttalelse til forslag til klima- og energiplan for
Verdal kommune
Det vises til kommunens oversendelse av 26.03.2010 vedrørende høring av forslag til klimaog energiplan for Verdal kommune. Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger og vi har
etter dette følgende samlede merknader:
Vi synes det er svært positivt at Verdal kommune nå har foretatt en revidering av eksisterende
klima- og energiplan fra 2008. Den reviderte planen omfatter langt flere klimatiltak på flere
områder/sektorer enn opprinnelig plan fra 2008. Den planen som nå foreligger, er mer i
samsvar med Enova og KLIF (tidligere SFT) sine veiledere om klima- og energiplanlegging
og vil være et bedre redskap til å bidra til at kommunens samlede klimagassutslipp reduseres.
I 2009 ble Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene vedtatt.
Etter denne planretningslinjen skal kommunene gjøre helhetlig og langsiktig klima- og
energiplanlegging som omfatter alle deler av kommunens virksomhet og ansvarsområde.
Denne retningslinjen gir klare føringer hva disse planene skal inneholde. Verdals planforslag
dekker flere av kravene som er nedfelt i denne planretningslinjen, men har også enkelte
mangler i forhold til denne planretningslinjen.
Vi kan ikke se at planen inneholder en slik fremskrivning av utslippene som
planretningslinjen krever (jf. punkt 4 c i planretningslinjen). Hensikten med en slik analyse er
bl.a. for at kommunen skal kunne forta de riktige valgene/prioriteringene av klimatiltak. De
fremskrivningene som er foretatt i Verdals klima- og energiplan, er generelle for hele landet.
Vi ber derfor kommunen foreta en slik kommunal framskrivning (med en
framskrivningsperiode på minimum 10 år), enten i forbindelse med denne planen eller ved
første revisjon av planen.
Vi savner for øvrig et konkret måltall på samla utslippsreduksjon fra Verdal kommune i 2020.
Denne målsettingen bør være i samsvar med vår nasjonale målsetting som er at Norge skal
redusere 30% av klimagassutslippene i 2020 relatert til 1990-nivå, hvorav 20% reduksjon skal
gjøres gjennom kommunale tiltak. Vi anbefaler derfor at man konkretiserer kommunens
klimamålsetting slik at denne blir i tråd med vår nasjonale målsetting.
Når det gjelder planens tiltaksdel, mener vi denne burde ha vært mer konkret og detaljert. Vi
savner bl.a. en tydeliggjøring av virkemidler under de ulike tiltakene (jf. punkt 4 g i
planretningslinjen). For å sikre gjennomføring av tiltakene, bør man lage et handlingsprogram
med tydelig ansvarsfordeling av oppfølging av de ulike tiltakene (jf. punkt 4 h i
planretningslinjen). Det bør også sies noe om hvordan man eventuelt tenker seg et samarbeid
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med andre forvaltningsnivåer eller private aktører i kommunen. Videre bør man sette opp en
mer detaljert tidsplan for årlig gjennomføring av de enkelte tiltakene. For å sikre en slik
gjennomføring, er det også nødvendig at tiltakene nedfelles i kommunens
styringsdokumenter, herunder i økonomiplanen og kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
(jf. punkt 3 i planretningslinjen).
Fylkesmannen minner om at man i tillegg til å redusere utslipp, også må ta hensyn til og
planlegge for de klimaendringer som kommer uavhengig av utslippskutt. Vurderinger
omkring dette, med henvisning til tiltak, bør integreres i kommunens klima- og energiplan.
Samtidig må det ligge til grunn for andre styringsdokumenter, som kommuneplanen, og tas
hensyn til i kommunens arealplanlegging. Å forebygge skader som følge av ekstremt vær og
endrede klimaforhold, og å redusere samfunnets sårbarhet mot disse endringene er viktig og
nødvendig, og kan også fungere som motivasjon for å gjennomføre utslippsreduksjoner da
man får konkretisert konsekvensene av klimaendringer. Fylkesmannen vil være behjelpelig
med veiledning i arbeidet med å integrere klimatilpasning i klima- og energiplanen, og
anbefaler Verdal kommune å se på Trondheim kommune sin klima- og energiplan, som har
gjort vurderinger knyttet til dette. Nettsider som kan være relevante i denne sammenheng er
www.senorge.no, som gir prognoser for klimaendringer i ulike regioner, og
www.klimatilpasning.no.
Av plan- og bygningslovens § 9-1 fremgår det at to eller flere kommuner bør samarbeide om
planlegging (etter plan- og bygningsloven) når det er hensiktsmessig å samordne planlegging
over kommunegrenser. På lik linje er det aktuelt at kommuner samarbeider om sin energi- og
klimaplanlegging (jf. planretningslinjen). Vi registrerer at Verdal og Levanger kommune har
valgt å utarbeide hver sin klima- og energiplanlegging. Ved neste revisjon vil vi anbefale at
Innherreds samkommune lager en felles klima- og energiplan, tilsvarende det samarbeidet
som er på andre områder i disse to kommunene, herunder planlegging.
Vi ønsker Verdal kommune lykke til med gjennomføringen av klimatiltakene og det videre
arbeidet på området.
Med hilsen

jørnar Wiseth (e.f.)
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