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1. HAUGESUNDS KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING
Haugesund kommune skal revidere Energi- og klimaplanen fra 2012. I
forkant av arbeidet med ny plan for dette temaet lages et planprogram.
Programmet gjør 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.
I kapittel 1 forklares utgangspunktet for arbeidet med revideringen.
Sentrale dokumenter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå omtales.
Selve planarbeidet vil ta utgangspunkt i eksisterende plan, som skal
justeres og tilpasses overordnede føringer fra statlig til lokalt nivå. Et
større spekter av sentrale dokumenter er omtalt i revidert planprogram.
I kapittel 2 forklares formålet med planarbeidet. Det viktigste er å få
kommunisert hvilke mål og ambisjoner kommunen har, hvilke tiltak som
skal gjennomføres, i prioritert rekkefølge og hvor ansvaret for
oppfølgingen av disse er plassert. Som følge av merknader til forslaget til
planprogram fremstår dette kapittelet nå mer detaljert.
Kapittel 3 omtaler planprosessen. Her omtales også metode for
medvirkning og høringsmerknader til forslag til planprogram.
Merknadene er også inkludert gjennomgående i revidert planprogram.
Til sist, i kapittel 4, omtales mulige endringer og utredningsbehov som
kan være aktuelt som del av planarbeidet. Dette kapittelet er revidert i
noe grad fra forslag til planprogram, som følge av høringen. Ny plan vil
vurdere sammenhengen mellom klima- og energiplanlegging og
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
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1.1.Det kommunale utgangspunktet
1.1.1. Planstrategi 2016-2019
Kommunal planstrategi for Haugesund kommune 2016–2019 ble vedtatt
av kommunestyret 07.09.2016 (PS16/ 64). I planstrategien står det at
kommunedelplan for klima og energi skal revideres i perioden 20162017. Planstrategien grunngav revideringen slik:
Sentrale data for sammenligning i Klima- og energiplanen blir ikke
lengre produsert p.g.a. usikkerhet tilknyttet til dataene. Klima- og
energiplanene bør derfor revideres, slik at man bruker andre metoder
for sammenligning.
Kravet til revisjon av planen fremkommer av loven: «Med heimel i
plan- og bygningslova § 6-2 om statlege planretningslinjer, er det
fastsett ei statleg planretningslinje i september 2009. Denne
retningslinja slår fast at kommunane i si kommuneplan eller i eige
kommunedelplan skal innarbeide tiltak og verkemiddel for å redusere
utslepp av klimagasser og bruke energi meir effektivt og
miljøvennleg. Det er viktig med eit handlingsprogram som tydeleg
fordelar ansvaret for å følgje opp klima- og energiplanane. Revisjon
av klima- og energiplanane skal vurderast minst kvart fjerde år i
arbeidet med regionale og kommunale planstrategiar.»
Planstrategien inneholder ikke eget kunnskapsgrunnlag eller vurderinger
som skal ligge til grunn for planarbeidet. Planstrategien inkluderer ikke
en spesifikk beskrivelse av status for miljøutfordringer knytt til
klimagasser eller energiforbruk, som er et krav etter retningslinjene for
Pbl. § 10-1 Kommunal planstrategi.

1.1.2. Gjeldene Energi- og klimaplan 2012-2020
Haugesund kommunes Kommunedelplan for energi og klima 2012-2020
ble vedtatt av bystyret 14.03.2012 (PS23/2012). Planforslaget ble
vedtatt med mange endringer og presiseringer. Dette vitner om stor
interesse og ønske om å aktivt bidra til god klima- og energiplanlegging.
Det vitner også om en planprosess der høringsrunde og medvirkningen
mulig var mindre fruktbar enn ideelt.
Planen var lagt opp slik at den dekket ENOVAs krav til innhold. Det var
stort fokus på planens evne til å være et styringsdokument i den daglige
driften i kommunen. Utformingen baserte seg derfor på at størstedelen
av bakgrunnsstoffet – faktagrunnlag og framskrivninger – var plassert i
et vedlegg til selve planen. Intensjonen bak en slik utforming var å gi økt
transparens til planen slik at den kunne være mer brukervennlig.
Visjonen var at Haugesund kommune skal være et karbonnøytralt,
livskraftig og robust regionsenter i 2030.
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Status for Energi- og klimaplan 2015 ble lagt fram for Plan- og
miljøutvalget (RS15/12) 14.04.2015 og Formannskapet 15.04.2015 (RS
58/ 2015). Statusrapporten vurderte at det har blitt gjennomført mye
godt arbeid med hensyn til klima og energi. Det er likevel en del områder
hvor det må arbeides videre. Måling av klimagassutslipp og
energiforbruk per innbygger er ikke lengre tilgjengelig fra Statistisk
sentralbyrå (SSB). Denne type måling av utviklingen er dermed vanskelig.
Dette er utfordringer som må ses på ved revidering av kommunedelplan
for energi- og klima, konkluderte rapporten.
Som følge av rapporten ble det gjort følgende vedtak:
Plan og miljøutvalget ber Rådmannen revidere gjeldende Energi- og
klimaplan. Revidert plan må baseres på reviderte nasjonale
klimamål. Planen må synliggjøre hvordan vi kan måle effekt av
tiltak som skal iverksettes.

1.1.3. Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2030
Klima- og energiplanlegging er gjennomgående i Haugesund kommunes
kommuneplan. Bærekraftprinsippet er godt forankret i planen, som igjen
støtter opp om formålet med Plan- og bygningsloven § 1 nr. 1: «Loven
skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet
og framtidige generasjoner».
Haugesunds kommuneplan søker å svare opp til flere av vår tids største
oppgaver, blant annet reduksjon i klimagassutslipp. Kommuneplanen
har sett seg som mål at Haugesund skal tilby innbyggere og innflyttere
en kortreist hverdag med bærekraftig arealbruk og transportløsninger.
Gjennom samfunnsdelen
har kommunen definert
prioriterte temaer,
målsetninger og strategier
for å fremme bærekraftig
samfunnsutvikling. God
klima- og energipolitikk er
del av alle temaene
definert i samfunnsplanen
og ligger til grunn for
kommunens fokus på
tema som:
sentrumsutvikling,
blågrønne korridorer,
tilgjengelighet og
bærekraftige areal og
transportløsninger,
naturmangfold, kortreist hverdag, inkludering, attraktive uteområder
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m.m. Ny klima- og energiplan vil bygge på samfunnsdelen og utvide
temaene der relevant.
En av strategiene for å fremme bærekraft er å planlegge arealbruk og
transportløsninger slik at utslippene av klimagasser i Haugesund i 2020
er redusert til et nivå som er 20 % lavere enn i 1990. Dette målet er
hentet fra Energi- og klimaplanen fra 2012 og må oppdateres til nye
målsettinger. For å få til dette må det tilrettelegges slik at det frister å
sykle, gå eller bruke kollektiv transport i stedet for bil. Den beste måten
å få til det på er å redusere avstander og reisebehov gjennom fortetting
og riktig lokalisering av handel, tjenester og offentlig tilbud. Barnehage
og skoler må ha kapasitet og være tilgjengelige i nye og eksisterende
boligområder.
Videre har kommunen som mål at veksten i persontrafikk i Haugesund
skal tas gjennom sykkel, gange og kollektiv, som er sammenfallende med
målsetning i Nasjonal transportplan. Gjennom en langsiktig prioritering
av syklende, gående og kollektivreisende kombinert med en tett
arealutvikling bør derfor kommunen kunne oppnå en sykkelandel på 20
%, en gangandel på 20 % og en kollektivandel på 10 % i 2030.

1.1.4. Kommuneplanens arealdel 2015-2030
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en
arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Aktuelle virkemidler er
generelle bestemmelser og hensynssoner som det kan gis retningslinjer
og bestemmelser til.
I kommuneplanens arealdel kan det innføres generelle bestemmelser
med krav til bl.a. det enkelte anlegg, jf. § 18-1 og bestemmelse om
tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. §
27-5.
Planarbeidet med ny Klima- og energiplan vil søke å drøfte og komme
med forslag til aktuelle føringer for nye generelle bestemmelser og
eventuelt hensynssoner, som kan innføres ved framtidig revidering av
kommuneplanens arealdel.

1.1.5. Kommuneplanens handlingsdel/ økonomiplan 2017-2020
Planarbeidet vil søke å drøfte og komme med forslag til hvordan
kommuneplanens handlingsdel/ økonomiplan kan forbedres for å ta i
vare kommunens klima- og energiansvar.
Noen kommuner innfører for eksempel egne poster i økonomiplanen
under energi- og klimaregnskap (t.d. Arendal). Den mest lavt hengende
frukten er likevel å kople de mange tiltakene kommunen gjennomfører
innen transport, vann og avløp, ENØK-tiltak og energieffektivisering av
kommunale bygg og eiendom opp mot handlingsplanen i Klima- og
energiplanen.
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Både statusrapporten for Energi- og klimaplanen fra 2015 og alle de
konkrete tiltakene bystyret la til som del av vedtaket av gjeldende plan
viser at det er viktig å kople det som allerede blir gjort med det som er
ønskelig skal gjøres.

1.2.Det regionale utgangspunktet
1.2.1. Regionalplan for energi og klima 2010-2020 & Handlingsprogram (2014)
Formålet med planarbeidet har vært å gi regionale føringer for
bærekraftig energiproduksjon i fylket samt å utarbeide strategier og
tiltak for mer effektiv energibruk og reduksjon av utslipp av klimagasser
fra Rogaland. Planen ble vedtatt av Fylkestinget 16.02.2010.
Handlingsdelen ble vedtatt i oktober 2014.
Planen er utarbeidet i et bredt administrativt og
politisk samarbeid med kommuner, statsetater,
næringsliv og forskningsinstitusjoner. Regionalplan for
energi og klima legger opp til følgende hovedmål:
Rogaland skal produsere 4 TWh ny fornybar energi
innen 2020
Rogaland skal redusere sitt energiforbruk med 20
prosent innen 2020
Rogaland skal innen 2020 redusere sitt utslipp av
klimagasser med 600 000 til 700 000 tonn CO2ekvivalenter – når stor-industrien er holdt
utenfor.

1.2.2. Regionalplan for areal og transport på Haugalandet (2016)
Regional plan for areal og transport på Haugalandet er vedtatt. Tysvær,
Bokn og Karmøy har reiste innvendinger til pkt. 7, 11, 12, 14 og 15, og
disse retningslinjene ble behandlet og gitt ny tekst av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 21.06.2017. Planen er nå endelig vedtatt
og har virkning etter plan- og bygningsloven.
Regional plan for areal og transport på Haugalandet skal legge til rette
for vekst og utvikling og bidra til at Haugalandet framstår som en
attraktiv region for både innbyggere og næringsliv. Kvaliteter som variert
boligmarked, attraktive tettstedssentre og god tilgjengelighet skal
videreutvikles. Samtidig skal fokuset på nærhet, miljø og samhandling i
regionen styrkes.
Planforslaget bygger på hovedstrategien «By og tettsted». Planen legger
til rette for en utvikling som bygger opp om by-, tettsteds- og
grendesentre i alle deler av regionen, slik at de i størst mulig grad kan:
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Gi rom for vekst og utbygging av boliger, næringsvirksomhet og
offentlige funksjoner.
Dekke daglige behov, skape møteplasser og styrke lokal
identitet.
Gi korte avstander til handel, service, arbeidsplasser og andre
funksjoner.
Tilrettelegge for å gå og sykle, eller ta bussen der det er mulig.
Planen legger også til rette for en videre utvikling av vegnettet,
tilgjengelighet og trafikksikkerhet – differensiert ut fra forutsetninger og
utfordringer i ulike deler av regionen.
Planen inneholder felles strategier for hele regionen, med økt grad av
koordinering i de ytre kommunene der veksten har vært størst. Planen
har blitt til i samarbeid med kommunene og statlige etater og skal følges
opp gjennom et regionalt ATP-samarbeid.

1.3.Det statlige utgangspunktet
1.3.1 Statlig planretningslinje
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6-2 ble «Statlig
planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene»
fremmet av Miljøverndepartementet og fastsatt 04.09.2009 gjennom
kronprinsregentresolusjon. De statlige planretningslinjene for klima- og
energiplanlegging i kommunene skal:
a)
b)
c)

Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere
klimagassutslipp.
Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i
kommunene.
Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og
virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

Planretningslinjen sier videre at: «kommunene skal i sin kommuneplan
eller kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere
utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen».
I punkt 4, om innholdet i plan som behandler klima- og energispørsmål
er det presisert at planen bør inneholde:
a) Informasjon om klimagassutslipp i kommunen fordelt på
kilder/sektorer. Alle kilder som innebærer direkte utslipp av
klimagasser innenfor kommunens grenser, bør inkluderes.
b) Informasjon om energisystem, energiforsyning og forbruk av
energi innen kommunens grenser, herunder tilgang på
miljøvennlige energiressurser.
c) Fremskrivning av utslippene i kommunen om det ikke
gjennomføres nye tiltak, forventet etterspørsel etter energi og
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d)
e)

f)

g)
h)

forventet ny energiproduksjon. Fremskrivningsperioden bør være
minst ti år.
Ambisiøse mål for utslippsreduksjoner.
Ambisiøse mål for mer effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i kommunal bygningsmasse og i kommunen for
øvrig.
Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp, mer
effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging.
Tiltakene/ virkemidlene bør i størst mulig grad være koplet til
oppnåelse av de målene som er satt av kommunen.
Utredning av virkemidler som tenkes benyttet for å nå
målsettingene.
Handlingsprogram med en tydelig ansvarsfordeling for oppfølging
av klima- og energiplanene.

Kommunen bør vurdere om klima- og energiplanleggingen skal inkludere
andre elementer enn dem som fremgår av bokstavene a)-h).
I oktober 2017 sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en
ny statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpassing i kommunene på høring. Formålet er å styrke
kommunenes arbeid med klimatilpasning og for å følge opp føringer fra
Meld. St. 33 (2012–2013) om klimatilpasning.
Kommunene bes vurdere hvordan endringer i klima kan påvirke blant
annet samfunnssikkerhet, kritisk infrastruktur, naturmiljø, befolkningens
helse, samt konsekvenser for berørte næringer (for eksempel endringer i
infrastrukturtjenester, transport og reiseliv, vekstforhold og landbruk for
øvrig). Retningslinjen utvides med et nytt punkt for hva planen bør
inneholde: i) sammenhengen mellom klima- og energiplanlegging og
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

1.3.2 Nasjonale forventinger
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt
ved kongelig resolusjon 12. juni 2015, vil ligge til grunn for planarbeidet.
For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer
forberede oss på en langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi må
også tilpasse oss effekten av klimaendringer som allerede skjer. Dette
krever at vi tar i bruk sterkere virkemidler enn vi har gjort til nå, og at vi
sikrer effektiv ressursutnyttelse i areal- og samfunnsutviklingen. Samtidig
blir det viktig å legge til rette for økt verdiskaping og næringsutvikling,
og innovasjon og vekst i nye og grønne næringer. Regjeringen vil
fremheve kommunenes og fylkeskommunenes sentrale roller som
utviklingsaktør og planmyndighet i arbeidet for et sikkert, vekstkraftig og
miljø- og klimavennlig samfunn.
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1.3.3 Norsk energipolitikk
Hovedansvaret for nasjonal energipolitikk er lagt til Olje- og
energidepartementet. Energipolitikken er lagt frem i Stortingsmelding 25
(2015-2016). Kraft til endring — Energipolitikken mot 2030.
Stortingsmeldingen gir en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status
og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen.
Hovedbudskapet i meldingen er at forsyningssikkerhet, klima og
næringsutvikling må sees i sammenheng for å sikre en effektiv og
klimavennlig energiforsyning.

1.3.4 Norsk klimapolitikk
Hovedansvaret for nasjonal klima- og miljøpolitikk er lagt til Klima- og
miljødepartementet. I Klimameldingen fra 2012, Meld. St. 21 (2011–
2012), finner vi at regjeringen vil «ha som mål at veksten i
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport,
sykkel og gange. I og omkring storbyområdene skal kollektivformål og
sykkeltiltak gis økt prioritet ved fordeling av samferdselsbevilgningene».
Bykommuner bør lede an når det gjelder klimaomstilling.
Det legges opp til at 2/3 av Norges klimakutt skal tas nasjonalt. Det
legges opp til å kutte utslipp av klimagasser (målt som CO2-ekvivalenter)
med 30 % innen 2020, med 1990 som referanseår, med ytterligere 10 %
om mange nok andre land legger seg på tilsvarende mål. Norge skal bli
karbonnøytralt innen 2050, om en får en "ambisiøs internasjonal
klimaavtale på plass" innen 2030. Norge har på vilkår tatt på seg en
forpliktelse om minst 40 %utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med
1990. Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050.

1.3.5 Klimatilpasning i Norge
Klimaendringene er i gang. Norge skal forberedes på og tilpasses
klimaendringene. Det observeres endringer i naturen på alle kontinenter
og i alle de store havområdene. Klimaendringene de siste 150 år kan ikke
forklares uten at vi tar hensyn til menneskers utslipp av klimagasser.
Forbrenning av kull, olje og gass har frigjort store mengder CO2.
Sammen med utslipp av klimagasser fra avskoging og andre
utslippskilder har dette bidratt til økt konsentrasjon av klimagasser i
atmosfæren. Den økte mengden klimagasser i atmosfæren er ifølge FNs
klimapanel hovedårsaken til den globale oppvarmingen, og fører til
klimaendringer. Disse endringene får konsekvenser for naturen og store
deler av samfunnet vårt.
For å være føre-var skal det legges til grunn høye alternativer for de
nasjonale klimaframskrivingene når konsekvensene av klimaendringer
skal vurderes. Vektlegging av hensynet til klimaendringene skal i den
enkelte sak balanseres opp mot andre viktige samfunnshensyn.
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Kunnskapsstatus, konsekvenser og tilpasningsbehov for Norge skal
oppdateres i tilknytning til hovedrapportene fra FNs klimapanel dersom
vesentlig ny kunnskap foreligger.
Kunnskapsgrunnlaget for tilpasning til klimaendringene styrkes gjennom
mer aktiv overvåking av klimaendringene, fortsatt opptrapping av
klimaforskningen og utvikling av det nasjonale senteret for
klimatjenester.
Det opprettes et offentlig utredningsutvalg (lovutvalg) som skal vurdere
gjeldende regelverk og komme med eventuelle forslag til forbedring av
rammebetingelsene for kommunenes håndtering av økende mengder
overvann ved et klima i endring

1.3.6 Nasjonal transportplan
Gode velferdstjenester og konkurransekraft for næringslivet krever både
en moderne infrastruktur med høy kvalitet og effektive og sikre
transportløsninger. Nasjonal transportplan 2018-2029, vedtatt april
2017, er en plan for redusert klimaavtrykk og for å ta i bruk de
mulighetene ny teknologi gir. I den nasjonale transportplanen omtales
også mindre byområder som ikke er blant de 9 som får tilbud om
bymiljøavtaler/ byvekstavtaler i denne omgang. Fra plandokumentet:
I flere mindre byområder som ikke er aktuelle for slike avtaler
(Bymiljøavtaler), ventes det en befolkningsvekst som kan gi transport- og
miljøutfordringer. En samordnet og helhetlig satsing på effektiv og
miljøvennlig bytransport og arealbruk vil derfor være gunstig også i disse
byområdene. Potensialet for økt andel sykkel og gange varierer med
byområdenes tetthet og lokalisering av viktige funksjoner, som
tjenestetilbud, sosial infrastruktur og arbeidsplasser. I noen mindre
byområder kan lokale forhold som bystruktur, befolkningsgrunnlag og
transportvekst tilsi at man bør planlegge bypakke ut fra et nullvekstmål
for persontransport med bil. Regjeringen er positiv til slike initiativer fra
lokale myndigheter, og mener det kan bidra til en miljøvennlig og
fremtidsrettet utvikling av transporttilbudet i mindre byområder.

1.3.7 Berekraftige byar og sterke distrikt
Dette er en overordnet stortingsmelding som gir et sammensett og
kunnskapsbasert bilde av hvordan utfordringer og muligheter varierer
rundt om i landet. Meldingen meisler ut hvilken retning regjeringen
mener det er rett å gå i for en videre utvikling av byene og tettstedene,
distriktene og regionene våre. Alle byer, tettsteder og bygder tilhører en
region. I meldinga møtes by- og distriktspolitikk i en felles politikk for
den regionale utviklinga.
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Sentrale føringer eller konklusjoner:
For å nå måla i den nye regionalpolitikken må regjeringa:
leggje til rette for gode og inkluderande lokalsamfunn med vekt
på sosial berekraft i utsette byområde gjennom
områdesatsingar, styrkje og vidareutvikle oppveksttenester,
sysselsetjingstenester og nærmiljøkvalitetar og støtte opp under
frivillig arbeid som førebyggjer einsemd og fremjar sosial
inkludering
halde fram arbeidet med dei eksisterande områdesatsingane og
fortløpande vurdere samarbeid med andre byar der
utfordringane er særleg store
støtte opp om kommunar og andre aktørar som ynskjer å prøve
ut nye løysingar og verktøy for frivillig forpliktande
sentrumssamarbeid
opne for at ein tiltakshavar som har søkt om permanent
bruksendring, kan gå attende til opphavleg bruk. Regjeringa vil
vurdere om det er mogleg å gjere fleire endringar i nasjonalt
regelverk som kan gjere det enklare å ta i bruk tomme lokale
mellombels til andre føremål enn dei er regulerte til, og vurdere
behov for betre rettleiing på feltet
vere ein aktiv partnar i planlegging for ei framtidsretta og
klimavenleg by- og tettstadutvikling i heile landet, der ein
prioriterer høg arealutnytting i senter og nær knutepunkt for
kollektivtransport
samarbeide med byområda om å inngå byvekstavtalar for å
sikre samordning mellom arealbruken og investeringane i
transportsystema
vidareføre forenklingsarbeidet med sikte på å leggje til rette for
raskare bustadbygging. For å møte bustadbehovet er det særleg
viktig å sjå på korleis det kan leggjast til rette for raskare,
billigare og enklare utbygging i kompliserte fortettings- og
transformasjonsområde
arbeide for ytterlegare harmonisering og samordning av plan- og
bygningslova og tilgrensande sektorlover
medverke til å styrkje samfunnsplanlegginga i kommunane
gjennom betre rettleiing og vurdere tiltak for å gjere det mogleg
å rullere samfunnsdelen av kommuneplanen raskare
styrkje medverknad frå folk flest i heile planprosessen mellom
anna gjennom betre tilrettelegging for digitale løysingar
vidareføre arbeidet med digitalisering og forenkling av plan- og
byggjesaksprosessane som eit særskilt satsingsområde
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1.4.Hvorfor kommunedelplan?
Ifølge plan- og bygningsloven § 11-1 skal alle kommuner ha en
kommuneplan. Den skal bestå av en arealdel og samfunnsdel med
handlingsdel. Kommuneplanen kan videre utdypes i gjennom
kommunedelplaner. Man skiller mellom to former for
kommunedelplaner:
1)
2)

Kommunedelplaner for temaer (kommune-samfunnet) og
virksomhetsområder (kommune-organisasjonen).
Kommunedelplaner for deler av kommunens område (arealbruk i
avgrensede geografiske områder innunder arealdelen).

En kommunedelplan for klima og energi faller inn i kategorien av
kommunedelplaner for temaer og virksomhetsområder. Det finnes både
likheter og ulikheter i henhold til prosess og innholdskrav for de to
variantene av kommunedelplan. Plan- og bygningslovens § 11-2 sier at
kommunedelplaner for temaer og virksomhets skal ha en handlingsdel.
En handlingsdel viser hvordan kommunedelplanen skal følges opp de
neste fire år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.
Når en utarbeider eller reviderer kommunedelplaner for temaer og
virksomhetsområder, skal man følge de føringer og prosesskrav som gis i
plan- og bygningslovens §§ 11-12 til 11-15. Dette betyr blant annet at
det er krav om utarbeiding av planprogram.

1.5.Hva er et planprogram?
Planprogrammet er utarbeidet etter Plan- og bygningsloven § 4-1. 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. Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra kravet om
planprogram for reguleringsplaner. 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.
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet
skal gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier, for eksempel
kommunens hjemmeside. Fristen for uttale skal være minst 6 uker.
Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten, delegert til
Formannskapet i Haugesund kommune. Dersom berørte regionale og
statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at
planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale
hensyn, skal dette framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram.
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2. FORMÅL
Formålet med revisjonsarbeidet er å oppdatere Haugesund kommunes
Kommunedelplan for energi og klima 2012-2020. Ny plan får tittelen
Kommunedelplan for klima og energi i Haugesund kommune 2018-2030,
med forkortingen Klima- og energiplan.

2.1.Planprodukt
I. Planomtale
a.

Informasjon om klimagassutslipp i kommunen fordelt på
kilder/sektorer. Alle kilder som innebærer direkte utslipp av
klimagasser innenfor kommunens grenser, bør inkluderes.

b.

Informasjon om energisystem, energiforsyning og forbruk av
energi innen kommunens grenser, herunder tilgang på
miljøvennlige energiressurser.

c.

Framskrivning av utslippene i kommunen om det ikke
gjennomføres nye tiltak, forventet etterspørsel etter energi
og forventet ny energiproduksjon. Framskrivingsperioden bør
være minst ti år.

d.

Utredning av virkemidler som tenkes benyttet for å nå
målsettingene.

II. Retningslinjer
a.

Ambisiøse mål for utslippsreduksjoner.

b.

Ambisiøse mål for mer effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i kommunal bygningsmasse og i kommunen
for øvrig.

III. Handlingsprogram
a.

Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp, mer
effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging.
Tiltakene/virkemidlene bør i størst mulig grad være koplet til
oppnåelse av de målene som er satt av kommunen.

b.

Handlingsprogram med en tydelig ansvarsfordeling for
oppfølging av klima- og energiplanene
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2.2.Oversikt over hvilke temaer som skal gjennomgås

Planomtale

Evaluere eksisterende Energi- og
klimaplan fra 2012.

Dokumentere om tidligere prognoserte
reduksjoner er oppnådd, også ut ifra de
konkrete tiltak og de politiske beslutninger
som ble fattet.

Gjennomgå og oppdatere
kunnskapsnivået.

Synliggjøre utviklingen fra 1990 og frem til i
dag, og ikke bare fra år 2000.

Se nærmere på hvilke utslipp som har
økt, hva som er drivkreftene/
mekanismene og hvilke beslutninger
som må fattes for å endre på dette.

De største utslippene av klimagassutslipp i alt i
Haugesund – avfallsdeponigass (god nedgang
siden 2009), oppvarming i «andre næringer og
husholdning» (litt nedgang siden 2009) og
veitrafikk (økning siden 2009) – skal beskrives
og tiltak for innsparing i disse sektorene vil få
egne kapitler i klima- og energiplanen.

Vurdere sammenhengen mellom klimaog energiplanlegging og samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging.

Vurdere hvordan endringer i klima kan påvirke
blant annet samfunnssikkerhet, kritisk
infrastruktur, naturmiljø, befolkningens helse,
samt konsekvenser for berørte næringer (for
eksempel endringer i infrastrukturtjenester,
transport og reiseliv, vekstforhold og landbruk
for øvrig).

Vurdere kommunes strategier og tiltak
innen klima og energi.

Strategier
og retningslinjer

Formulere tydelige mål ut fra vedtatt
politikk og forpliktelser, og vurdere hva
som kan være riktig ambisjonsnivå
utover dette. Målsettingen vil koples
tematisk til setorenes ansvarsområde.

Eksisterende og nye strategier og tiltak skal
vurderes, inkludert de omtalt i
høringsuttalene til forslag til planprogram.

Avfallsbehandling
Bygg og eiendom
Energiproduksjon- og distribusjon
Holdningsskapende arbeid
Innkjøp og offentlige anskaffelser
Landbruk
Miljøstyring og miljøsertifisering
Transport og arealbruk
Vann og avløp

Faglig og politisk prioritering av
strategier og tiltak.

Synliggjøre hvilke tiltak som skal gjennomføres
når og hvem som har ansvaret for
oppfølgingen av disse.

Avklare hvordan vi kan måle effekt av
tiltak som skal iverksettes.

Handlingsdel

Formulere en tydelig handlingsdel for å
nå målene og ansvarsfordeling for
oppfølging av klima- og energiplanen.

Vi vil vurdere detaljeringsgrad for
handlingsdelen; om tiltak i Klima- og
energiplanen skal være uttømmende, eller om
den skal primært referere til eksisterende og
fremtidige sektorplaners handlingsdeler og
prioriteringer.

Ny plan vil inkludere en strategi for
synliggjøring og oppfølging på nettsiden.
Selve dokumentet skal gjøres mer
brukervennlig.
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3. PLANPROSESS

3.1.Metode for medvirkning
Plan- og bygningsloven § 5-1 sier at forslagsstiller skal tilrettelegge for
medvirkning. Formelle krav til medvirkning for en tematisk
kommunedelplan kommer frem av Pbl. 11-12 til § 11-15.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper
som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og
interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode
muligheter for medvirkning på annen måte.
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Varsel om oppstart av
planarbeid

Høring og offentlig ettersyn
av forslag til planprogram

Høring og offentlig ettersyn
av planforslag

• Varsles samtidig med utsending av
forslag til planprogram
• Pbl. § 11-12

• Pbl. § 11-13

• Pbl. 11-14

Den formelle medvirkningen ovenfor består av offentlige brev, politiske
møter og vedtak og annonsering på kommunens nettside. Som del av
saksbehandlingen skal saken til ungdomsrådet, plan- og miljøutvalget og
kommuneplanutvalget, før vedtak i formannskapet. Planen fremlegges
til sist for bystyret av formannskapet for endelig vedtak.
I tillegg vil det i denne planprosessen bli søkt medvirkning gjennom
direkte orienterings- og innspillsmuligheter for de parter og interesser
som planarbeidet vil i størst grad berøre, for eksempel interkommunale
og private selskap relevant for klima- og energiarbeidet til kommunen.
Haugaland Vekst og Haugaland Kraft er eksempelvis to aktører det vil
søkes dialog med i planarbeidet. I planarbeidet vil det også søkes dialog
og koordinering med nabokommuner, så vel som fylkesmannen, regional
planmyndighet og berørte statlige myndigheter.
Planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske
medier. Et eksemplar av planen skal sendes til departementet,
fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte statlige myndigheter.
Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

3.2.Uttalelser og merknader til planprogram og kommunedelplan
Forslag til planprogram ble behandlet i PMU 08.06.2017 og i FSK
21.06.2017.
Vedtak i formannskapet:
Formannskapet vedtar forslag til planprogram for Kommunedelplan
for klima og energi 2018-2030. Formannskapet ber om at forslag til
planprogram snarlig sendes ut på høring og legges ut til offentlig
ettersyn samtidig med varsling av planoppstart av Klima- og
energiplanen.
Høringsfristen settes til 8.september 2017.
Alle berørte parter og øvrige interessenter har mulighet til å komme
med uttalelser til planprogram og kommunedelplan. Innsigelser er
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derimot forbeholdt sentrale, regionale og lokale myndigheter. Når
forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn, er dette å regne
som et varsel om oppstart av selve planarbeidet.

3.3 Frister og fremgangsmåte
Det offentlige ettersynet av forslag til planprogram var i uke 27-36
(2017). Offentlige og aktuelle private interesser ble varslet direkte, og i
tillegg ble det annonsert i Haugesunds Avis og på kommunens nettside.
Gjennom det offentlige ettersynet kunne en fremme uttalelser eller
endringsforslag til planprogrammet, men det var også mulig å fremme
uttalelser om den kommende kommunedelplanen. Uttalelser og innspill
skulle være skriftlige, enten i form av elektronisk post eller brev.
Til planprogrammet kom det inn tre uttaler, fra Rogaland
fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen.
Aktuelle dokument og gjeldende kommunedelplan for klima og energi
kan lastes ned fra kommunens nettside.

3.4 Uttalelser til forslaget til planprogram og Haugesunds kommentarer
1

Rogaland fylkeskommune
Viser til KS, «Komplett dataverktøy for revidering av klima
og energiplaner», datert 19.02.2016.

2

Mener det vil være riktig å trekke inn forhold rundt
temaet klimatilpassing i ny plan. Risiko- og
sårbarhetsanalyser i planarbeid er et viktig redskap.

3

Oppfordrer til helhetlig planlegging, fortetting rundt
knutepunkter, styrking av levedyktighet og attraktivitet og
styrking av sentrene.
Viser til RTP Haugalandet, som svarer på de utfordringene
vi står ovenfor når det gjelder arealplanlegging og
transportarbeid.

4

1

2

Fylkesmannen i Rogaland
Paris-avtalen og nasjonale mål for utslippsreduksjoner gjør
det viktig å være klare og konkrete når lokale klimamål og
–tiltak formuleres.
Nye EU-direktiver for energi og energieffektivitet vil kunne
føre til nye rammer for energidelen av planen.

Kommentar
Vi har opprettet brukerkonto i
KS/ENOVA verktøyet KOMPLETT.
Verktøyet oppleves ikke tilstrekkelig
brukervennlig, men er likevel en kilde
til sjekklister for planarbeidet.
Automatisk del av revideringen, fordi
det allerede inngår i gjeldende plan og
fordi forslag til ny statlig
planretningslinje inkluderer
klimatilpasning.
OK

OK

Kommentar
OK

OK
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3

4

Nødvendig å samordne planen med nabokommunenes
planer, og å se planen i sammenheng med rapportering i
forhold til nasjonale oversikter. Viser til regionale planer
for samordnet areal og transportplanlegging og for klima
og energi.
Forrige plan gir en god oversikt over status for kommunen
og det er laget en handlingsplan med milepæler.
Planprogrammet kan synes nokså generelt, og det kunne
vært enda mer målrettet. Vi savner:
1) Oversikt over hvilke temaer som skal gjennomgås
2) Mer fokus på total reduksjon i klimagassutslipp
For å nå klimamålene, må det tas tydelige og merkbare
grep, og ikke bare begrense seg til å vurdere innsparing pr.
person.

5

6

7

8
9
10

11

12

Nasjonale klimamål:
Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk; redusere
utslippene med minst 40 % i 2013 sammenlignet med
1990. Bykommuner bør lede an når det gjelder
klimaomstilling, og Haugesund må vurdere å øke
ambisjonsnivåene for utslippsreduksjon og energibruk.
Kartlegging/rapportering utslippsendringer:
På kommunalt nivå bør registrering og rapportering skje
på samme format, slik at de kan sammenlignes med
nasjonal tall eller med tall fra nabofylker.

Stadig viktigere med budsjett-, regnskaps- og
rapporteringsstandard for klimagassregnskap. MD har
målsetting i 2018 å lage en nettside/system der tall,
verktøy, metodebeskrivelser og veiledningsmateriale
samles og presenteres for å gi opplæring og veiledning.
Viktig at kommunen er klar over ambisjonsnivået for
kartlegging og rapportering og forsøker å sette sammen
kommunal statistikk deretter.
Viktig å synliggjøre utviklingen fra 1990 og frem til i dag,
og ikke bare fra år 2000.
Status i forhold til eksisterende klimaplan må komme godt
frem.
Det må dokumenteres om tidligere prognoserte
reduksjoner er oppnådd, også ut ifra de konkrete tiltak og
de politiske beslutninger som ble fattet.
Det vil være viktig å se nærmere på hvilke utslipp som har
økt, hva som er drivkreftene/mekanismene og hvilke
beslutninger som må fattes for å endre på dette. (Utslipp
pr. innbygger er slik sett mindre relevant.)
Det er vanskelig å finne ut hvordan planen følges opp på
kommunens nettsider, jf. handlingsplanens siste punkt.
Det kan være viktig at planen er dynamisk slik at status
kan oppdateres etter hvert som ny og endret kunnskap
kommer til.

OK
Planen skal sees i sammenheng med
rapportering i forhold til nasjonale
oversikter.
Forrige plans handlingsdel med
milepæler ble ikke systematisk
gjennomført eller tydelig lagt til grunn
for forvaltningen.
Planprogrammet vil utbedres med en
oversikt over hvilke temaer som skal
gjennomgås.
Planforslaget vil ha fokus på total
reduksjon i klimagassutslipp.
Planforslaget skal formulere en tydelig
handlingsdel for å nå målene.
Vi vil formulere tydelige mål ut fra
vedtatt politikk og forpliktelser. I
tillegg vil vi vurdere hva som kan være
riktig ambisjonsnivå utover dette.

Dette ønsker vi å gjøre, men det er
uklart hva som er riktig format. Dette
må vi vurdere nærmere i planarbeidet,
gjerne ut fra nabo-kommuners
metode.
Vi ønsker å følge med på dette og
inkludere og tilpasse dette til
planarbeidet i størst mulig grad.

OK
Dette inkluderes i planprogrammet og
planforslaget.
Planarbeidet vil inkludere dette.

Planarbeidet vil inkludere dette.

Ny plan vil inkludere en strategi for
synliggjøring og oppfølging på
nettsiden. Selve dokumentet skal
gjøres mer brukervennlig.
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Klimatiltak:
Planprogrammet mangler den statlige planretningslinjens
pkt. 4 f. «Tiltak og virkemidler …» Kommunen bør legge
også dette til grunn for planen.
Jf. SSB/miljøstatus.no: største utslippene av
klimagassutslipp i alt i Haugesund: avfallsdeponigass (god
nedgang siden 2009), oppvarming i «andre næringer og
husholdning» (litt nedgang siden 2009) og veitrafikk
(økning siden 2009). Innsparing i disse sektorene bør få
egne kapitler i klima- og energiplanen.
Planlegging av utvidelse og oppgradering av Haugesund
sykehus er en god anledning til å iverksette
utslippsreduksjon, ved å finne gode løsninger for bl.a.
energisparing og –bruk. Solfangere og solceller kan
integreres i prosjektet.
Energi:
Redusert energibruk, energieffektivisering og bruk av
alternative energikilder vil være viktige tiltak når
klimautslipp skal reduseres. En kommunal plan for
energibruk er nyttig samfunnsøkonomisk og for
kommunens egen økonomi. EU-direktiv 2012/27/EU om
energieffektivitet blir nå endret og vil bli del av norsk
lovgivning.
Fylkesmannen støtter tydelig bruk av bestemmelser i
planlegging, om f.eks. materialvalg (mer bruk av tre f.eks.),
energikilder og bygningstyper.
Kommunen kan kreve energieffektive boliger og bruk av
tilgjengelig energiinfrastruktur, og bør klargjøre dette
tidlig i planprosessene. Kommunen kan legge til rette for
bruk av jordvarme, ved f.eks. ha energibrønner eller
aktualisere bruk av sjøvann til oppvarming og kjøling.
Gode muligheter for energisparing i kommunens egen
bygningsmasse. Haugesund kan vurdere å søke/vedta
såkalt energisparekontrakt, EPC (Energy Performance
Contracting). Beregninger på ENOVA sine nettsider visere
at Haugesund kan spare flere GWh på EPC-tiltak i egne
formålsbygg.
Miljøkrav og grønne innkjøpsordninger kan også vurderes
å utvides til å gjelde investeringer og evt. innsparing, se
DIFI/ www.anskaffelser.no
Oljefyring vil sannsynligvis forbys innen 2020. Kommunen
bør være mer fokusert på å finne nye energikilder, som
ikke er fossilbaserte, og ser nærmere på mulighetene for
bioenergi, som f.eks. flisfyringsanlegg. Karmøy, Tysvær og
Sandnes blant andre har jobbet med dette.
Landbruk bør også inn i klima- og energiplanen. Nydyrking,
særlig av myr, kan innebære klimagassutslipp. Alternativ
energi kommer mer på banen også innen landbruk. Skog
var godt omtalt i den forrige versjonen.
Energistyring og energiutveksling:
Kunnskap om energisystemer kombinert med kompetanse
om styresystemer bør bygges inn i den kommunale
forvaltningen.

Ikke tilsiktet. Inkluderes i
planprogrammet.
OK
Dette inkluderes i planprogrammet og
planforslaget.

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK. Landbruk er del av gjeldende plan
og skal også være del av ny plan.

OK
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24 Solbasert energi bør legges til rette for gjennom
kommunens eierskap i kraftselskap og forvalter av planog bygningsloven.
25 Konkrete tiltak og virkemidler er det som skal til for å
faktisk redusere klimautslippene og å nå målene om
klimanøytrale samfunn. Bruk www.miljøkommune.no

1

2

3

Statens vegvesen
Statens vegvesen sitt fokusområde i forbindelse med
klima- og energiplaner er klimagassutslipp fra veg,
transport og arealbruk som medfører transport, herunder
by- og tettstedsutvikling.
Viser til Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging og Meld. St. Nasjonal transportplan 20182019.
Viser til NTP som støtter Haugesund kommunes
vurderinger og ambisjoner om å planlegge ut fra et
nullvekstmål for persontransport med bil.

OK

OK

Kommentar
OK

OK. Inkluderes i planprogrammet.

OK. Informativ tilbakemelding. Skal
vektlegges.

I forbindelse med KVU Haugesund (2015) gjennomførte
Statens vegvesen transportanalyser og et regneeksempel
for å se på hva som må til for å oppnå 0-vekst i
personbiltrafikken i og inn/ ut av byområdet Haugesund.
Regneeksempelet viser at dersom en kan oppnå en gangog sykkelandel i/inn-ut av byområdet på 34%, sammen
med en kollektiv- og bilpassasjerandel på 18% vil vi kunne
tilfredsstille målet om nullvekst i personbiltrafikken.
Hensiktsmessig arealbruk er det aller mest effektive
virkemiddelet for å få redusert transportbehovet. Med en
tung satsing på gs-vegnett i byområdet, sammen med
restriktive virkemidler som bompenger og redusert
parkeringstilgjengelighet, vil dette kunne gi en tilnærmet
nullvekst i personbiltrafikken i byområdet. (På grunn av
transportmodellene sin manglende sensitivitet for
forbedrede forhold for gående og syklende, er dette bare
sannsynliggjort, ikke beregnet.)

3.3.Organisering av revisjonsarbeidet
Administrativt ansvar for planarbeidet er lagt til Enhet for byutvikling.
Representanter fra andre enheter inkluderes i arbeidet etter behov. I
planarbeidet blir følgende fagområder- og kompetanser inkludert:







Overordnet organisasjon, - samfunns- og arealplanlegging
Transport og samferdsel
Vann, avløp og renovasjon
Energi (eiendom, bygg og anlegg)
Miljø
Økonomi og innkjøp
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I perioden etter høringsuttalene ble overnevnte fagområder i
kommunen samlet til arbeidsmøte for å drøfte uttalelsene og endringer i
planprogrammet. Tilbakemeldingen er at sektorer er lite kjent med
innholdet i klima- og energiplanen, og at den derav også har en svak
administrativ forvaltningsstatus. Å la planen finne sin plass i systemet og
integreres i forvaltningen vil være en viktig del av planprosessen.

3.4.Framdrift
Tabellen nedenfor viser forventet framdrift for revisjonsarbeidet med
kommunedelplan for klima og energi. Planprogrammet ferdigstilles
gjennom formannskapets endelige behandling oktober 2017. Fra
oktober 2017 vil selve arbeidet med planforslag igangsettes.
Planforslaget forventes endelig behandlet i kommunestyret i
september/oktober 2018.
Møtedatoer for 2018 fastsettes først ved årsskiftet 2016-2017. Av den
grunn er det noe usikkerhet knyttet til tidspunktet for planarbeidets
ulike faser i 2018.
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4. ENDRINGER OG UTREDNINGSBEHOV
Det er fem år siden gjeldende plan ble vedtatt. Siden den gang har særlig
kunnskapsgrunnlaget endret innhold, men det har også kommet en
rekke nye føringer, strategier, samt mål for klima- og energiplanlegging
på internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå.

4.1 Ny klima- og energipolitikk for Haugesund?
Ettersom dette er et revisjonsarbeid, vil planarbeidet ta utgangspunkt i
Haugesunds eksisterende energi- og klimaplan fra 2012 og gjeldende
overordnede føringer for klima og energi. Fokus for planarbeidet vil i
hovedsak være å arbeide fram et oppdatert styringsdokument for klimaog energiplanlegging i kommunen. I grove trekk vil oppdatering
innebære:
Vurdere om det er hensiktsmessig å ta ut eller inkludere nye
tema i plandokumentet.
Vurdere graden av måloppnåelse i gjeldende plan. Hvis det
vurderes som hensiktsmessig, skal gjeldende mål endres eller
erstattes av nye mål.
Vurdere tilgjengelig statistikk- og grunnlagsmateriale samt
vurdere behovet bruken av dette.
Endre tekst, kapittelstruktur og oppsett etter behov.
Hovedarbeidet for denne planen er å gjøre kunnskapen, målsettingene,
strategiene og tiltakene oppdatert, relevant og tilgjengelig. Å
operasjonalisere planens handlingsdel med alle sektorplaner og det
årlige budsjettarbeidet vil vies stor oppmerksomhet. Formålet er således
ikke utelukkende å etablere ny politikk, men heller å aktualisere og
strukturere kommunens arbeid innen dette temaet.

4.2 Statusrapport for Energi- og klimaplan
Planarbeidet vil gjøre nytte av Statusrapport for Energi- og klimaplan
fremlagt plan- og miljøutvalget og formannskapet i 2015, jf. punkt 1.1.2
ovenfor. I rapporten ble det lagt vekt på følgende:
Redusere klimagassutslipp
Et av de overordnede klimamålene i Haugesund kommune er å
redusere utslippene av klimagasser. Dette målet er ført videre i
kommuneplanens samfunnsdel, som referert i punkt 1.1.3 ovenfor.
En type målsetting basert på redusert energibruk per innbygger i
prosent er ikke lenger mulig å beregne på kommunenivå, siden
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Statistisk Sentralbyrå (SSB) har sluttet å beregne dette, fordi tallene
er vurdert å være for usikre. I rulleringen av kommunedelplanen må
Haugesund enten finne andre måte å gjøre disse utrekningene eller
revurdere denne type målsetting.
Redusere energibruk
Et annet overordnet mål er å redusere energibruken per innbygger i
Haugesund kommune. Målet er at energibruken per innbygger i
2020 vil ligge 20 prosent lavere enn i 2005. I følge Energi- og
klimaplanen var forbruket i 2005 25100 kWh per innbygger, og
målet for 2020 er 20080 kWh per innbygger. Dette kombinerer både
stasjonær og mobil energibruk. SSB avsluttet også denne
statistikken rett etter at Energi- og klimaplanen ble vedtatt.
Ved å ta utgangspunkt i «Energiutredning for Haugesund kommune
2014» utgitt av Haugaland Kraft, var det stasjonære
energiforbruket per innbygger i Haugesund kommune i 2005 18419
kWh. Energiforbruket har holdt seg relativt stabilt, men tallene for
2012 viser noe nedgang sammenlignet med 2005, og var i 2012
17013 kWh per innbygger.
Det er fremdeles de mobile kildene som er hovedutfordringen, og
det er derfor uheldig at man ikke per dags dato har tall å
sammenligne utviklingen med. På landsbasis har de mobile kildene
økt de senere årene, og basert på reisevaneundersøkelsen fra 2011,
er det dessverre ingen grunn til å tro at Haugesund er et unntak fra
dette.
Statusrapporten vil oppdateres i 2017, som del av planarbeidet og
medvirkningsprosessen internt og eksternt i kommunen.

4.3 Klimatilpassing
Klimatilpasning er ikke et nytt tema for planarbeidet, men vil vurderes
mer kritisk enn tidligere. Basert på lokale forhold, vil ny klima- og
energiplan vurdere hvordan endringer i klima kan påvirke blant annet
samfunnssikkerhet, kritisk infrastruktur, naturmiljø, befolkningens helse,
samt konsekvenser for berørte næringer (for eksempel endringer i
infrastrukturtjenester, transport og reiseliv, vekstforhold og landbruk for
øvrig).
Planarbeidet vil vurdere sammenhengen mellom klima- og
energiplanlegging og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Dette er nytt for Haugesund kommune og metoden for arbeidet må
vurderes som del av planarbeidet.
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