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Sluttbehandling - Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bystyret vedtar forslag til kommunedelplan for klima og energiplan 2021 - 2030 med handlingsdel.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15.
Vedtak som innstilling fra Bystyret - 10.11.2021 - 070/ 21
Saken utsettes til neste bystyremøte. Bystyret ber kommunedirektøren kommentere fremlagte
forslag i forkant av bystyrebehandlingen.
Utvalg for plan og miljø 21.10.2021:
Behandling:
Tillegg til kommunedirektørens forslag til vedtak (H), foreslått av Karoline Sjøen Andersen, Høyre
PMU ber kommunedirektøren om at bakgrunnstall for utslippskutt per tiltak legges ved
sakspapirene når planen skal til behandling i bystyret 10 november 2021.
PMU ber kommunedirektøren, så godt det lar seg gjøre, legge ved estimater for økonomiske
konsekvenser per tiltak i sakspapirene når planen skal til behandling i bystyret 10 november 2021.
Oversendelse, foreslått av Tor Inge Eidesen, Senterpartiet
1 Formuleringen «Gjennom revidering av kommuneplanens arealdel skal arealer som ikke er
bærekraftige tas ut av boligreserven» er viktig, men kan virke ekskluderende. Opprettholdelse og
utvikling av lokalsamfunn som ligger utenfor Haugesund sentrum må ivaretas – det vil også være
bærekraftig.
2 Vi har en utbygd infrastruktur for bruk av naturgass, potensialet for å utnytte denne
infrastrukturen, men til bruk av biogass burde nevnes. Det bør også satset mer på produksjon av
biogass. (HIM)
3 I tilknytning til punktet «Redusere klimagassutslipp fra veitrafikk med 50 prosent innen 2030»
bør det å forby tomgangskjøring nevnes som tiltak.
4 Under tiltaket "Redusere klimaavtrykket til innkjøpt mat" nevnes reduksjon av mengden kjøtt,

spesielt rødt kjøtt. Lokalprodusert mat er i all hovedsak rødt kjøtt, og matens opprinnelse og
transportkjede er kanskje vel så viktig for klimaavtrykket som typen mat. Det må også vektlegges
at kommunen skal tilby allsidig og næringsrik mat i sine institusjoner - i tråd med
kostholdsanbefalingene.
5 Tiltaket "Forby drenering og nydyrkning av myr" må ses i sammenheng med nasjonalt regelverk.
Myrjord har vært en viktig del av ressursgrunnlaget for mange gårdsbruk i Haugesund. Disse dyrka
arealene bidrar til vinterfôr som er en forutsetning for at vi kan ha beitedyr som vedlikeholder
kulturlandskapet. Nedbygging av myr til andre formål utgjør nasjonalt et større areal enn
nydyrkning. Det vil derfor gi større reduksjon i klimagassutslipp å få et forbud mot nedbygging.
6 Endre formulering i handlingsdelen side 10 til å inkludere myr: Revidering av kommuneplanens
arealdel skal inkludere bestemmelser som hindrer nedbygging av karbonrike arealer som våtmark,
myr, beitemark, lynghei og skog.

Klima og energi planen, foreslått av Åse Viland, Arbeiderpartiet
Det oppleves som lang tid med 4 års intervall for justering av planen. Da utviklingen er enorm på
dette område. Vi ber om at handlingsdelen rulleres årlig.
Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 (FRP) stemmer.
Oversendelser fremmet av Andersen, Viland, og Eidesen enstemmig
vedtatt
UFPM- 045/21 Vedtak:
Bystyret vedtar forslag til kommunedelplan for klima og energiplan 2021 - 2030 med handlingsdel.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15.
Med følgende oversendelser:
PMU ber kommunedirektøren om at bakgrunnstall for utslippskutt per tiltak legges ved
sakspapirene når planen skal til behandling i bystyret 10 november 2021.
PMU ber kommunedirektøren, så godt det lar seg gjøre, legge ved estimater for økonomiske
konsekvenser per tiltak i sakspapirene når planen skal til behandling i bystyret 10 november 2021.

Det oppleves som lang tid med 4 års intervall for justering av planen. Da utviklingen er enorm på
dette område. Vi ber om at handlingsdelen rulleres årlig.

1 Formuleringen «Gjennom revidering av kommuneplanens arealdel skal arealer som ikke er
bærekraftige tas ut av boligreserven» er viktig, men kan virke ekskluderende. Opprettholdelse og
utvikling av lokalsamfunn som ligger utenfor Haugesund sentrum må ivaretas – det vil også være
bærekraftig.
2 Vi har en utbygd infrastruktur for bruk av naturgass, potensialet for å utnytte denne
infrastrukturen, men til bruk av biogass burde nevnes. Det bør også satset mer på produksjon av
biogass. (HIM)

3 I tilknytning til punktet «Redusere klimagassutslipp fra veitrafikk med 50 prosent innen 2030»
bør det å forby tomgangskjøring nevnes som tiltak.
4 Under tiltaket "Redusere klimaavtrykket til innkjøpt mat" nevnes reduksjon av mengden kjøtt,
spesielt rødt kjøtt. Lokalprodusert mat er i all hovedsak rødt kjøtt, og matens opprinnelse og
transportkjede er kanskje vel så viktig for klimaavtrykket som typen mat. Det må også vektlegges
at kommunen skal tilby allsidig og næringsrik mat i sine institusjoner - i tråd med
kostholdsanbefalingene.
5 Tiltaket "Forby drenering og nydyrkning av myr" må ses i sammenheng med nasjonalt regelverk.
Myrjord har vært en viktig del av ressursgrunnlaget for mange gårdsbruk i Haugesund. Disse dyrka
arealene bidrar til vinterfôr som er en forutsetning for at vi kan ha beitedyr som vedlikeholder
kulturlandskapet. Nedbygging av myr til andre formål utgjør nasjonalt et større areal enn
nydyrkning. Det vil derfor gi større reduksjon i klimagassutslipp å få et forbud mot nedbygging.
6 Endre formulering i handlingsdelen side 10 til å inkludere myr: Revidering av kommuneplanens
arealdel skal inkludere bestemmelser som hindrer nedbygging av karbonrike arealer som våtmark,
myr, beitemark, lynghei og skog.

Formannskapet 03.11.2021:
Behandling:
Innstilling fra Utvalg for plan og miljø ble enstemmig vedtatt, med forbehold om annen avstemming i
bystyret
FS- 087/21 Vedtak:
Bystyret vedtar forslag til kommunedelplan for klima og energiplan 2021 - 2030 med handlingsdel.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15.
Med følgende oversendelser:
PMU ber kommunedirektøren om at bakgrunnstall for utslippskutt per tiltak legges ved
sakspapirene når planen skal til behandling i bystyret 10 november 2021.
PMU ber kommunedirektøren, så godt det lar seg gjøre, legge ved estimater for økonomiske
konsekvenser per tiltak i sakspapirene når planen skal til behandling i bystyret 10 november 2021.

Det oppleves som lang tid med 4 års intervall for justering av planen. Da utviklingen er enorm på
dette område. Vi ber om at handlingsdelen rulleres årlig.

1 Formuleringen «Gjennom revidering av kommuneplanens arealdel skal arealer som ikke er
bærekraftige tas ut av boligreserven» er viktig, men kan virke ekskluderende. Opprettholdelse og
utvikling av lokalsamfunn som ligger utenfor Haugesund sentrum må ivaretas – det vil også være
bærekraftig.
2 Vi har en utbygd infrastruktur for bruk av naturgass, potensialet for å utnytte denne

infrastrukturen, men til bruk av biogass burde nevnes. Det bør også satset mer på produksjon av
biogass. (HIM)
3 I tilknytning til punktet «Redusere klimagassutslipp fra veitrafikk med 50 prosent innen 2030»
bør det å forby tomgangskjøring nevnes som tiltak.
4 Under tiltaket "Redusere klimaavtrykket til innkjøpt mat" nevnes reduksjon av mengden kjøtt,
spesielt rødt kjøtt. Lokalprodusert mat er i all hovedsak rødt kjøtt, og matens opprinnelse og
transportkjede er kanskje vel så viktig for klimaavtrykket som typen mat. Det må også vektlegges
at kommunen skal tilby allsidig og næringsrik mat i sine institusjoner - i tråd med
kostholdsanbefalingene.
5 Tiltaket "Forby drenering og nydyrkning av myr" må ses i sammenheng med nasjonalt regelverk.
Myrjord har vært en viktig del av ressursgrunnlaget for mange gårdsbruk i Haugesund. Disse dyrka
arealene bidrar til vinterfôr som er en forutsetning for at vi kan ha beitedyr som vedlikeholder
kulturlandskapet. Nedbygging av myr til andre formål utgjør nasjonalt et større areal enn
nydyrkning. Det vil derfor gi større reduksjon i klimagassutslipp å få et forbud mot nedbygging.
6 Endre formulering i handlingsdelen side 10 til å inkludere myr: Revidering av kommuneplanens
arealdel skal inkludere bestemmelser som hindrer nedbygging av karbonrike arealer som våtmark,
myr, beitemark, lynghei og skog.

Bystyret 10.11.2021:
Behandling:
Forslag fra Høyre til kommunedelplan for klima og energi 2021-2030:, foreslått av Karoline Sjøen
Andersen, Høyre
Energi, bygg og anlegg:
Delmål 1 - Framtidige bygg og anlegg skal gradvis baseres på sirkulær tankegang, materialer med
lave klimagassutslipp i verdikjeden og et generelt lavt ressurs- og energifotavtrykk:
Nye tiltak:
- Bygge Flotmyr som en klimanøytral bydel. (2030)
- Være en aktiv pådriver for bruk av biogass i bygninger i privat regi som i dag driftes på naturgass,
blant annet gjennom informasjonskampanje (2022)
Delmål 2 - Prioritere rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse fremfor nybygg og
innkjøp av nye materialer i kommunale bygg:
Nye tiltak:
- Gjennomgå den totale arealbruken i Haugesund kommune med mål om å redusere areal per
ansatt med minst 20% (2028)
- Lage en plan for energieffektivisering av alle eksisterende kommunale bygg (2024)
- Oppfølging av forrige punkt: Alle eksisterende bygg energieffektiviseres etter vedtatt plan (2030)
Delmål 3 - Kommunens nybygg skal i snitt kunne produsere fornybar energi tilsvarende 70 prosent
av eget forbruk. Kravet økes fra 2030 til 80 prosent av eget forbruk:
Nye tiltak:
- Gå i dialog og reforhandle leieavtaler med byggeier av eksisterende leieavtaler for å fase ut bruk
av fossil energi i byggene, og vurdere egenproduksjon av fornybar energi (2023)
- Det skal vurderes BREEAM-sertifisering av alle kommunale nybygg. (2021)
Endre tiltak:

- Kommunale nybygg skal minimum opparbeides med passivhus-standard, men det bør vurderes
plusshus. (2022)
Mobilitet:
Delmål 1 - Reduksjon i personbiltrafikk. Veksten i persontrafikk i Haugesund skal tas gjennom
sykkel, gange og kollektiv:
Nye tiltak:
- Være en aktiv pådriver for forsøksordningen med autonome og alternative kollektivløsninger i
samarbeid med Kolumbus og andre relevante aktører
- Samarbeide med nabokommuner om felles mobilitetsløsninger
- Bygge ut sykkelveinettet for å skape sammenhengende sykkelveier fra Bleikemyr, Skåredalen,
Raglamyr og Norheim. (2030)
- Bygge ut sykkelveinettet i tråd med sentrumsplanen og gjennomføre midlertidige tiltak ved bruk
av veimerking om nødvendig. (2028)
Endre tiltak:
- Fjerne gateparkering eller vurdere enveiskjøring der det kan forbedre fremkommeligheten for
buss og sykkel i sentrum (2025)
- Utarbeide ny parkeringsstrategi som inkluderer parkeringstunnel med mål om å redusere
unødvendig bilbruk i sentrum. (P). (2023)
Delmål 5 - Skip i havn skal fra 2030 være utslippsfrie:
Nye tiltak:
- Innføre differensierte havneavgifter for arbeids- og fritidsbåter basert på utslipp fra
framdriftssystem (2023)
- Haugesund Kommune skal være en aktiv pådriver for nasjonale utslippskrav til offshorefartøy på
norsk sokkel (2021)
- Legge til rette, og være en pådriver for at at fartøy som opererer i haugesunds geografiske sone
skjer ved lavest mulig utslipp (2021)
Ressursbruk:
Delmål 3 - Redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030.
Nye tiltak:
- Etablere interne rutiner for håndtering/fordeling av overskuddsmat i kommunens virksomhet
Delmål 6 - Halvere antall kjøreturer for å hente avfall innen 2030:
Nye tiltak:
- Utrede midtbypunkter etter modell fra Trondheim og Bergen kommune. (2022)
- Oppfølging av forrige punkt: etablere midtbypunkter i sentrum. (2028)
- Etablere avtaler som sikrer økt sirkulæritet av kommunens avfall. (2023)
- Utrede hvilke avfallsressurser som kunne blitt utnyttet i andre deler av virksomheten gjennom
økt sirkulæritet. (2026)
Endre delmål 3 til: Redusere matsvinn med minst 50 prosent innen 2030.
Nytt delmål under kommunal virksomhet: Redusere mengden restavfall med minst 50% innen
2025.
Nye tiltak:
- Innføre kildesortering i alle kommunens enheter (2023)
- Innføre kvartalsvis rapportering på mengde (kg) restavfall per fraksjon (2023)
Innkjøp:
Nytt delmål: Sette klimakrav i alle innkjøp og anbud.
Tiltak:
- Etablere kurs- og veiledningsordning for klimavennlige tjenestekjøp for alle innkjøpsansvarlige i

kommunen (2023)
- Stille krav til fornybare energiløsninger i alle nye leieavtaler kommunen inngår (2021)
- Klima skal vektes minst 20% i alle anbud (2021)
- Sette krav om at faste leverandører skal være klimanøytrale, med krav til godkjent klimaregnskap
hvert år. (2022)
Nytt delmål: Sette klimakrav som aktiv eier i selskaper:
Tiltak:
- Bidra til å innføre klimabudsjett og regnskap i alle selskaper kommunen eier i.
- Bidra til at alle selskaper kommunen eier i setter krav til at faste leverandører skal være
klimanøytrale, med årlig godkjent klimaregnskap.
Klima og natur:
Delmål 1 - Forberede og tilpasse kommunen på klimaendringene:
Nye tiltak:
- Utrede hvilke av kommunens eiendeler som kan egne seg for delingsordninger for innbyggerne
og etablere disse
Delmål 2 - Ivareta karbon- og artsrike arealer på land og i sjø:
Nye tiltak:
- Etablere fredningsområde for hummer i området mellom Kvalsvik og Killingøy. (2025)
Nytt delmål: Begrense utslipp av plastavfall til naturen
Tiltak:
- Undersøke muligheter for oppsamling og fjerning av plast i kommunens vassdrag (2024)
- Utrede bruken av plastfanger i Smedasundet (2021)
- Kommunens ansatte bidrar med rydding av plast på avveie minst én dag i året (2022)
Nytt delmål: Haugesund kommunes innbyggere skal få enklere tilgang til naturen
Tiltak:
- Etablere minst én skolehage og én byhage (2025)
Oppfølging av plan:
- I forbindelse med klimabudsjettet lage oppdaterte utslippsprognoser basert på allerede
gjennomførte tiltak og vedtatte prosjekter som fører til reduserte/økte utslipp.
- I tillegg til den årlige rapporteringen i forbindelse med budsjett skal PMU orienteres gjennom
kvartalsrapporter. Struktur og innhold i kvartalsrapportene skal utarbeides i samråd med PMU i
løpet av Q1 2022
- Ved revidering skal alle tiltak med frist kommende år spesifiseres med hvilket kvartal målene er
forventet gjennomført.
- Alle delmål og tiltak i denne planen innarbeides også fortløpende i relevante temaplaner.
Bystyret ber kommunedirektøren legge ved kommunedelplan for klima og energi 2021-2030 med
handlingsplan som referatsak innen første kvartal 2022 der vedtatte forslag er innarbeidet i
planen, og at grafene for utslippskutt oppdateres med 1990 som referanse.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å sortere nye tiltak under andre delmål om disse oppleves
feilplasserte.
Bystyret ber kommunedirektøren komme tilbake til bystyret om noen av de vedtatte punktene
ikke vil la seg gjennomføre innen tidsfristen som er satt eller av annen årsak.

Oversendelse/tillegg:
Bystyret ber kommunedirektøren komme tilbake til bystyret med hvilke muligheter bystyret har
for å justere målsetningene i kommunedelplanen på en ressurseffektiv måte ved behov.
Bystyret ber kommunedirektøren innen slutten av første kvartal 2022 legge frem en sak for
bystyret hvor det er beskrevet følgende for hvert enkelt delmål i kommunedelplanen:
- Dagens status på delmålet
- Hvilke parametere det skal måles etter for å vise progresjon mot endelig måloppnåelse, og
hvordan parametrene skal måles
- Hvor ofte delmålene måles og hvordan dette rapporteres
Bystyret ber kommunedirektøren søke innen 17.desember 2021 EU City Facility om midler til
gjennomføring av klimatiltak i klima- og energiplanen. Tiltak må passe til utlysningen, men skal
være det/de som gir størst utslippskutt per krone. Utbytting av gassanlegg i idrettsparken kan
være en god kandidat.
Bystyret ber kommunedirektøren om at det undersøkes støtteordninger til tiltak i energi- og
klimaplanen andre steder, blant annet hos den europeiske investeringsbanken EIB gjennom EFTA
Loan Facility, og komme tilbake til formannskapet som redegjør for dette.
Bystyret ber kommunedirektøren kvartalsvis orientere PMU om progresjonen. Struktur og innhold
i kvartalsrapportene utarbeides i samråd med PMU ila Q1 2022.

Forslag fra MDG, foreslått av Bjørn Erik Davidsen, Miljøpartiet De Grønne
1. Det forutsettes at planen får en dedikert prosjektorganisering og det bes om et forslag på
hvordan dette skal gjøres.
2. Handlingsdelen må legges inn i neste års klimabudsjett
3. Mål om å bli en arealnøytral kommune tas inn i handlingsdelen.

Tillegg/oversendelse, foreslått av Tor Inge Eidesen, Senterpartiet
Tidligere oversendelse er grundig besvart av kommunedirektøren. Ønsker likevel at følgende
punkter oversendes.
Et eventuelt forbud/tiltak for å begrense tomgangstrafikk utredes nærmere
Kommunen skal gjennom sine innkjøp av mat vektlegge ernæringsriktig og kortreist mat basert på
nasjonale ressurser.
Myr og våtmarksområder skal skjermes for utbygging. Et eventuelt lokalt regelverk skal legge til
rette for at det kan gis dispensasjon etter faglige kriterier. (Metode og faktisk klimaeffekt av
tiltaket).
Inkludere myr i bestemmelsene som skal hindre nedbygging av karbonrike arealet.

Utsettelse, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Saken utsettes til neste bystyremøte. Bystyret ber kommunedirektøren kommentere fremlagte
forslag i forkant av bystyrebehandlingen.
Forslag på vegne av koalisjonen, foreslått av Trine Meling Stokland, SV-Sosialistisk Venstreparti

Alle forslag som er fremmet i bystyret 10.11.21 følger saken fram mot neste års rullering av
handlingsdel. Koalisjonen inviterer gruppeledere i alle parti til et møte der vi blir enige om et felles
forslag som fremmes i forkant av neste års rullering. Det bør i neste års rullering åpnes for mindre
korrigerer i selve planen mht delmål.

Forslag til utsettelse fremmet av Lønning ble vedtatt med 25 (H, Frp, Krf, V, Bogshamn (SP) og
Ellefsen (PP))
BS- 070/21 Vedtak:
Saken utsettes til neste bystyremøte. Bystyret ber kommunedirektøren kommentere fremlagte
forslag i forkant av bystyrebehandlingen.
Bystyret 01.12.2021:
Behandling:
FrP alternativt forslag til klimaplan, foreslått av Svein Erik Indbjo, Fremskrittspartiet
FrP ønsker en klimaplan basert på kunnskap og gjennomførbare tiltak uten for stor innvirkning på
det daglige liv som vår innbygger har, vi skisserer derfor følgende.
Planen vedtas uten punktene :
Energi, bygg og anlegg
Delmål:
Kommunen ønsker at nybygg skal produsere fornybar energi tilsvarende 50% av eget forbruk,
dette skal i 2030 øke til 80%
Utslipp og fossilfrie bygge og anleggsplasser
Redusere bruken av naturgass til oppvarming og matlaging
Mobilitet:
Nullvekst i personbiltrafikken, veksten i persontrafikk i Haugesund skal tas gjennom sykkel og
gange.
Haugesund kommune skal ha fossilfri kjøretøy og anleggsmaskiner
Haugesund skal disponere sine arealer på en slik måte at flest mulig kan nyte godt av en kortreist
hverdag.
Ressursbruk:
Tiltak:
Redusere mengden kjøtt, spesielt rødt kjøtt, øke andelen fisk og plantebaserte alternativ, fokus på
lokale råvarer.
Etablere en prosjektgruppe som skal arbeide med matsvinn i helse og omsorgsinstitusjoner i
kommunen.
Jobbe for at det etableres anlegg for biokull hos HIM.
Innkjøp:

Delmål : redusere klimasporet fra innkjøp av forbruksvarer med 40% innen 2030

Koalisjonen forslag til vedtak, foreslått av Bjørn Erik Davidsen, Miljøpartiet De Grønne
Vedtak
1. Bystyret vedtar forslag til kommunedelplan for klima og energiplan 2021-2030 med
handlingsdel. Vedtaket gjøre med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-15.
2. Bystyret ber om at handlingsdelen i klima og energiplanen rulleres årlig. Tiltak i handlingsdel skal
innarbeides i klimabudsjett for 2022
3. Bystyret ber om at plan og miljøutvalget orienteres om status gjennom jevnlige rapporter.
Struktur og innhold i rapportene skal utarbeides i samråd med PMU i løpet av Q1 2022
Oversendelse:
Bystyret ber om at følgende forslag innarbeides i handlingsdelen:

Mobilitet (nye tiltak)
· Fjerne gateparkering eller vurdere enveiskjøring der det kan forbedre fremkommeligheten for
buss og sykkel i sentrum (2025)
· Utarbeide ny parkeringsstrategi som inkluderer parkeringstunnel med mål om å redusere
unødvendig bilbruk i sentrum. (P). (2023)
· Et eventuelt forbud/tiltak for å begrense tomgangstrafikk utredes nærmere.

Ressursbruk (nye tiltak)
· Etablere interne rutiner for håndtering/fordeling av overskuddsmat i kommunens virksomhet.
· Kommunen skal gjennom sine innkjøp av mat vektlegge ernæringsriktig og kortreist mat basert på
nasjonale ressurser.
· Etablere avtaler som sikrer økt sirkulæritet av kommunens avfall. (2023)
· Utrede hvilke avfallsressurser som kunne blitt utnyttet i andre deler av virksomheten gjennom
økt sirkulæritet. (2026)

Innkjøp (nye delmål og tiltak)
Nytt delmål: Sette klimakrav i alle innkjøp og anbud.
Nye tiltak:
· Etablere kurs- og veiledningsordning for klimavennlige tjenestekjøp for alle innkjøpsansvarlige i
kommunen (2023)
· Stille krav til fornybare energiløsninger i alle nye leieavtaler kommunen inngår (2021)

Nytt delmål: Sette klimakrav som aktiv eier i selskaper:
Nye tiltak:
· Bidra til å innføre klimabudsjett og regnskap i alle selskaper kommunen eier.

Klima og natur (nye tiltak)
· Mål om å bli areal nøytral kommune.
· Myr og våtmarksområder skal skjermes for utbygging. Et eventuelt lokalt regelverk skal legge til
rette for at det kan gis dispensasjon etter faglige kriterier.
Forslag fra Høyre til kommunedelplan for klima og energi 2021-2030:, foreslått av Karoline Sjøen
Andersen, Høyre
Energi, bygg og anlegg:
Delmål 1 - Framtidige bygg og anlegg skal gradvis baseres på sirkulær tankegang, materialer med
lave klimagassutslipp i verdikjeden og et generelt lavt ressurs- og energifotavtrykk:
Nye tiltak:
- Bygge Flotmyr som en klimanøytral bydel. (2030)
- Være en aktiv pådriver for bruk av biogass i bygninger i privat regi som i dag driftes på naturgass,
blant annet gjennom informasjonskampanje (2022)
Delmål 2 - Prioritere rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse fremfor nybygg og
innkjøp av nye materialer i kommunale bygg:
Nye tiltak:
- Gjennomgå den totale arealbruken i Haugesund kommune med mål om å redusere areal per
ansatt med minst 20% (2028)
- Lage en plan for energieffektivisering av alle eksisterende kommunale bygg (2024)
- Oppfølging av forrige punkt: Alle eksisterende bygg energieffektiviseres etter vedtatt plan (2030)
Delmål 3 - Kommunens nybygg skal i snitt kunne produsere fornybar energi tilsvarende 70 prosent
av eget forbruk. Kravet økes fra 2030 til 80 prosent av eget forbruk:
Nye tiltak:
- Gå i dialog og reforhandle leieavtaler med byggeier av eksisterende leieavtaler for å fase ut bruk
av fossil energi i byggene, og vurdere egenproduksjon av fornybar energi (2023)
- Det skal vurderes BREEAM-sertifisering av alle kommunale nybygg. (2021)
Endre tiltak:
- Kommunale nybygg skal minimum opparbeides med passivhus-standard, men det bør vurderes
plusshus. (2022)
Mobilitet:
Delmål 1 - Reduksjon i personbiltrafikk. Veksten i persontrafikk i Haugesund skal tas gjennom
sykkel, gange og kollektiv:
Nye tiltak:
- Være en aktiv pådriver for forsøksordningen med autonome og alternative kollektivløsninger i
samarbeid med Kolumbus og andre relevante aktører
- Samarbeide med nabokommuner om felles mobilitetsløsninger
- Bygge ut sykkelveinettet for å skape sammenhengende sykkelveier fra Bleikemyr, Skåredalen,
Raglamyr og Norheim. (2030)
- Bygge ut sykkelveinettet i tråd med sentrumsplanen og gjennomføre midlertidige tiltak ved bruk

av veimerking om nødvendig. (2028)
Endre tiltak:
- Fjerne gateparkering eller vurdere enveiskjøring der det kan forbedre fremkommeligheten for
buss og sykkel i sentrum (2025)
- Utarbeide ny parkeringsstrategi som inkluderer parkeringstunnel med mål om å redusere
unødvendig bilbruk i sentrum. (P). (2023)
Delmål 5 - Skip i havn skal fra 2030 være utslippsfrie:
Nye tiltak:
- Innføre differensierte havneavgifter for arbeids- og fritidsbåter basert på utslipp fra
framdriftssystem (2023)
- Haugesund Kommune skal være en aktiv pådriver for nasjonale utslippskrav til offshorefartøy på
norsk sokkel (2021)
- Legge til rette, og være en pådriver for at at fartøy som opererer i haugesunds geografiske sone
skjer ved lavest mulig utslipp (2021)
Ressursbruk:
Delmål 3 - Redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030.
Nye tiltak:
- Etablere interne rutiner for håndtering/fordeling av overskuddsmat i kommunens virksomhet
Delmål 6 - Halvere antall kjøreturer for å hente avfall innen 2030:
Nye tiltak:
- Utrede midtbypunkter etter modell fra Trondheim og Bergen kommune. (2022)
- Oppfølging av forrige punkt: etablere midtbypunkter i sentrum. (2028)
- Etablere avtaler som sikrer økt sirkulæritet av kommunens avfall. (2023)
- Utrede hvilke avfallsressurser som kunne blitt utnyttet i andre deler av virksomheten gjennom
økt sirkulæritet. (2026)
Endre delmål 3 til: Redusere matsvinn med minst 50 prosent innen 2030.
Nytt delmål under kommunal virksomhet: Redusere mengden restavfall med minst 50% innen
2025.
Nye tiltak:
- Innføre kildesortering i alle kommunens enheter (2023)
- Innføre kvartalsvis rapportering på mengde (kg) restavfall per fraksjon (2023)
Innkjøp:
Nytt delmål: Sette klimakrav i alle innkjøp og anbud.
Tiltak:
- Etablere kurs- og veiledningsordning for klimavennlige tjenestekjøp for alle innkjøpsansvarlige i
kommunen (2023)
- Stille krav til fornybare energiløsninger i alle nye leieavtaler kommunen inngår (2021)
- Klima skal vektes minst 20% i alle anbud (2021)
- Sette krav om at faste leverandører skal være klimanøytrale, med krav til godkjent klimaregnskap
hvert år. (2022)
Nytt delmål: Sette klimakrav som aktiv eier i selskaper:
Tiltak:
- Bidra til å innføre klimabudsjett og regnskap i alle selskaper kommunen eier i.
- Bidra til at alle selskaper kommunen eier i setter krav til at faste leverandører skal være
klimanøytrale, med årlig godkjent klimaregnskap.
Klima og natur:

Delmål 1 - Forberede og tilpasse kommunen på klimaendringene:
Nye tiltak:
- Utrede hvilke av kommunens eiendeler som kan egne seg for delingsordninger for innbyggerne
og etablere disse
Delmål 2 - Ivareta karbon- og artsrike arealer på land og i sjø:
Nye tiltak:
- Etablere fredningsområde for hummer i området mellom Kvalsvik og Killingøy. (2025)
Nytt delmål: Begrense utslipp av plastavfall til naturen
Tiltak:
- Undersøke muligheter for oppsamling og fjerning av plast i kommunens vassdrag (2024)
- Utrede bruken av plastfanger i Smedasundet (2021)
- Kommunens ansatte bidrar med rydding av plast på avveie minst én dag i året (2022)
Nytt delmål: Haugesund kommunes innbyggere skal få enklere tilgang til naturen
Tiltak:
- Etablere minst én skolehage og én byhage (2025)
Oppfølging av plan:
- I forbindelse med klimabudsjettet lage oppdaterte utslippsprognoser basert på allerede
gjennomførte tiltak og vedtatte prosjekter som fører til reduserte/økte utslipp.
- I tillegg til den årlige rapporteringen i forbindelse med budsjett skal PMU orienteres gjennom
kvartalsrapporter. Struktur og innhold i kvartalsrapportene skal utarbeides i samråd med PMU i
løpet av Q1 2022
- Ved revidering skal alle tiltak med frist kommende år spesifiseres med hvilket kvartal målene er
forventet gjennomført.
- Alle delmål og tiltak i denne planen innarbeides også fortløpende i relevante temaplaner.
- Bystyret ber kommunedirektøren legge ved kommunedelplan for klima og energi 2021-2030 med
handlingsplan som referatsak innen første kvartal 2022 der vedtatte forslag er innarbeidet i
planen, og at grafene for utslippskutt oppdateres med 1990 som referanse.
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å sortere nye tiltak under andre delmål om disse oppleves
feilplasserte.
Bystyret ber kommunedirektøren komme tilbake til bystyret om noen av de vedtatte punktene
ikke vil la seg gjennomføre innen tidsfristen som er satt eller av annen årsak.
Oversendelse/tillegg:
- Bystyret ber kommunedirektøren komme tilbake til bystyret med hvilke muligheter bystyret har
for å justere målsetningene i kommunedelplanen på en ressurseffektiv måte ved behov.
- Bystyret ber kommunedirektøren innen slutten av første kvartal 2022 legge frem en sak for
bystyret hvor det er beskrevet følgende for hvert enkelt delmål i kommunedelplanen:
-- Dagens status på delmålet
-- Hvilke parametere det skal måles etter for å vise progresjon mot endelig måloppnåelse, og
hvordan parametrene skal måles
-- Hvor ofte delmålene måles og hvordan dette rapporteres
- Bystyret ber kommunedirektøren søke innen 17.desember 2021 EU City Facility om midler til
gjennomføring av klimatiltak i klima- og energiplanen. Tiltak må passe til utlysningen, men skal
være det/de som gir størst utslippskutt per krone. Utbytting av gassanlegg i idrettsparken kan
være en god kandidat.
- Bystyret ber kommunedirektøren om at det undersøkes støtteordninger til tiltak i energi- og
klimaplanen andre steder, blant annet hos den europeiske investeringsbanken EIB gjennom EFTA

Loan Facility, og komme tilbake til formannskapet som redegjør for dette.
- Bystyret ber kommunedirektøren kvartalsvis orientere PMU om progresjonen. Struktur og
innhold i kvartalsrapportene utarbeides i samråd med PMU ila Q1 2022.

Votering.
Forslag fremmet av Inbjo på vegne av Frp fikk 6 stemmer (FRP) og falt
Forslag fremmet av Andersen punkt nr. på vegne av H og V fikk 21 stemmer (H, FRP, V)
og falt
Forslag fremmet av Andersen punkt nr. 2. ble vedtatt med 42 mot 6 stemmer (FRP)
Oversendelse fremmet Andersen på vegne av H og V fikk 21 stemmer (H, FRP, V)
og falt
Forslag fremmet av Davidsen på vegne av A, SV, MDG, SP, KRF, PP ble punkvis votert.
punkt 1-3 ble enstemming vedtatt.
Oversendelsene fram til: "Klima og natur (nye tiltak)"ble vedtatt med 43 mot 6 (FRP) stemmer
resten av forslaget ble vedtatt med 29 mot 19 stemmer (FRP og H, med unntak av Lòrange)

BS- 083/21 Vedtak:
Vedtak
1. Bystyret vedtar forslag til kommunedelplan for klima og energiplan 2021-2030 med
handlingsdel. Vedtaket gjøre med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-15.
2. Bystyret ber om at handlingsdelen i klima og energiplanen rulleres årlig. Tiltak i handlingsdel skal
innarbeides i klimabudsjett for 2022
3. Bystyret ber om at plan og miljøutvalget orienteres om status gjennom jevnlige rapporter.
Struktur og innhold i rapportene skal utarbeides i samråd med PMU i løpet av Q1 2022
Oversendelse:
Bystyret ber om at følgende forslag innarbeides i handlingsdelen:

Mobilitet (nye tiltak)
· Fjerne gateparkering eller vurdere enveiskjøring der det kan forbedre fremkommeligheten for
buss og sykkel i sentrum (2025)
· Utarbeide ny parkeringsstrategi som inkluderer parkeringstunnel med mål om å redusere
unødvendig bilbruk i sentrum. (P). (2023)
· Et eventuelt forbud/tiltak for å begrense tomgangstrafikk utredes nærmere.

Ressursbruk (nye tiltak)
· Etablere interne rutiner for håndtering/fordeling av overskuddsmat i kommunens virksomhet.
· Kommunen skal gjennom sine innkjøp av mat vektlegge ernæringsriktig og kortreist mat basert på
nasjonale ressurser.
· Etablere avtaler som sikrer økt sirkulæritet av kommunens avfall. (2023)

· Utrede hvilke avfallsressurser som kunne blitt utnyttet i andre deler av virksomheten gjennom
økt sirkulæritet. (2026)

Innkjøp (nye delmål og tiltak)
Nytt delmål: Sette klimakrav i alle innkjøp og anbud.
Nye tiltak:
· Etablere kurs- og veiledningsordning for klimavennlige tjenestekjøp for alle innkjøpsansvarlige i
kommunen (2023)
· Stille krav til fornybare energiløsninger i alle nye leieavtaler kommunen inngår (2021)
Nytt delmål: Sette klimakrav som aktiv eier i selskaper:
Nye tiltak:
· Bidra til å innføre klimabudsjett og regnskap i alle selskaper kommunen eier.

Klima og natur (nye tiltak)
· Mål om å bli areal nøytral kommune.
· Myr og våtmarksområder skal skjermes for utbygging. Et eventuelt lokalt regelverk skal legge til
rette for at det kan gis dispensasjon etter faglige kriterier.

Sammendrag
Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030 ble påbegynt i 2017. Arbeidet med selve planen
kom først ordentlig i gang høsten 2020. Planforslaget ble førstegangsbehandlet i Utvalg for plan og
miljø (PMU) 25.03.2021 og Formannskapet 21.04.2021, med en høringsfrist på seks uker. Foruten
merknader vedtatt i PMU og Formannskapet kom det inn syv merknader til planen fra eksterne
parter. Planen er endret som følge av innkomne merknader.
Bakgrunn for saken
Haugesund kommunes Kommunedelplan for energi og klima 2012-2020 ble vedtatt av bystyret
14.03.2012. Status for Energi- og klimaplan 2015 ble lagt fram for Plan- og miljøutvalget
14.04.2015 og Formannskapet 15.04.2015. Kommunal planstrategi for Haugesund kommune
2016–2019 ble vedtatt av kommunestyret 07.09.2016. I planstrategien står det at
kommunedelplan for klima og energi skal revideres i perioden 2016-2017. Planprogrammet for ny
Klima- og energiplan ble vedtatt i Formannskapets møte 08.11.2017.
Bystyret i Haugesund kommune vedtok i juni 2019 å ta klimaendringene på alvor og erkjente
følgende: «Bystyret i Haugesund erkjenner at vi har en klima og naturkrise i verden, og forplikter
seg med dette til en ekstraordinær innsats for klima, miljø og naturmangfold. Dette skal komme til
syne i form av ambisiøse, seriøse og konkrete mål og tiltak, blant annet i rulleringen av klima- og
energiplan».
Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030 ble førstegangsbehandlet i PMU 25.03.2021 og

Formannskapet 21.04.2021 og vedtatt planen vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn.
Høringsfristen ble satt til seks uker og det kom inn syv merknader til planen. Disse merknadene er
svart ut i sluttbehandlingen.

Saks- og faktaopplysninger
En arbeidsgruppe bestående av to miljøvernrådgivere og en byplanlegger fra Enhet for Byutvikling
har siden september 2020 arbeidet med forslaget. Kommunedelplan for klima og energi 20212030 følger vedtatt planprogram fra 2017 og viser hvordan Haugesund kommune skal redusere
klimagassutslipp og energiforbruk frem mot 2030.
Planen synliggjør utviklingen av klimagassutslipp fra 1990 til de nyeste tilgjengelige dataene fra
2019 og 2020. Et klimaregnskap av dagens situasjon viser at Haugesund kommune er lagt unna å
oppfylle vedtatt mål fra gjeldende Energi og klimaplan 2012-2020 og hvordan utslippene fordeler
seg på ulike sektorer i kommunen. Planen viser både nåværende situasjon og forventet utvikling av
energiforbruk og klimagassutslipp i kommunen som helhet (geografiske utslipp) og som kommunal
virksomhet/organisasjon. Forslaget har både visjon og et hovedmål:
Visjon: Haugesund skal være et regionalt forbilde i arbeide med å stoppe verdens klima- og
naturkrise gjennom en bærekraftig byutvikling og ambisiøse, seriøse og konkrete mål og
tiltak.
Hovedmål: Kommunen skal fram mot 2030 kutte klimagassutslippene med minimum 55
prosent, sammenlignet med referanseåret 1990.
Planens ulike delmål og tilhørende tiltak er fordelt på fem ulike kategorier. Dette er gjort for å
skape et bedre oversiktsbilde av dagens situasjon og tydelig vise hva Haugesund kommune må
arbeide med frem mot 2030 innen ulike ansvarsområder. De ulike kategoriene er:
·
·
·
·
·

Energi, bygg og anlegg
Mobilitet
Ressursbruk
Innkjøp av varer og tjenester
Klima og natur

Gjennom planperioden legges det opp til evaluering av gjennomførte tiltak, måloppnåelse og
vurdering av behov av tiltak. Haugesund kommune skal derfor utarbeide et årlig klimabudsjett.
Dette skal fungere som et styringsverktøy for å nå klimamålene som vedtas, og skal identifisere og
koble utslippsreduserende tiltak, kostnader og ansvar. Klimabudsjettet skal integreres i
kommunens årlige budsjett.
Planens handlingsdel skal revideres årlig. Dette skal sikre en oppdatert kommunedelplan gjennom
hele planperioden, og gjøre kommunen i bedre stand til å nå de vedtatte klimamålene.

Medvirkning
Sjøfart utgjør den klart største kilden til klimagassutslipp i Haugesund. Det er likevel aktiviteter
knyttet til veg, vare- og tjenestekjøp samt bygg og anlegg som kommunen har størst potensial til å
påvirke og redusere klimagassutslippene. Klima og energiplanen har derfor særlig fokus på disse
utslippskildene.
Arbeidsgruppen har gjennomført møter med fagpersoner i kommunen som jobber med; energi,
bygg og anlegg, vann og avløp, mobilitet, plan og innkjøp. Det har vært eget møte med HIM med
tanke på avfalls- og ressurshåndtering, samt egne møter med ulike enhetsledere.
Det har blitt avholdt innspillsmøte der både ungdoms- og eldreråd, folkevalgte samt eksterne

samfunnsaktører ble invitert til å komme med sine innspill til mål og tiltak i planen. For å sikre god
medvirkning ble planen vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn på Formannskapets møte
21.04.2021. Høringsfristen ble satt til seks uker. Disse medvirkningstiltakene har samlet sett ført til
en bred forankring av planen og tiltakene både internt i kommunens virksomhet og hos eksterne
aktører.

Innkomne merknader
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 14.05.2021-29.06.2021. I samme periode ble
forslaget sendt regionale myndigheter, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse, og
kunngjort på Haugesund kommune sine nettsider. Det kom inn syv merknader til planen.
·
·
·
·
·
·
·

·

·

Statens vegvesen
Rødt v/ Stig Riise Pettersen
Høgskulen på Vestlandet
Rogaland fylkeskommune
Karmsund-havn
Statsforvaltaren i Rogaland
Kystverket

Koalisjonen sine merknad i PMU 25.03.21
Vi etterlyser egne mål og tiltaksområder på
følgende tema:
·
Holdningsskapende arbeid. Stikkord:
· Informasjonsformidling om mål og tiltak til
kommunens innbyggere. Kommunens rolle
i å motivere, bevisstgjøre forbrukerne
gjennom forbruksmåling/klimakalkulator ol.
Organisatoriske grep for realisering og
implementering av planen. Stikkord:
·
· Kompetanseutvikling på klima og energi
internt i kommunen og i selskaper som
kommunen eier/er medeier i.
· Planens kobling og føringer til annet
planverk (temaplaner i alle
tjenesteområder).
· Planens betydning for
konsekvensvurderinger av klima og miljø i
behandling av politiske saker (les behov for ·
bedre verktøy for å stipulere utslippskutt
eller økning i utslipp som en del av
vurderingen av konsekvenser for klima og
miljø).
· Bruk av miljøstyringssystemet som
·
Miljøfyrtårn og ISO 14001.

Vurdering
Holdningsskapende arbeid:
Det er lagt til en egen tekstdel som
omhandler holdningsskapende arbeid.
Møteplasser og ny kunnskap er særlig
vektlagt.
Organisatoriske grep for realisering og
implementering av planen:
Kommunen driver kompetanseutvikling
gjennom kurs, webinar og gjennom ulike
nettverk. For å oppnå målene satt i Klimaog energiplanen må det samarbeides på
tvers av prosjekter og involveres både
interne og eksterne krefter. Et ønsket tiltak
er at det opprettes et internt kommunal
arbeidsgruppe som sikrer planens aktualitet
i alle deler av kommunen.
Det er først mulig å vise planens kobling til
andre planer når alle tjenesteområder har
egne temaplaner. Ambisjonen om dette kan
tas inn i senere rulleringer, eller som en del
av neste planstrategi i 2023/2024.
Det er lagt inn et tiltak om innføring av
klimakrav i plansaker. Dette medfører at
hver privat eller offentlig utbygging må ta
stilling til klimakonsekvensene. Dette må
belyses ved oppstartsmøte og politisk
behandling.
· Kommunen har vedtatt at alle
kommunale bygg skal være
miljøfyrtårn.

På overordnet nivå er det viktig å vektlegge:
Videreutvikle bærekraftig byutvikling i
Haugesund der innbyggerne har en kortreist
hverdag, som samtidig tilrettelegger for
inkluderende, trygge og motstandsdyktige
bomiljøer.
Energi, bygg og anlegg
Generelt om målene:
·

Bør si noe om total reduksjon av
energibruk, slik som forrige plan.

·

Stramme opp målformuleringer og
tidfesting (formulering av mål og tiltak
knyttet til naturgass er for eksempel særs
lite forpliktende).

·

·
·

·

·

·
·

Det er igjennom planen og i delmål og tiltak
lagt vekt på bærekraftig byutvikling og
klimavennlig mobilitet.

·

Tall for energibruk er oppdatert og det er
lagt til en mål om energireduksjon for
kommunens virksomhet/organisasjon frem
mot 2030.

·

Ok.

·

Ok.

Tiltak:
Stramme opp målformuleringer og
tidfesting (formulering av mål og tiltak
knyttet til naturgass er for eksempel særs
lite forpliktende).
Mobilitet
Generelt om målene
Generelt om målene
· «Nullvekst» er fjernet og erstattet med
· Vi vil fastsette et mål om «Reduksjon i
«reduksjon».
personbiltrafikk» (nullvekst vil ikke
· Det er lagt inn egne mål for sykkel, gange
være nok).
og kollektiv innenfor 1, 3 og 5 km avstand.
Mål kollektiv andel – virker lite ambisiøst. · Mål for kollektiv, sykkel og gange er styrket.
Generelt bør alle målene for kollektiv,
Kriteriene til forenklet byvekstavtale er
sykkel og gange være minimum det samme
under forhandlinger, men forenklet
som kriteriene til forenklet Byvekstavtale
byvekstavtale er beskrevet i plan.
(jfr NTP).
· Det er lagt til kunnskap/tiltak om sjø der
Tydeliggjøre en målsetting om at
det har vært nødvendig.
kommunen skal være aktiv pådriver
utslippskutt i sjøfarten gjennom vår rolle
Tiltak:
som eier av Karmsund havn og i tett
· Fremtidig bybåt er nevnt under «sjøfart».
samarbeid med den maritime næringen,
· Det er tydeliggjort at omstillingen til elbil og
medlemsskap i NCE maritime cleantech mv.
el-sykkel krever ladestasjoner.
· Klimasmarte jobbreiser er omtalt og lagt inn
Tiltak:
som tiltak under mobilitet.
· Kollektivsatsingen bør også inkludere · Bilkollektiv er lagt inn som tiltak, men det er
omtale av framtidig bybåt
usikkert om dette kan gjennomføres med
Utskiftning av kommunal bilpark krever
de kommunale leasingavtalene som
flere ladestasjoner, dette må inn i tiltaksdel
eksisterer i dag. Dette må evt. sikres i nye
og det samme vil gjelde ladepunkt for elavtaler.
sykler.
Klimasmarte jobbreiser – inn som tiltak.
Stimulere til etablering av bilkollektiv og
tilrettelegging av infrastruktur rundt –
innspill nytt tiltak:

Ressursbruk
Mål
·

·

Bør fastsette mål for reduksjon av avfall, og
tidfesting.

Tiltak
· Hindre at avfall oppstår, det viktigste
tiltaket
· Vurdere tiltak som stimulerer til mer
selvforsyning av mat og holdningsendring
(eksempelvis gjennom økt bruk av
skolehager, byhager mv.).

·

·

Kommunen har begrenset myndighet til hva
som kan kreves utenfor egen
organisasjon/virksomhet. Der kommunen
selv styrer, er eier/deleier, er det lagt inn
tiltak.
Kommunen skal jobbe for gjenbruk og
begrenset forbruk innad i egen
organisasjon/virksomhet.
Holdningskampanjer om gjenbruk er et
tiltak som er tilført plan.
Det er lagt inn om tiltak om skolehager og
byhager.

Innkjøp
·
Mål
· Vi ønsker å styrke ambisjonen om
reduksjon i klimaspor.
· «50 % fornybar energi til oppvarming av
kommunale bygg». Dette målet skurrer og ·
må helst avklares. Betyr dette at 50 % er fra
ikke-fornybare kilder.

Målet om reduksjon av klimaspor fra
innkjøp av forbruksvarer er styrket fra 40 til
50 prosent innen 2030. Målet om reduksjon
av klimaspor fra innkjøp av materiell er
styrket fra 30 til 40 prosent innen 2030
Målet er fjernet. Mål om fornybar energi er
forsterket og er plassert i energikapittelet.

Klima og natur
Mål
· Tiltak for å øke karbon opptak i natur.
· Si nei til landbasert vindkraft i naturen, men
satse på flytende hav-vind.

·

·

Andre innspill/spørsmål
· Er de årlige målene på reduksjon med
58 Kt riktig?
· Unngå bruk av fremmedord. Eventuelt løse
med forklaring i fotnoter. (eksempler
blågrønn faktor, fremmedvannsdel mv).
· Bruke betegnelsen «Byen» eller
«Haugesund by» i stedet for kommunen og
«kommunal virksomhet/organisasjon» i
stedet for virksomhet (i sorteringen av mål

·

Planting av «klimaskog» kan ha
negative konsekvenser for lokalt
naturmangfold, men det jobbes med et
mål som tar tak i behovet for økt
karbonfangst. Dette må også sees i
sammenheng med målet om
ivaretakelse av karbonrik natur.
Det er ikke lagt inn et eget delmål eller
tiltak som omhandler vindkraft. Det er
tilført tekst i plandokumentet som sier
at: Fornybare energikilder som blant
annet solceller, jordvarme og
vindmøller må prioriteres, men slike
løsninger må benyttes på en slik måte
at dyreliv, natur og mennesker ikke
kommer til skade eller nedprioriteres.
Aller helst bør fornybare
energiløsninger benyttes i og rundt
allerede utbygde områder, eller til havs.
Nei. De nyeste tallene fra
miljødirektoratet viser at Haugesund i
2019 hadde et klimagassutslipp på 90,4
ktCO2e. I 1990 var klimagassutslippet i
Haugesund på 73,6 ktCO2e. Et kutt på
55 prosent sammenlignet med 1990
betyr at Haugesund i 2030 maksimalt
skal ha et klimagassutslipp tilsvarende
33,12 ktCO2e, og at det i årene
fremover må iverksettes klima- og

og tiltak)

·

Merknad i Formannskapsmøte 21.04.21
Det er ønskelig med en årlig status på alle
målene som er satt i planen i forbindelse
med budsjettbehandlingen med
investeringsbehov, hva som er gjort og
tallgrunnlag der det er naturlig.
Energi, bygg og anlegg:
· Fase ut all bruk av fossil energi i bygg- og
fjernvarmesektoren innen 2025.
· Legge til grunn lavenergistandard for nye
kommunale bygg.
· Stimulere til utbygging av
passivhusstandard eller bedre ved bygging
av nye boligområder.
· Påse at alle nye kunstgressbaner som
bygges bruker miljøvennlige alternativer til
erstatning for gummigranulat så snart det
finnes alternativer på markedet.
· Oppfordre til BREEAM-sertifisering av alle
nye næringsbygg.
· Tilby gratis energirådgivning til private
husholdninger.

energitiltak som reduserer utslipp med
totalt 57,28 ktCO2e innen 2030. Det tar
tid å se effekten av energi- og
klimatiltak, og det må arbeides
kontinuerlig for å klare
kommunedelplanens mål og delmål.
Det er viktig at vi øker innsatsen med å
begrense eget klimagassutslipp. Kun
med langsiktig og kontinuerlig arbeid vil
Haugesund ha mulighet til å nå mål og
delmål satt frem mot 2030.
Det er siden førstegangsbehandling blitt
jobbet med ordlyd og setningsoppbygging.
Noen fremmedord er beholdt da det gir
best forklaring.
· Planen refererer nå til Haugesund by og
kommunal virksomhet/organisasjon.

Vurdering
Dette kommer i årlig klimabudsjett.

·
·

·

·
·

·

Ok. Lagt inn som delmål.
Lagt inn tiltak: Kommunale nybygg skal
minimum opparbeides med
lavenergistandard, men bør vurderes
opparbeidet som passivhus eller plusshus.
Se punkt ovenfor. Kommunen kan kreve
passivhusstandard eller bedre ved
utbygging gjennomført av kommunens
virksomhet/organisasjon.
Plastgranulat på kunstgressbaner fases nå
ut i regi av idrettssjefen og parkavdelingen.
Arbeidsgruppen har hatt ulike
medvirkningsmøter der blant annet
miljøsertifisering har vært diskutert.
Kommunal virksomhet/organisasjon har
sett på det som problematisk å låse seg til
ett spesifikt system som kan føre til store
uforutsette kostnader. Det er derfor
unnlatt å legge inn «BREEM» som et tiltak i
plan. Miljøsertifisering av bygg er allerede
et tiltak i plan.
Gratis energirådgiving er allerede
tilgjengelig hos enova og andre. Kommunen

har ikke kapasitet til å tilby denne tjenesten
selv.
Mobilitet:
Bruke landstrøm aktivt for å redusere
klimagassutslipp i maritim sektor.
· Legge til rette for sykkelparkering og
lademuligheter for elbil ved offentlige
virksomheter.

·

Ressursbruk:
· Erstatte kommunale avfallsbøtter med
returpunkter.
· Se på mulighetene for felles
kildesorteringsordning for bedriftene i
sentrum.

·

·

·

·

Lagt inn tiltak: Havneanlegg der kommunen
er eier eller deleier skal etablere landstrøm.
Lagt inn tiltak: Tilrettelegge for
sykkelparkering og lademuligheter for
elsykkel og elbil ved offentlige
virksomheter.

Hele kommuneorganisasjonen skal
miljøfyrtårnsertifiseres innen 2023. Krav til
avfallshåndtering og sorteringsgrad er en
del av dette arbeidet.
Det er lagt inn et tiltak om få på plass
containere med avfallssensorer overalt der
det er mulig.

Innkjøp:
·
Bruke offentlige innkjøp strategisk i anbud ·
og regelverk som et virkemiddel for å
utvikle miljøteknologi og ta i bruk
miljøvennlige løsninger.
· Stille krav om energimerke A i alle nye
offentlige leiekontrakter, med en
opptrappingsplan fra 2021 frem til 2025.

Tatt inn som tiltak.
Uavklart om dette lar seg gjøre og hvilke
konsekvenser det har. Lagt til tiltak: Utrede
muligheten for å stille krav om energimerke
A i alle offentlige leiekontrakter.

·

Vann håndteres i overvannsplan. Det
anbefales at klimatilpasning tas gjennom en
egen plan.
All data er tilgjengelig på miljødirektoratet
sine sider.
Plastfangere langs kysten er ikke vurdert i
planen.
Havet og bevaring av havressurser tas
gjennom rullering av kommunedelplan for
naturmangfold 2022-2030
Treplanting inngår i eksisterende tiltak om
treplantingsstategi.
Aktuelt delmål er justert og lyder nå:
Ivareta karbon- og artsrike arealer på land
og i sjø

·

Klima og natur:
Sikre gode beredskapsplaner for økende
vannstand, naturkatastrofer og
ekstraordinære hendelser.
· Påse at miljørelaterte data fra kommunen
er lett tilgjengelig for befolkningen.
· Utrede mulighet for plastfangere langs
kysten.
· Tilrettelegge for frednings- og
bevaringsområde for hummer, samt en
naturmangfoldsplan for havet.
· Sette krav om planting av nye trær ved
felling.
· Ivareta biologisk mangfold, samt verne om
sårbare dyre- og plantearter i kommunen.
·

Til budsjett og tiltaksplan:
· Prioritere tiltak med størst mulig reduksjon
i klimagassutslipp per brukte krone, både
på kort og lang sikt.

·
·
·

·
·

Klima- og energiplan 2021-2030 og
tilhørende vedlegg inneholder ingen
estimater av økonomiske konsekvenser.
Økonomiske konsekvenser for hvert tiltak vil
bli vurdert i årlig klimabudsjett.
Gjennom kommunedelplanen sin levetid vil
kostnader og kunnskap om mulig effekt
endres. Dette gjør det vanskelig å vurdere
helt eksakt hvor stor klimaeffekt per krone

hvert tiltak har fremover.
Høgskulen på Vestlandet
Frå HVL si side er det viktig å få understreka
at ny kompetanse blir tileigna gjennom
forsking, utviklingsarbeid og samarbeid og
me meiner at det bør komma klårare fram i
planen… Saman med kompetanseheving er
det naudsynt å jobba saman for å løysa
utfordingane som kjem, og kommunen må
og stilla krav til næringsaktørane om
samhandling på tvers av aktørane. Me har eit
felles ansvar for å bruka
samhandlingsarenaer for å kopla
kompetanse til dei klimautfordringane som
skal løysast… For å lykkast med klima- og
energimål vil det vera behov for andre
kompetansar som til dømes digitalisering,
sikkerheit, og delingsøkonomi, og i tillegg bør
kommunen bidra med å stilla krav til dette
meiner me at de i større grad bør inkludera i
planen.

Vurdering
Det er helt avgjørende at kommunen
samarbeider godt med HVL om
kompetanseheving og
kompetanseutveksling.
Dette legges inn under holdningsskapende
arbeid.

Karmsund Havn
Den største utfordringen med å få 100%
landstrømsdekning, er manglende kapasitet i
nettet. Før kapasiteten økes, vil det derfor
ikke være mulig med 100%
landstrømsdekning på
havneanlegg i Haugesund kommune.
Havnens innspill er derfor at delmål nummer
to endres til at kommunen skal være en
pådriver for å muliggjøre etablering av
tilstrekkelig infrastruktur, ved å spille inn
behov for økt kapasitet til Statnett.

Vurdering
Kommunen har vedtatt å ha ambisiøse mål.
Den største utfordringen i Haugesund er
utslipp fra sjø. Som deleier av Karmsund
Havn er det viktig at kommunen har høye
ambisjoner og jobber for at kapasiteten på
strømnettet er gode nok for å oppnå dette.
Dette må skje i samråd med Haugaland kraft
og Havnekraft AS.

Rødt
Klima- og energiplanen må ta høyde for det
totale klimafotavtrykket, både i egen
virksomhet og i vurderingen av innbyggernes
påvirkning av klima.

Vurdering
Klima- og energiplan 2021-2030 inkluderer
både «geografisk utslipp» og en
fotavtrykksanalyse av utslipp fra kommunal
virksomhet/organisasjon. Kommunen har
som mål å begrense klimagassutslipp i alle
sektorer den er involvert i, både lokalt og
global. Spesielt der kommunen har
eierandeler.
Det er ikke foretatt en fotavtrykksanalyse for
hele kommunen da metodikken for slik
utregning er høyst usikker.
Havet har en svært viktig funksjon for å
stabilisere klimaet og fungerer på våre
breddegrader og i andre kalde farvann som
en «carbon sink», det tar opp CO2 fra
atmosfæren, både gjennom biologiske og

Rødt mener det er en svakhet ved Klima- og
energiplanen ikke vurderer en viktig del av
kommunens natur: Havet… Det er heller ikke
gjort noen vurderinger av havets rolle i
klimaregnskapet – der bevaring av marin

vegetasjon trolig vil bidra positivt (altså
redusere klimapåvirkningen).

Kommunens visjon framstår som lite tydelig
og vanskelig lesbar. Denne bør forenkles og
tydeliggjøres slik at den er lett forståelig for
byens innbyggere.
Å basere seg på en sirkulær tankegang er
fornuftig. Det som kunne kommet bedre
fram, er at rehabilitering og gjenbruk også er
ØKONOMISK svært gunstig for kommunen.
Å satse på energiøkonomisering i
kommunale bygninger er også et viktig
bidrag til reduserte utslipp – men Rødt stiller
seg noe undrende til formuleringen «Det
antas videre at elektrisk energi utgjør om lag
45 GWh/år». Det bør være mulig å ha et
presist regnskap når det gjelder
strømforbruk.
For å unngå videre ekspansjon inn i ubrukt
natur, må det derfor legges til rette for
solceller på eksisterende bygg.

Det bør bygges opp parkeringsmuligheter for
bil og sykkel ved hoved- og endestasjoner for
kollektivtrafikken.
Som havneby er det viktig at Haugesund kan
gi både lokalt og regionalt å legge til rette for
knutepunkt der gods kan gå fra båt til bil.
Rødt mener det er viktig å redusere
varetransporten og øke
kapasitetsutnyttelsen på den gjenværende
transporten. Vi savner dette i strategien.
Nullvekst i personbiltrafikk er et lite
ambisiøst mål. Det bør arbeides for å få
reiser over på gange, sykkel og kollektiv. Her
bør kollektivandelen opp på minst 20%.

Kommunen må være i aktiv dialog med
fylkeskommunen når det gjelder
kollektivtrafikk. Viktige momenter er

kjemiske prosesser. Effekten av dette i
klimaregnskapet er vanskelig kvantifiserbart
på kommunalt nivå.
Havet og bevaring av havressurser tas
gjennom rullering av kommunedelplan for
naturmangfold 2022-2030
Kommuneplanens visjon er endret og
fremstår nå som enklere og mer leservennlig.
Ny visjon bygger på bystyrets vedtak fra
2019 om å ta klima- og naturkrisen på alvor.
Ok, tatt inn.

Kommunen har oppdatert energikapittelet
med tall fra 2020. Det er mer detaljerte tall
for forbruk i kommunens
virksomhet/organisasjon.

Planen foreslår at kommunens bygninger
begrenser det totale energiforbruket,
samtidig som hvert bygg øker sin lokale
kraftproduksjon, blant annet gjennom
solceller på tak. Kommunen har ikke
anledning til å kreve dette av private
innbyggere, men kan bidra med
holdningsskapende arbeid og nødvendig
informasjon.
Dette går inn under målet om effektive og
attraktive kollektivløsninger. Detaljert
planlegging må tas inn i revidering av
kommuneplanens arealdel (KPA).
Kommunen bør i forbindelse med revidering
av KPA vurdere muligheten for økt
varetransport via sjø innenfor gjeldende
havnestruktur.
Kommunen har ikke anledning til å
kontrollere private selskapers
transportstrategi når det gjelder spedisjon og
logistikk.
De målsettinger som er foreslått tidligere i
plan er i tråd med gjeldende Regional arealog transportplan for Haugalandet (ATP). Rødt
sitt forslag samsvarer med det koalisjonen i
PMU har bedt om før høring. Nullvekst er
erstattet med nedgang. Mål for gange, sykkel
og kollektiv er økt.
Det ligger inne i plan et tiltak om å få på
plass effektive og attraktive
kollektivløsninger. Hvilke tiltak som

billettpriser, hyppigere frekvens og
kollektivdekning i hele byen
(sentrum/Risøy/Hasseløy)

Når det gjelder vann og avløp – er det
positivt at det legges opp til å separere
avløpsvann og overvann. Likevel er
ambisjonsnivået lavt – og i forbindelse med
rulleringen av hovedplan for vann og avløp
mener Rødt at ambisjonsnivået må heves til
utskifting av 2% av ledningsnettet.
Haugesund har et vedlikeholdsetterslep som
bør rettes opp så raskt som mulig.
Målsettingstall for avfall er for lav. Planen
viser tydelig sammenheng mellom vekst og
avfallsmengde - og målsettingen bør være å
få både avfallsmengden og veksten ned
Innkjøp av varer og tjenester: Miljøkravene
må gjelde i et livsløpsperspektiv, der både
utslipp av klimagasser og annen forurensing
fra uttak av råvarer til muligheter for
gjenvinning vurderes, i tillegg til eventuelle
utslipp i bruksperioden.
Klima og natur: Her mener Rødt at et viktig
tiltak er å ha et verneombud med ansvar for
ytre miljø. Det bør pålegges et tydeligere
ansvar for miljøet, og dermed også styring av
utslipp av klimagasser og forbruk av energi, i
HMS-forskriftene.
Handlingsdel:
· Energi, bygg og anlegg:
· Kreve klimabudsjett i alle byggeprosjekter
· Avskaffe det fiktive strømmarkedet.
Forbrukerne må kjøpe strøm direkte fra
kraftverket strømmen uansett kommer fra.
· Ha et to-prissystem for strøm til
husholdningene – rimelig strøm til
basisforbruk og dyr strøm til luksusforbruk.

·
·

·

·

anbefales må bygge på lokale behov og
muligheter. Haugesund kommune har de
siste årene hatt et prøveprosjekt med tikroners bussbillett som har hatt positiv
effekt på kollektivbruken.
Teknisk enhet har beregnet behovet til å
ligge på 1,2 prosent årlig. Det er ikke utredet
hva en økning til 2 prosent vil bety
økonomisk for kommunen og dens
innbyggere. Mål og tiltak som omhandler
vann og avløp er tatt ut av plan.

Lagt til et tiltak om å Innføre
renovasjonsgebyr basert på mengde avfall
som kastes.
Det er både i tekst og i flere tiltak lagt vekt
på levetid til bygg og varer.

Kommunen har i dag to miljøvernrådgivere
med ansvar for dette området. Samt at
forurensningssaker følges opp av teknisk
avdeling. Hele kommunen skal ila 2022-23
sertifiseres til miljøfyrtårn.
Energi, bygg og anlegg:
· Det eksisterer et mål om å utrede
muligheten for å kreve klimabudsjett i alle
byggeprosjekter innen 2022.
· Dette er ikke tatt stilling til i denne planen.
Per 2021 har Haugalandskommunene
inngått avtale med Haugaland Kraft om
kjøp av strøm med grønt sertifikat.
· Dette er ikke tatt stilling til i denne planen.

Mobilitet
Mobilitet
Vi finner denne formuleringen uklar og
· Kommunen har vedtatt at boligreserve som
uten begrunnelse: «Boligreserver som ikke
ikke representerer kommunens politikk om
representerer kommunens vedtatte politikk
fortetting skal tas ut av KPA ved rullering.
skal tas ut i rullering av kommuneplanens
«om fortetting» er lagt til setningen.
arealdel for Haugesund»
· Fylkeskommunens samferdselsstrategi er
Samarbeide med fylkeskommunen for å
under utarbeidelse. Rullering av
starte prøveprosjekt med gratis
handlingsdelen for kollektiv vil rulleres når
kollektivtransport.
strategien er vedtatt, og reduserte kollektiv
Samarbeide med nabokommuner om felles
priser kan spilles inn der.
mobilitetsløsninger med målsetting om å · Dette er et av tiltakene i ny
redusere den totale bruken av privatbil på
bompengepakke og må ses på i en samlet

Haugalandet.

·
·
·

·

·

·

·
·

·

·

·
·
·

·
·

prosjektliste.

Ressursbruk:
Ressursbruk:
Bygge anlegg til å lage biogass av matavfall · Det er lagt til et tiltak om å jobbe for at det
og kloakk, til drift av store kjøretøy.
etableres anlegg for biokull hos HIM.
Fase ut bruken av plastholdig granulat på · Plastgranulat på kunstgressbaner fases nå
kunstgressbaner og støtte overgangen til
ut.
mer miljøvennlige alternativer med
· Det finnes på markedet flere gode
strengere miljøkrav ved tilskudd til nybygg,
alternativer til plastdekke på lekeplasser,
drift og rehabilitering av idrettsanlegg
eksempelvis bark. Det er fokus på bruk av
Jobbe for å finne gode alternativer til
bærekraftige materialer ved etablering av
plastdekke på lekeplasser som ivaretar
nye lekeområder og oppgradering av
sikkerhet, framkommelighet og
eksisterende.
miljøhensyn.
Opprette flere offentlige delingstjenester
for ulike verktøy, redskaper og andre
Innkjøp:
produkter og støtte lokale og private
· Eksisterte allerede et tiltak om økt levetid
ordninger for deling og gjenbruk av ting.
av produkter. Lagt til et nytt om samarbeid
Utvikle AFFI (og eventuelt samarbeide med
med fylkeskommunen for å styrke
ideelle organisasjoner) for at det som del av
fagutdanningen innen reparasjoner,
den lovpålagte husholdningsrenovasjonen,
rehabilitering og gjenbruk innen alle
legger til rette for reparasjon, ombruk og
yrkesfag.
gjenvinning.
· Inkludert som tiltak i handlingsdel.
· Miljø bør vurderes i alle innkjøp, men
planen har ikke tatt stilling til om miljø skal
Innkjøp av varer og tjenester
veie tyngre enn pris i offentlig innkjøp.
Bidra til at vi reparerer mer og kaster
mindre gjennom å gi støtte til kursing i
enkelte reparasjoner og vedlikehold, samt
Natur og klima:
være pådriver for å innføre momsfritak.
· Lagt til et tiltak om å forby drenering og
Samarbeide med fylkeskommunen for å
nydyrking av myr
styrke fagutdanningen innen reparasjoner, · Lagt til er tiltak om å legge til rette for
rehabilitering og gjenbruk innen alle
sterkere vern av stortareforekomster og
yrkesfag.
ålegrasenger i kommunale farvann
Bruke offentlige innkjøp strategisk for å
gjennom KPA.
fremme bærekraftig produksjon og forbruk · Lagt til et tiltak om å kreve klimaregnskap i
og sikre at miljø skal veie tyngre enn pris i
forkant av omregulering og omdisponering
offentlige innkjøp.
av karbon- og artsrike arealer.
· LED-oppgradering og kunstig lys i uterom er
ikke inkludert i planen.
Klima og natur
· Støyforurensning er ikke inkludert i planen.
Stoppe dreneringen av myr og torvmark og
satse på karbonfangst og lagring i jord.
Haugesund skal bevare og restaurere
områder med tareskog, ålegress og andre
viktige leveområder i havet som bidrar til å
binde karbon.
Praktisere en føre-var-holdning til alle
naturinngrep.
Lage en handlingsplan for lysforurensning
som takler problemene med LEDoppgradering (kelvin, lysstyrke) og jobbe

·

for enkle teknologiske løsninger for å
redusere mengden av kunstig lys som
påvirker uterommet.
Jobbe for en handlingsplan mot
støyforurensning, som sikrer reduksjon av
støy fra de største støykildene veitrafikk, fly
og industri.

Rogaland fylkeskommune
Det er fint at det skilles mellom målsetninger
og tiltak i handlingsdelen for kommunen som
samfunn og for kommunen som virksomhet,
da det er med til å synliggjøre kommunens
forskjellige roller i arbeidet. Det er imidlertid
noe uklart, hvordan kommunen ønsker å
oppnå særlig de målsetningene som er
relatert til kommunen som samfunn, og det
er samtidig uklart hva som er bakgrunnen for
noen av målsetningene.
Vi anbefaler at kommunen går gjennom
målsetningene og vurderer dem opp mot
tilknytning til hovedmålsetninger og
indikatorer for måloppnåelse, og samtidig
vurderer om tiltakene i handlingsdelen er
nok til å nå målsetningen.
En forklaring av KPI hjulet kunne med fordel
blitt tatt inn, og det kunne vært relevant å
koble dette sammen med målindikatorer
som utvikles for å følge opp klima og
energiplanen.
Kommunens hovedmålsetting er knyttet opp
mot referanseåret 1990.
Klimagassregnskapet kommunen viser til fra
Miljødirektoratet, starter først rapportering
fra 2009. Vi ber derfor kommunen vurdere
hvordan utslippstallene fra 1990 er
sammenlignbare med utslippstallene
presentert for 1990.
Klimafotavtrykksberegninger kan gi et
oversiktsbilde av hvordan kommunens
virksomhet også påvirker klimagassutslipp ut
over kommunegrensene. Resultatene bør
likevel håndteres med en bevisst holdning til
usikkerheten i tallene, i og med at de verktøy
som benyttes bruker en rekke antagelser og
faktorer, som ikke nødvendigvis er spesifikke
for kommunen.
Vi vil oppfordre Haugesund kommune til å
omtale begrepet klimarisiko i planen
Kommunen omtaler behovet for sirkulære
tankeganger i bygg og anlegg i overgangen til
et lavutslippssamfunn, og har også viet et

Vurdering
Kommunedelplan for klima og energi 20212030 setter mål for hele Haugesund.
Kommunen har begrenset med virkemidler
til hva som kan kreves utenfor egen
organisasjon/virksomhet. Det er likevel viktig
at noen av kravene som settes, også gjelder
alle innbyggerne.
Teksten er bearbeidet og grunnlaget for
delmål og tiltak er tydeliggjort etter
høringsperioden.
Det er lagt til flere delmål og flere tiltak.
Plan- og bygningsloven krever at
handlingsdel til kommunedelplan revideres
årlig. Gjennom revidering har kommunen
mulighet til å tilføre nye delmål og tiltak som
er nødvendig for å nå målsettingen.
Det er lagt inn et nytt avsnitt som forklarer
KPI bedre.

Kommunen var høsten 2020 i dialog med
Statsforvalter og spurte om en avklaring til å
bruke 2009 som referanseår. Statsforvalter
mente planen måtte ta utgangspunkt i 1990
da dette var årstallet klimaloven la opp til.
Miljødirektoratet har på sine nettsider
tilgjengelige en utregningsmodell for
tilbakeregning av utslippstall fra før 2009.
Usikkerheten ved en klimafotavtrykksanalyse
er tydeliggjort.

Klimarisiko er omtalt under fremtidig klima i
Haugesund.
Overskuddsmasser er ikke omtalt spesifikt,
men må omtales under tiltak om
livssyklusberegninger (LCC) i

eget kapittel til ressursbruk. Vi vil imidlertid
byggeprosjekter.
påpeke, at håndtering av overskuddsmasser
ikke er spesifikt omtalt.
Vurderinger i planen og tiltak knyttet til
Det er lagt vekt på at anskaffelser skal være
massehåndtering er relevante for arbeidet
klimavennlige. Det er ikke lagt inn et tiltak
med å minske klimagassutslipp og
om massehåndtering spesielt.
ressursbruk. Kommunen kan spille en rolle
gjennom å stille krav i deres anskaffelser,
Temaet skal vurderes i arbeidet med
krav til massehåndteringsplan og
revidering av kommuneplanens arealdel. Evt.
masseregnskap i reguleringsplaner, og
vurderes i en egen kommunedelplan.
tilrettelegge ved å sette av arealer til
massehåndtering.
Det fremstår som at ambisjonene for
Kommunen har vedtatt å ha ambisiøse
lokal produksjon av energi i kommunens
klima- og energimål. Målene er satt i dialog
nybygg er svært høye, og den økonomiske og med eiendomsenheten i kommunen.
tekniske realismen i målsetningen bør
vurderes.
Vi vil også anbefale kommunen å se utover
Kommunen har vedtatt å ha ambisiøse mål.
energieffektivisering, lokal produksjon av
Som deleier er det viktig at kommunen har
energi og reduksjon av naturgassforbruk, og
høye ambisjoner og jobber for at kapasiteten
vurdere deres rolle i forhold til elektrifisering på strømnettet er gode nok for å oppnå
og planlegging av energisystemet i tiden
ønskede mål. Dette må skje i samråd med
fremover. Rogaland står overfor en
Haugaland kraft og Havnekraft AS.
omstilling som på sikt kan kreve en
omlegging av næringslivet, og som kan ha
store konsekvenser også for energisystemet.
Det er positivt at kommunen har viet et eget
Det er begrenset informasjon på lokale
kapittel til klima og natur, som har relevant
forhold, men det er i planen arbeidet for å
tilknytning til klimaendringer og arealbruk. Vi gjøre eksemplene og problemstillingene mer
skulle imidlertid gjerne sett at kommunen
lokale. Handlingsdelen er tilført flere delmål
var mer konkret i beskrivelsen av
og tiltak om under klima og natur.
utfordringene innenfor dette temaet for
Haugesund kommune... En beskrivelse av de
lokale forhold og identifisering av konkrete
lokale utfordringer, vil bidra til å kunnespisse
tiltak i handlingsdelen.
Fylkesrådmannen anbefaler at Haugesund
Haugesund kommune støtter seg til
kommune viser til SINTEF-rapporten og
hovedkonklusjonen i SINTEF rapporten: Å
Riksantikvarens informasjonshefte i sin
rehabilitere og gjenbruke eksisterende
Kommunedelplan for klima og energi.
bygninger gir lavere utslipp
Kommunen bør også vurdere om noen av
av klimagasser enn å rive og bygge nytt.
hovedkonklusjonene i rapporten bør
Dette er tatt inn i hoveddokumentet.
fremheves i kommunedelplanen, for
eksempel: Å rehabilitere og gjenbruke
eksisterende bygninger gir lavere utslipp
av klimagasser enn å rive og bygge nytt.
Handlingsdelen:
· Kommunen har gjennom planen oppgitt de
· Kommunen bør vurdere om det er
tiltakene som er praktisk oppnåelig. Det er
tilstrekkelige tiltak for å bidra til oppnåelse
etter høringsperioden lagt til flere tiltak,
av målsetningene for samfunnet.
men det er store begrensninger knyttet til
· Vi mener også kommunen kan være mer
sjø og private som begrenser den
konkrete i definisjonen av tiltakene i
kommunale handlekraften.
· Mål og tiltak er gjennomgått og

handlingsplanen.

Statsforvalter
Kommunen bør kunne ha som ambisjon å ta
initiativ til og å ta ansvar for gode prosesser
som kan redusere klimautslipp og
belastningene på miljøet for hele regionen, i
tillegg til å være et godt eksempel.
For ordens skyld vil vi
gjøre oppmerksom på en mulig skrivefeil i
sammendraget av målene på side 2: «De
nyeste tallene fra miljødirektoratet viser at
Haugesund i 2019 hadde et klimagassutslipp
på 91,6 ktCO2e, og betyr at det i årene
fremover må iverksette klima- og energitiltak
som reduserer årlig utslipp med 58,48
ktCO2e.» Skal
det heller stå «som reduserer utslipp med
totalt 58,48 ktCO2e i løpet av 2030»?
Forventningene i Statlige planretningslinjer
for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning kan gjerne tydeliggjøres i
planen, i delen om statlige føringer. Her kan
og klimatilpasning og naturbaserte løsninger
nevnes i større grad, særlig i delen om natur
og areal.
Det er viktig med den årlige gjennomgangen
og
saldering av klimabudsjettet, men
handlingsplanen, med tilhørende kostnader,
bør oppdateres raskere enn i 2024. Vi
anbefaler at klimaarbeidet får en form for
dedikert prosjektorganisering og at tiltak blir
vurdert i forhold til kostnadseffektivitet.
Biogassproduksjonen og deponigassen bør
forsøkes utnyttet mer i den grad det er mulig
og eventuell biokullproduksjon bør
kombineres med utnytting av den energi
som skapes.
Kombinert med økende antall
energikrevende virksomheter, vil det være
viktig å ha en bevisst holdning til
energisituasjonen i samfunnet og
fordelingssystemet. EU har satt klare mål for
energieffektivisering, med 32,5 % innen
2030, som nå innarbeides i norsk lovverk.
Dette bør komme inn som en viktig føring for
planen.
Det er fornuftig at Haugesund fokuserer på
tiltak som kommunen selv kan gjennomføre
og der kommunen har virkemidler. Planen
vurderer i stor grad tiltak i forhold til

konkretisert der det har vært naturlig.

Haugesund kommune sitt svar
Visjon er endret og legger mer vekt på
Haugesund sin rolle som regional pådriver.

Tallene for nødvendig kutt i ktCO2e har blitt
oppdatert. Setningen er skrevet om for å
gjøre den mer leservennlig.

Klimatilpasning er omtalt i delen om statlige
retningslinjer og i delen om klima og natur.
Naturbaserte løsninger håndteres i
kommende overvannsplan.

Det anbefales at det etableres en
arbeidsgruppe med deltakere fra hver av de
aktuelle kommunale enhetene. Målet er å
øke samarbeidet innad i kommunen og bidra
til kontinuerlig oppdatering av handlingsdel
og klimabudsjett. Dette er tydeliggjort i
"videre arbeid"
Det er lite sannsynlig med lokal produksjon
av dette, men Haugesund bør som
regionsenter jobbe aktivt med slike
etableringer i klimanettverket på
Haugalandet.
Det er lagt inn et mål om energireduksjon i
energi kapittelet

Mål og tiltak er gjennomgått og tydeliggjort
der det var naturlig.

kommunens egen virksomhet, men også
annen aktivitet. Noen ganger kan skillet være
litt utydelig, planen kan med fordel være
mer konkret i forhold til tiltak som gjelder
annen virksomhet enn kommunens. Især
gjelder dette energi, bygg og anlegg der det
er viktig å vurdere reguleringsbestemmelser
som i størst mulig grad samsvarer med
beslutningene som gjelder kommunens egen
virksomhet.
Haugesund har behov for og potensiale til å
styrke kortreist handel og bærekraftig
byutvikling ved sterkere satsing på sentrum
og sentrumshandel. Det innebærer å være
mer restriktiv med å gi konkurransefortrinn
for handel utenfor sentrumsområdene. Det
er også noe som tas opp i delen om
mobilitet.
Arealforvaltning er viktig og sammensatt, og
denne delen kunne vært enda bredere og
mer omfattende. Kommunen kan gjerne
løfte opp flere tiltak som kan bidra til å binde
mer karbon, og styrke opptak av karbon.
Areal er et knapphetsgode, ikke minst i
Haugesund kommune. Haugesund kommune
har i planen gode mål om å innføre
klimabudsjett og føre klimaregnskap. Skal vi
løse klima- og naturutfordringer bør
kommunen også vurdere mål om å bli
arealnøytral. Vi oppfordrer Haugesund til å
omtale dette i planen og ta inn i
handlingsplanen et mål om å bli arealnøytral
kommune, noe
som kan følges opp videre i
kommuneplanarbeidet. Det kan bli et
grunnlag for tverrfaglig og lokalpolitisk
arbeid med både klima, natur, miljø,
arealplanlegging og bærekraftig
verdiskaping.
For å se natur- og klimakrisen i sammenheng
bør det legges vekt på vinn-vinn løsninger;
områder og forekomster som har verdi både
for naturmangfold og for
klimatilpasning/karbonlagring. Slik som
våtmarksområder og skog med høg bonitet
(viktige leveområder), viktige karbonlager og
områder som kan bidra til å dempe flom
(økosystemtjenester).
Handlingsdel:
Her er det tiltak for både hele kommunen og
kommunens egen virksomhet. Det bør
kanskje gjenspeiles gjennom målene i selve

Haugesund har gjennom ATP en tydelig
politikk på at detaljhandel og kontorer skal
etableres i sentrum.

Det er lagt ved flere tiltak og mål. Teksten er
bearbeidet.

Kommuneplanen legger opp til fortetting av
allerede utbygde områder. Boligreserver som
ikke representerer kommunens vedtatte
politikk om fortetting skal tas ut ved
revidering av KPA.

Ok. Dette er beskrevet under kapittelet klima
og natur. Natur som ressurs er naturbaserte
løsninger er beskrevet i ny overvannsplan.

Mange av punktene som statsforvalter
nevner tas opp i ny overvannsplanen.
Gjennomgått og tydeliggjort.

planen. Målet for klima/natur er noe vagt og
kan gjerne spesifiseres. Strategien sier ikke
noe konkret om hvordan kommunen skal
gjennomføre en ekstraordinær innsats. Det
mangler også mål for hvordan virksomheten
skal jobbe med dette.

Viktigste endringer
Planen har blitt endret etter førstegangsbehandling i PMU 25.03.2021 og Formannskapet
21.04.2021 og høringsperiode. Mange av endringene er gjennomført som følge av merknader ved
politisk behandling og i høringsperioden. Det er lagt til ny utfyllende tekst og blitt foretatt enkle
språklige endringer på eksisterende tekst. Tall og figurer er oppdatert og kvalitetssikret. Delmål og
tiltak er lagt til, oppdatert eller fjerne. De viktigste endringene er:
Visjon
Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030 hadde til førstegangsbehandling en visjon
pålydende: Haugesund skal gjennom bærekraftig byutvikling både ta sitt globale samfunnsansvar
og være et forbilde på evnen til å overleve, tilpasse og trives i enhver utfordring.
Denne er som følge av merknader blitt endret og bedre knyttet opp til bystyrets vedtak fra 2019
om å ta klima- og naturkrisen på alvor. Ny visjon er:
Haugesund skal være et regionalt forbilde i arbeide med å stoppe verdens klima- og naturkrise
gjennom en bærekraftig byutvikling og ambisiøse, seriøse og konkrete mål og tiltak.
Delmål og tiltak
Ved førstegangsbehandling inneholdt planen 26 delmål og 69 tiltak. Det er etter høringsperioden
blitt lagt til, oppdatert eller fjernet delmål og tiltak. Dette er gjort som følge av innspill ved politikks
behandling og etter høringsperioden og i diskusjon med kommunal virksomhet/organisasjon. Ny
plan inneholder 24 delmål og 97 tiltak.
Energi, bygg og anlegg:
Fjernet/erstattet:
· Redusere bruken av naturgass til oppvarming og matlaging
Lagt til:
· Fase ut all bruk av fossil energi i bygg- og fjernvarmesektoren innen 2025.
Mobilitet:
Fjernet/erstattet:
· Nullvekst i personbiltrafikk
· Få kollektivandelen opp til 10 prosent
· Redusere klimagassutslipp fra skip i havn med 100 prosent innen 2030
· Redusere utslipp fra innkjøpte transporttjenester; 50 prosent innen 2023 og 75 prosent
innen 2030
· 20 prosent av transportarbeidet i kommunen skal skje med sykkel
Lagt til:
·
·

Reduksjon i personbiltrafikk.
Øke bruken av sykkel og gange med 50 prosent på reiser under en kilometer, øke med 40
prosent på reiser under tre kilometer og 25 prosent for reiser under fem kilometer.
· Skip i havn skal fra 2030 være utslippsfrie.
Ressursbruk:
Fjernet/erstattet:
· Maksimalt 20 prosent lekkasjer på vannledningsnettet innen 2030

·

Fremmedsvannandelen på avløpsnettet skal være under 50 prosent
Lagt til:

· Stimulerer til mer lokal matproduksjon.
· Halvere antall kjøreturer for å hente avfall innen 2030.
Innkjøp:
Fjernet/erstattet:
· 50 prosent fornybar energi til oppvarming av kommunale bygg.
Klima og natur:
Lagt til:
· Skogforvaltning i Haugesund skal være bærekraftig og bidra til økt karbonopptak.
Holdningsskapende arbeid
Det er lagt ved en ny del som omhandler holdningsskapende arbeid. Denne delen beskriver
viktigheten med eksisterende og nye møteplasser i møte med byen innbyggere og at det er
essensielt at kommunens virksomhet/organisasjon kontinuerlig oppdateres sin kunnskap om
klimatiltak og deres effekt. Både gode møteplasser og oppdatert kunnskap er viktige for å utnytte
de tilgjengelige verktøyene innen temaene klima og energi på best mulig måte.
Vurdering
FNs bærekraftsmål
Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030 er utarbeidet etter internasjonale, nasjonale,
regionale og lokale føringer. FNs bærekraftsmål er førende for planens mål, delmål og tiltak. Dette
gjelder spesielt mål nr. 7. 11. 12. 13. 14. 15 og 17.
Klima- og energiplanen har en egen kategori om energi, bygg og anlegg. Planen
omtaler dagens energiforbruk og viser gjennom delmål og tiltak hvordan
Haugesund og spesielt kommunens virksomhet/organisasjon skal gå fra fossil til
klimavennlig energiforbruk, både innen bygg og anlegg, og innen mobilitet.

Klima- og energiplanen bygger videre på Haugesunds samfunnsdel og planstrategi,
og legger opp til en bærekraftig og klimavennlig utvikling av kommunen. Dette er
spesielt lagt vekt på i kategoriene energi, bygg og anlegg, og mobilitet. Utnyttelse
av allerede utbygde områder, rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygg og
økt bruk av klimavennlig mobilitet er viktig i arbeidet mot et bærekraftig samfunn.
Klima- og energiplanen har flere delmål og tiltak innen ressursbruk og innkjøp.
Planen legger vekt på gjenbruk og begrensning i avfall. Planen legger også opp til
mer klimavennlige innkjøp i fremtiden.

Klima- og energiplanen har satt mål om å kutte 55 prosent av klimagassutslippet,
sammenlignet med referanseåret 1990. Planen synliggjør utviklingen av
klimagassutslipp fra 1990 til de nyeste tilgjengelige dataene fra 2019 og 2020.
Klimaregnskap av dagens situasjon viser at Haugesund kommune er lagt unna å
oppfylle vedtatt mål fra gjeldende Energi og klimaplan 2012-2020 og hvordan
utslippene fordeler seg på ulike sektorer i kommunen. Planen viser både nåværende
situasjon og forventet utvikling av energiforbruk og klimagassutslipp i kommunen
som helhet (geografiske utslipp) og som kommunal virksomhet/organisasjon.
Handlingsdelen inneholder 24 delmål og 97 tiltak som på ulik måte skal bidra til å
begrense klimagassutslippet.

Gjennom Handlingsdelen er det tiltak som påvirker livet under vann. Blant annet
ved vern av tareskog og andre karbonrike arealer under vann. I tillegg ønsker
planen å kutte klimagassutslipp fra båter i havn.

Klima- og energiplanen legger vekt på bevaring av uberørt natur og det biologiske
mangfoldet. Den ønsker at uberørt natur og spesielt karbonrike arealer bevares og
at både blå og grønn verdier blir en del av bybilde.

Klima- og energiplanen legger opp til et bredt samarbeid innad i kommunens
virksomhet/organisasjon og mellom myndighet, næringsliv og sivilsamfunn.
Viktigheten med møteplasser og oppdatert kunnskap er spesielt trukket frem i delen
om holdningsskapende arbeid. Handlingsdelen til klima- og energiplanen inneholder
24 delmål og 97 tiltak. De er alle avhengig av samarbeid for å oppnås.

Økonomiske konsekvenser
Kommunedelplan for klima- og energi 2021-2030 med handlingsdel inneholder ingen estimater av
økonomiske konsekvenser. Økonomiske konsekvenser for hvert tiltak vil bli vurdert i årlig
klimabudsjett.
Samlet vurdering
Kommunedelplan for Klima- og energi 2021-2030 med handlingsdel er utarbeidet etter vedtatt
planprogram. Planen gjør rede for formålet, synliggjør klimagassutslipp fra 1990 til 2030 og har ett
konkret mål. Planens 24 delmål og 97 tiltak viser hvordan Haugesund kommune skal begrense
klimagassutslippene frem mot 2030.
Det har vært gjennomført innspillsmøter med aktører både internt og eksternt. Det er lagt stor
vekt på medvirkning før høringsperiode og gjennom høringsinnspill. Høringsinnspillene har ført til
en bedre Kommunedelplan for klima og energi. Etter høringsperioden har det ikke vært tilsvarende
medvirkning, men internt har det vært spesielt arbeidet med energi og mobilitet. Nye delmål og
tiltak er drøftet og avklart internt så lagt det lar seg gjøre. Noen prioriteringer må gjøres i arbeid
med for eksempel klimaregnskap, overvannsplan og kommuneplanens arealdel.
Handlingsdelen synliggjør hvordan Haugesund kommune skal jobbe for å nå vårt klimamål i 2030
gjennom delmål og tiltak. Både delmål og tiltak vil gjennom årlig revidering bli oppdatert og/eller
justert. Dette sikrer at Kommunedelplan for klima- og energi 2021-2030 med handlingsdel vil forbli
aktuell i planperioden.
Kommunedirektørens konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at Bystyret vedtar Kommunedelplan for klima og energiplan 2021 2030 med handlingsdel. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15.
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.
Plan- og bygningsloven § 11-15
§ 11-15.Vedtak av kommuneplan

Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. Dersom kommunestyret vil treffe vedtak om
kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for
høring under planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes endret, tas opp til ny

behandling.
Planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Et eksemplar av
planen skal sendes til departementet, statsforvalteren, regional planmyndighet og berørte
statlige myndigheter.
Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.
0 Endret ved lov 7 mai 2021 nr. 34 (ikr. 1 juni 2021 iflg. res. 7 mai 2021 nr. 1416).

Klimaloven §3 og 4
§ 3.Klimamål for 2030

Målet skal være at klimagassutslippene i 2030 reduseres med minst 50 og opp mot 55 prosent
fra utslippsnivået i referanseåret 1990.
0 Endret ved lov 18 juni 2021 nr. 129.

§ 4.Klimamål for 2050

Målet skal være at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Med lavutslippssamfunn menes
et samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen
globalt og nasjonale omstendigheter, er redusert for å motvirke skadelige virkninger av global
oppvarming som beskrevet i Parisavtalen 12. desember 2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a.
Målet skal være at klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 90 til 95 prosent fra
utslippsnivået i referanseåret 1990. Ved vurdering av måloppnåelse skal det tas hensyn til
effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter.
0 Endret ved lov 18 juni 2021 nr. 129.

Anskaffelsesloven §5
§ 5.Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn

Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal
innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og
fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at
oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader. Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede
rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige
anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. Departementet kan gi forskrift
om det nærmere innholdet av bestemmelsen.
Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i
anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer
hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og
kriteriene har tilknytning til leveransen.
Departementet kan i forskrift pålegge statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter
og offentligrettslige organer å stille krav om begrensninger i antallet ledd i leverandørkjeden
ved utførelsen av offentlige kontrakter i bransjer med særlige utfordringer knyttet til

arbeidslivskriminalitet.
Oppdragsgiveren skal stille krav til universell utforming i offentlige kontrakter i samsvar med
regler som fastsettes i forskrift.
0 Endret ved lov 13 jan 2017 nr. 2 (ikr. 14 feb 2017).
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