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 Varsel om oppstart og forslag til planprogram 
 

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-12 varslet Vennesla kommune 

oppstart av arbeidet med en ny tematisk kommunedelplan for klima.  

Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med 

pbl. §§ 4-1, 5-2 og 11-13. 

Foreliggende dokument er planprogrammet. Planprogrammet er første ledd i 
utarbeidelsen av en klimaplan for kommunen. Formålet med planprogrammet er 

å beskrive:  

 Bakgrunnen og formålet med planarbeidet. 

 Planprosessen og medvirkningsmulighetene.  
 Omfanget av planarbeidet med relevante utredningstemaer. 

Iht. plan- og bygningsloven skal planprogram legges ut til høring og offentlig 

ettersyn i minst 6 uker. Etter høringen skal kommunestyret vedta endelig 

planprogram. 

Forslag til planprogram var ute til offentlig ettersyn i perioden fra 20. januar til 3. 

mars 2020.  

Planprogrammet ble godkjent av kommunestyret 30. april 2020. 
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1.  Bakgrunn for planarbeidet 
 

1.1 Innledning 

Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet for å nå nasjonale mål om reduksjon 

i klimagassutslipp. En klimaplan er et effektivt og viktig redskap i dette arbeidet 

der kommunene er både politiske og kommersielle aktører, tjenesteytere, 

myndighetsutøvere, innkjøpere, eiendomsbesittere, samt har ansvar for 

planlegging og tilrettelegging for gode levesteder for befolkningen. 

Norske kommuner har i hovedsak ikke arbeidet med klimaspørsmål i mer enn 

10-20 år. Kommunene i Knutepunkt Sørlandet gjennomførte sin første 

klimaplanprosess i tidsrommet 2007-2009. I februar 2009 ble felles Klimaplan for 

Knutepunkt Sørlandet ferdigstilt, og planen har vært gjeldende i årene etterpå.  

Ifølge Kommunal planstrategi for Vennesla 2016-2019 skulle klimaplan for 

Kristiansandsregionen blitt revidert i løpet av 2017. Planen ble evaluert i 2017. 

En kom da fram til at kommunene velger en annen plantilnærming enn den som 

ble benyttet, og i stedet utarbeider egne tiltakslister/planer koblet til det 

regionale arbeidet med Klimaveikart Agder. 

I statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

står det at «kommunene [..] skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, 

samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at 

samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning)».  

Rådmannen ønsker å prioritere utarbeidelse av en ny klimaplan for kommunen. 

 

1.2 Rammer for planprosessen  

Klimaplanen vil bli utarbeidet som en egen kommunedelplan med en statusdel og 

en handlingsdel. Arbeidet med planen vil dermed følge plan- og bygningslovens 

krav for prosess, medvirkning og innhold. 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan 

ha vesentlig virkninger for miljø og samfunn skal det som ledd i varsling av 

planoppstart utarbeides et eget planprogram som grunnlag for planarbeidet, 

jamfør plan- og bygningsloven § 4-1 planprogram. Ifølge plan- og bygningsloven 

skal planprogrammet gjøre rede for: 

 Formålet med planarbeidet 

 Planprosessen med frister og deltakelse 

 Opplegg for medvirkning 

 Behov for utredninger 
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1.3 Formål med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å lage en ny og egen klimaplan for Vennesla 

kommune. Planarbeidet og implementering av planen skal resultere i at Vennesla 

får lavere utslipp av klimagasser. Planen skal beskrive føringer og 

rammebetingelser for kommunens klimapolitikk; energiforbruk og 

klimagassutslipp, klimatilpasning, mål og strategier. Den skal også inneholde en 

handlingsdel som beskriver tiltak som skal gjennomføres. 

 

 

 

 

2.  Forutsetninger for planarbeidet 
 

2.1 Status og utfordringer 

Global oppvarming som følge av klimagassutslipp er en av de største 

utfordringene dagens samfunn står ovenfor. Den viktigste årsaken til 

menneskeskapte klimautslipp er bruken av fossile brensler (ikke-fornybare 

energikilder som kull, olje og gass) og sementproduksjon.  

Gjennom internasjonale avtaler er det fastsatt globale mål for klimagassutslipp. 

Disse avtalene og føringene er sentrale i både nasjonalt, regionalt og kommunalt 

arbeid med å redusere klimagassutslipp. 

Jo varmere verden blir, jo større blir effekten av klimaendringene. Fattige 

mennesker blir hardest rammet fordi de er dårligst rustet til å håndtere 

endringene. Dersom verden ikke lykkes i å kutte utslippene betydelig de 

nærmeste årene, er det svært stor risiko for at klimaendringene vil få alvorlige 

konsekvenser. 

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) vil klimaendringene føre til: 

 Mer ekstremvær som tørke og oversvømmelser. 

 Dårligere tilgang til mat og vann. 

 Økonomisk ulikhet. 

 Konflikter og flyktninger. 

 Skader på natur, infrastruktur og bygninger. 

 Tap av natur- og artsmangfold på land og i havet. 

 Helseproblemer. 

Klimapanelet anslår at menneskelig aktivitet har ført til en global oppvarming på 

omtrent 1 grad, sammenlignet med førindustriell tid. FNs klimakonvensjon har 

som langsiktig mål at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren skal 

stabiliseres på et nivå som forhindrer en farlig og negativ menneskeskapt 

påvirkning på klimasystemet. 
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2.1.1 Status globalt 

I 2018 var det globale utslippet av klimagasser ca. 55,3 milliarder tonn CO2-

ekvivalenter. Det er dobbelt så høyt som i 1970, da det ble sluppet ut ca. 27,5 

milliarder tonn CO2-ekvivalenter. De siste førti årene har verden sluppet ut like 

mye klimagasser som det ble sluppet ut i hele perioden fra 1750 og fram til 

1970. 

Klimagassutslipp skjer både i rike og fattige land. Fram til 1970 sto de 

industrialiserte landene for den største andelen av utslippene. De senere årene 

har utviklingslandene, som har raskest voksende økonomi, stått for mer og mer 

av de globale utslippene.  

I 2018 sto Kina for 28 % av utslippene i verden. Nest størst var USA med 15 %. 

EU sto for 9 % og India 7 %. 

 
Figur 1. Viser klimagassutslipp fra de største utslippslandene i verden. 

 

2.1.2 Status nasjonalt 

Norge er blant landene som slipper ut mest klimagasser i forhold til 

innbyggertall. Norges utslipp av klimagasser var i 2018 på 52 millioner tonn CO2-

ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 0,5 millioner tonn høyere 

enn i 1990, en økning på 1,1 %. Norges klimagassutslipp ble redusert med 0,9 

% i 2018 sammenlignet med 2017. Utslippene har falt de siste tre årene. Men til 

sammenlikning har klimagassutslippene i EU sunket med 23,2 % fra 1990 til 

2018.  

I 2018 slapp Norge ut 8,3 tonn CO2 per innbygger. Det er langt over det globale 

gjennomsnittet på 4,8 tonn. India, der utslippene øker betydelig, slipper fortsatt 

«bare» ut 2 tonn per innbygger. 
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De viktigste utslippskildene i Norge er olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk 

og annen transport. 

 
Figur 2. Viser klimagassutslipp i Norge i perioden fra 1990 til 2018. 

 

2.1.3 Status lokalt 

Klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) i Vennesla var på 50.024 tonn i 2017. Noe 

som tilsvarer et utslipp per innbygger på 3,47 tonn. Til sammenligning er det 

totale utslippet per innbygger i Oslo på 1,6 tonn, mens Kristiansand også har 

3,5.  

Den største utslippskilden i Vennesla er klimagass fra avfall. Utslippet gjelder 

metangass fra eldre deponier med avfall (søppeldeponiet på Støleheia). Det er i 

tillegg en del metangass og lystgass fra landbruket (15,7 %). Det største 

klimagassutslippet ved bruk av fossile brensler (CO2) kommer fra industrien med 

17,1 %, mens veitrafikk utgjør 10,7 %.  

 
Figur 3. Viser klimagassutslipp i Vennesla kommune i perioden fra 2009 til 2017. I tillegg viser 

figuren hvilket nivå utslipp kommunen må ned på i 2030 og 2050 for å nå de nasjonale 

reduksjonsmålene. 
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2.2 Rammer og premisser for klimaplanarbeidet 

 

2.2.1 Internasjonale rammer og føringer  

FNs bærekraftsmål 

Følgende av FNs bærekraftsmål berører energi- og klimapolitikken direkte: 

 Mål 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme 

bærekraftig landbruk. 

 Mål 6: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode 

sanitærforhold for alle. 

 Mål 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til 

overkommelig pris for alle. 

 Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full 

sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 

 Mål 9: Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig 

industrialisering og bidra til innovasjon. 

 Mål 11: Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige 

og bærekraftige. 

 Mål 12: Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. 

 Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og 

konsekvensene av dem. 

 Mål 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som 

fremmer bærekraftig utvikling. 

 Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av 

økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe 

ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av 

artsmangfold. 

 

Parisavtalen 

Norge har sluttet seg til Paris-avtalen, som innebærer at Norge forplikter seg til å 

redusere sine klimagassutslipp. 

Parisavtalen er en internasjonal avtale der alle land skal lage en nasjonal plan for 

hvordan de skal kutte i klimagassutslipp. Gjennom denne avtalen ble verdens 

land i 2015 enige om å begrense temperaturstigningen mellom år 1850 og 2100 

til godt under 2 grader (togradersmålet), og forsøke å begrense 

temperaturstigningen til helst under 1,5 grader.   

Som nevnt har vi allerede passert 1 grad gjennomsnittlig global 

temperaturøkning. Dersom verdenssamfunnet fortsetter med dagens 

utslippstakt, er det bare 20 år til vi har sluppet ut den mengden CO2 som er 

mulig innenfor togradersmålet, ifølge CICERO (senter for klimaforskning). 

I Parisavtalen er man enige om at utslippskutt skal skje «så raskt som mulig», 

og at verden skal bli «klimanøytral» i løpet av siste halvdel av dette århundret. 

Det betyr at det ikke skal slippes ut mer CO2 enn det naturen kan ta opp. 

Nasjonale klimaplaner skal oppdateres hvert femte år – og helst styrkes. De 

første innmeldte klimaplanene er estimert å begrense oppvarmingen til 2,7-3,7 
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grader eller mer. Det betyr at alle land må skjerpe klimaplanene og 

klimatiltakene fremover. 

FNs klimakonvensjon sier at industriland må gå foran i bekjempelsen av 

klimaendringene og deres negative effekter. 

 

 

2.2.2 Nasjonale føringer 

Vår viktigste nasjonale føring er at Norge har signert og sluttet seg til 

Parisavtalen.  

Norges klimamål og mål fra tidligere klimaforlik er sammenstilt i 

Stortingsmelding 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i 

europeisk samarbeid: 

 Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser 

tilsvarende 30 % av Norges utslipp i 1990. 

 Norge har tatt på seg en betinget forpliktelse om minst 40 % 

utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990.  

o Målet er lovfestet i den nye klimaloven som trådte i kraft 1.1.2018.  

 Norge skal være klimanøytralt i 2030. Klimanøytralt i denne sammenheng 

betyr at vi betaler for utslippskutt i andre land tilsvarende våre resterende 

utslipp, f.eks. gjennom kvotekjøp. 

 Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. 

 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 står 

også klima- og energibruk sentralt. Her står blant annet: 

 «Klimagassutslippene skal reduseres i samsvar med nasjonale og 

internasjonale mål. En mer samordnet areal- og transportplanlegging kan 

være et effektivt virkemiddel for å redusere utslipp fra transport, bygg og 

energi, og legge grunnlag for økt opptak fra skog og andre landarealer». 

 «For å sikre livsgrunnlaget og naturmangfoldet for framtidige generasjoner 

må samfunnet omstilles til et lavutslippssamfunn og tilpasses et endret 

klima. Fylkeskommuner og kommuner har en sentral rolle i dette arbeidet. 

Det krever større oppmerksomhet og mer effektiv og målrettet areal- og 

samfunnsplanlegging enn tidligere». 

 
Nasjonal transportplan (NTP)  

NTP presenterer regjeringens transportpolitikk. Den legger grunnlaget for 

helhetlige politiske vurderinger, effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill 

mellom transportformene. NTP inneholder konkrete mål for reduksjon av 

klimagasser for sektoren. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-41-20162017/id2557401/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

(2014)  

Ifølge statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging bør utbyggingsmønster og transportsystem fremme 

utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til 

rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er 

det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

(2018)  

Kommunene skal ifølge den statlige planretningslinjen for klima- og 

energiplanlegging i kommunene, gjøre en helhetlig og langsiktig klima- og 

energiplanlegging som omfatter alle deler av kommunens virksomhet og 

ansvarsområder. Alle kommuner skal i sin kommuneplan eller som egen 

kommunedelplan behandle klima- og energispørsmål. Blant annet skal 

kommunene presentere hvordan de skal ivareta hensynet til klima, 

energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging under de løpende 

planprosessene under plan- og bygningsloven. 

 

2.2.3 Regionale føringer 

Fylkeskommunen har siden Regionplan Agder ble vedtatt i 2010, hatt klima som 

ett av sine prioriterte satsningsområder for utvikling av landsdelen. Visjonen for 

klimaarbeidet er «høye mål - lave utslipp». Som en del av arbeidet med 

«Regionplan Agder 2030» er «Klimaveikart Agder» utarbeidet. Klimaveikartet er 

Norges første veikart med forslag for hvordan kommuner og fylkeskommuner 

kan skape lavutslippssamfunnet ved å gjennomføre klimatiltak i sine områder.  

Det vises til sak 8/19 i plan- og økonomiutvalget 15. januar 2019 med vedtak 

om at klimaveikartet vil danne grunnlag for mulige valg av fremtidige strategier 

og tiltak innenfor klimaområdet i Vennesla kommune.  

I forbindelse med utarbeidelse av egen kommunal klimaplan, vil klimaveikartet 

bli et nyttig redskap og arbeidsverktøy. 

 

2.2.4 Lokale føringer 

Kommuneplanen skal sørge for retning i samfunnsutviklingen og legge føringer 

for annet planarbeid. Følgende målsetting knyttet til klima er vedtatt i 

samfunnsdelen for 2018 – 2030; «Kommunen skal gjennom planlegging og øvrig 

myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til og gå foran i arbeidet 

for å redusere utslipp av klimagasser, sikre mer effektiv energibruk og 

miljøvennlig energiomlegging». 

Kommunens identitet som «Grønn Urban Bygd» vil også høre naturlig med i 

planprosessen for det lokale arbeidet med klimatiltak. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
http://www.regionplanagder.no/planer-og-strategier/klimaveikart-agder/
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I mai 2019 undertegnet Vennesla kommune avtale med Klimapartnere Agder. 

Målet med Klimapartnere er å støtte og stimulere til miljøsatsing og 

miljøprofilering hos sentrale og utviklingsdrivende aktører på Agder. Som 

medlem forplikter kommune seg til å:  

 Forankre klimaarbeidet i toppledelsen 

 Arbeide systematisk med miljøstyring 

 Gjennomføre årlig klimaregnskap 

Vennesla kommune har for første gang ført et eget klimaregnskap for kommunes 

virksomhet. Klimaregnskapet for 2018 viser det samlede utslipp av klimagasser 

for kommunens virksomhet. Regnskapet vil være et nyttig verktøy i arbeidet 

med klimaplanen. 

 

 

 

 

3.  Problemstillinger og utredningsbehov  
 

3.1 Avklaringer 

Planprogrammet skal gi en beskrivelse av planen og antatte problemstillinger 

som vil bli belyst. 

Gjennom arbeidet med ny klimaplan skal Vennesla kommune definere hvordan 

kommunen skal bidra til å oppfylle nasjonale, regionale og lokale mål om 

reduksjon av klimagassutslipp.  

I planarbeidet vil ulike typer tiltak som kan føre til reduksjon i utslipp av 

klimagasser, redusert energibruk og større andel fornybar energi vurderes.  

Planarbeidet vil også belyse hvordan god ressursutnyttelse i kommunen kan føre 

til mindre klimagassutslipp andre steder i verden.  

Planen må forankres i hele organisasjonen, og det er et mål at tiltak skal 

gjennomføres både i egen virksomhet og i samfunnet forøvrig. 

Arbeidet med klimatilpasning vil ikke være en del av planen. Klimaplanen skal 

omhandle hvordan vi vil redusere klimagassutslippene, mens klimatilpasning 

handler om hvordan vi tilpasser oss de endringene som allerede er på gang og 

som vi vet vil øke. 

Klimaplanen skal utformes slik at den er lett å lese og enkel å forstå. Det skal 

formuleres tydelige mål og strategier som skal bidra til måloppnåelse. Tiltak 

beskrives i egen handlingsplan som rulleres hyppigere enn planen. Hvor ofte vil 

bli definert som en del av planprosessen. 
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3.2 Utredninger/tiltak 

Kommunene har mange ulike roller som berører, har innvirkning på og blir 

påvirket av klima. Kommunene er lokal planmyndighet, og kan fatte 

enkeltvedtak innenfor mange saksområder. Kommunen er en stor 

tjenesteprodusent og stor byggeier og innkjøper. Innenfor alle disse områdene 

kan kommunene legge til rette for mer effektiv energibruk og reduserte 

klimautslipp i egen organisasjon og i lokalsamfunnet. Ved nybygg kan 

kommunen legge til rette for at det bygges med mindre energikrevende 

byggematerialer, effektive energiløsninger og bruk av fornybar energi. 

Kommunene har også viktige roller i arbeidet med å få befolkningen til å 

medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og for å lage partnerskap mellom 

kommune, næringsliv og befolkning. 

Plan for arbeid med reduksjon av klimagassutslipp og energibruk, samt 

klimatilpasning berører på den måten svært mange felt av kommunens 

virksomhet. 

Planen vil inneholde mål og strategier, samt status om klimagassutslipp i 

Vennesla kommune som helhet og Vennesla kommune som egen virksomhet. I 

klimaplanens handlingsdel vil planen inneholde konkrete tiltak, og kunne berøre 

tema som blant annet omhandler: 

 Offentlig virksomhet 

 Areal og transport 

 Bygg og anlegg 

 Avfall, gjenvinning og avløp 

 Forbruk og anskaffelser 

 Næring 

 Landbruk 

 

3.3 Utfordringer 

På diverse hjemmesider foreligger det nå kommunebaserte oversikter over 

klimagassutslipp, men det er fortsatt usikkerhet rundt metodebruken og 

kvaliteten på statistikken. En stor del av arbeidet med planen vil dermed bli å 

finne frem til og gjøre tilgjengelig informasjon om klimagassutslipp innen ulike 

sektorer.  

I og med at kommunen skal utføre planarbeidet selv, vil den delen av planen 

som omhandler kommunens status i stor grad basere seg på det 

klimaregnskapet som er under utarbeidelse, samt det tallfestede materialet 

kommunen har tilgjengelig fra offisielle kilder. 

En stor del av utfordringen i arbeidet med planen vil i tillegg være å finne gode, 

effektive og realistiske tiltak. Det finnes per i dag ikke et helhetlig system for å 

beregne effekten av det enkelte tiltak.  
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4.  Planprosess  
 
4.1 Organisering  

Vennesla kommune vil gjennomføre planarbeidet selv. Kommunestyret har det 

øverste ansvaret for gjennomføring av kommunens klimaarbeid. Plan og 

økonomiutvalget er kommuneplanutvalg, og vil være politisk styringsgruppe for 

prosjektet. Den administrative styringsgruppen vil være rådmannens 

ledergruppe. Rådmannen har ansvaret for å organisere den administrative delen 

av utførelsen av arbeidet. Seksjon for samfunnsutvikling vil ivareta det praktiske 

arbeidet med gjennomføring, og vil benytte interne ressurspersoner i arbeidet. 

Det vil etableres egne arbeidsgrupper for temaer som blir tatt opp i planarbeidet. 

Møter med eksterne ressurspersoner, medvirkningsverksteder og idédugnader 

kan brukes der metoden er egnet. Det vil bli lagt opp til bruk av digitale 

løsninger. 

 

4.2 Informasjon/medvirkning 

Det legges opp til en åpen prosess, der det gis rom for innspill, medvirkning og 

samskaping. Informasjon om ulike temaer det blir jobbet med skal gis underveis. 

Det vil bli gitt ut informasjon på hjemmesiden til kommunen og sosiale media. 

Lokalavisene vil også bli informert. Underveis i prosessen vil det bli vurdert 

behov for infomøter/-torg og digitale metoder for medvirkning og samskaping. 

Høring av planprogrammet og deretter planforslaget blir gjennomført etter 

reglene i plan- og bygningsloven. 

Forslag til klimaplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og oversendt berørte 

organer, organisasjoner mv. til uttalelse. En vil blant annet involvere Vennesla 

barne- og ungdomsråd i planarbeidet. Næringsforeningen vil også være en viktig 

samarbeidspartner i planarbeidet. 

 

4.3 Framdriftsplan 

Arbeidet må vurderes fortløpende i forhold til fremdriftsplan (se tabell nedenfor). 

Milepel /Måned 
Jan. 

2020 

Feb. 

2020 

Mars 

2020 

April 
2020 

Mai 
2020 

Juni 
2020 

Juli 
2020 

Aug. 

2020 

Sept. 

2020 

Okt.- 
nov. 
2020 

Des. 
2020 

Behandling planprogram i utvalg            

Varsle oppstart planarbeid            

Planprogram på høring            

Fastsette planprogram             

Utarbeide forslag til klimaplan                

1. gangs behandling i utvalg             

Forslag klimaplan til off. høring               

2. gangs behandling i utvalg            

Behandling i kommunestyret            

 


