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FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA 2021-2030 I VENNESLA 
KOMMUNE - FRAMLEGGES FOR 1. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

SAMMENDRAG: 
Plan- og økonomiutvalget vedtok 14. januar 2020 å varsle oppstart av ny 
kommunedelplan for klima. Det ble samtidig vedtatt at forslag til planprogram for 
planarbeidet skulle legges ut til høring og offentlig ettersyn. 30. april 2020 ble 
planprogrammet fastsatt av kommunestyret. 
 
Planforslaget er nå utarbeidet i samsvar med vedtatt planprogram, men med unntak av 
planlagt framdriftsplan. Vedlagt følger rådmannens forslag av 13.10.2021 til 
Kommunedelplan klima 2021-2030. Rådmannen foreslår at plan- og 
økonomiutvalget legger forslaget av kommunedelplanen ut til høring og offentlig 
ettersyn. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 Vennesla kommune har utarbeidet forslag til kommunedelplan for klima 
2021-2030, og legger forslaget ut til høring og offentlig ettersyn. 

  

 
Vedlegg:  

1. Forslag til kommunedelplan klima 2021-2030 
2. Klimaundersøkelsen innbyggere 
3. Klimaundersøkelsen næringslivet 
4. Klimaundersøkelsen VBUR 
5. Gruppearbeid VBUR 
6. Klimaundersøkelsen Vennesla ungdomsskole 
7. Klimaundersøkelsen ungdomstrinnet Skarpengland skole 
8. Klimaundersøkelsen kommunens ansatte 
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Bakgrunn for saken: 
Klimaendringer er en av de største utfordringer verden står overfor. For å redusere de 
negative effektene av klimaendringene, har verdenssamfunnet gjennom Parisavtalen 
blitt enig om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 °C, og helst under 
1,5 °C, i forhold til førindustriell tid. Uten utslippsreduksjoner vil det være høy risiko for 
alvorlige og irreversible klimaendringer mot slutten av århundret. 
 
Klimagassutslippene i Vennesla kommune har gått svakt nedover siden 2009. Skal vi nå 
målene om reduserte utslipp, må vi bidra til en vesentlig raskere reduksjon av lokale, 
regionale og globale utslipp.  
 
Rådmannen legger i saken fram forslag til ny Kommunedelplan for klima 2021-2030 
for utleggelse til første gangs høring og offentlig ettersyn. Klimaplanen skal være et 
viktig verktøy og styringsdokument for at Vennesla kommune skal bidra til å redusere 
klimagassutslipp 
 
Gjeldende klimaplan for Vennesla er en felles Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet av 
februar 2009. Utarbeidelsen av en ny og egen kommunedelplan for klima for Vennesla 
kommune gjøres med bakgrunn i den kommunale planstrategien for perioden 2020-
2023. Plan- og økonomiutvalget vedtok 14. januar 2020 å varsle oppstart av arbeidet 
med kommunedelplan for klima. Samtidig ble det vedtatt at forslag til planprogram for 
planarbeidet skulle legges ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet ble godkjent av 
kommunestyret 30. april 2020. 
 
Planprogrammet sier noe om formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltagere, opplegg for medvirkning, beskrivelse av hvilke temaer som vil bli vurdert og 
behovet for utredninger. Planforslaget for klimaplanen er nå utarbeidet i tråd med 
planprogrammet. Planen er imidlertid noe forsinket i forhold til planlagt framdriftsplan. I 
forbindelse med planoppstart og planprogram var det innkommet uttalelser fra 
offentlige myndigheter og interessegrupper. Rådmannen mener at planforslaget i stor 
grad imøtekommer uttalelsene. 
 
Klimaplanen er utarbeidet som en egen kommunedelplan med en statusdel og en 
handlingsdel. Statusdelen består av en beskrivelse av rammer og føringer for 
klimaarbeid lokalt og globalt. Den har konkrete målsettinger om reduksjon av 
klimagassutslipp både for Vennesla som samfunn og Vennesla kommune som egen 
virksomhet. I tillegg er det en beskrivelse av statistikk og status for direkteutslipp innad i 
kommunen, samt om klimagassutslipp fra kommunen som egen virksomhet.  
 
Statusdelen innehar også egne beskrivelser om følgende tema der klimaarbeid har en 
viktig og større betydning for en kommune: 

 Energiproduksjon og energibruk 

 Arealbruk, tettstedsutvikling og bygg 

 Transport og mobilitet 

 Landbruk 
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 Forbruk og avfall 

 Klimatilpasning 
Temaene en mer generelle og overordnet for mål og fokus for klimaarbeid, og er knyttet 
sammen med FNs bærekraftsmål.  
 
Klimaplanens handlingsdel består av strategier og konkrete klimatiltak innenfor de 
viktige temaområder som er nevnt ovenfor. De konkrete tiltakene er satt for å kunne nå 
målene om reduserte utslipp. Det legges opp til at kommunedelplanen gjelder fram til 
2030, men at handlingsdelen rulleres hvert fjerde år. For å kunne følge opp klimaplanen 
og dens tiltak, vil det kunne ha økonomiske konsekvenser for Vennesla kommune. 
Klimatiltakene vil variere i omfang, og kostandene må beregnes. Klimatiltak skal hvert år 
vurderes i kommunens budsjett og økonomiplan. 
 
Klimaplanen skal være en plan for omstilling av hele samfunnet. Det gjelder for både 
innbyggere, næringslivet, frivillige organisasjoner, barn og unge og offentlige etater. For 
å sikre medvirkning i planarbeidet og for å involvere flest mulig i arbeidet, har vi i tråd 
med planprogrammet lagt opp til bruk av digitale løsninger. 
 
Det er gjennomført flere digitale undersøkelser/oppgaver underveis i planarbeidet. Det 
er sendt ut spørreundersøkelser med mulighet for å gi innspill og meninger om 
klimaarbeidet til kommunens innbyggere (se vedlegg 2) og til næringslivet (se vedlegg 
3). 
 
Vennesla barne- og ungdomsråd (VBUR) er gitt mulighet til å delta og komme med 
innspill til planarbeidet. Det er gjennomført to møter med VBUR underveis i 
planarbeidet, og i tillegg har det vært ett møte ved planoppstart. Barn og unge er blitt 
godt involvert i arbeidet med aktuelle klimatiltak. De har blant annet deltatt i en egen 
spørreundersøkelse (se vedlegg 4), samt i en egen gruppeoppgave om viktige klimatiltak 
(se vedlegg 5).   
 
I tillegg til deltakelse av VBUR, er planarbeidet også gitt medvirkning fra de unge på 
Vennesla ungdomsskole og ungdomstrinnet på Skarpengland skole. Begge skolene har 
gjennomført digitale undersøkelser for innspill og meninger til klimaarbeidet (se vedlegg 
6 og 7). 
 
Også internt i kommunen er det flere fagområder som har vært involvert i planarbeidet. 
Det er gitt pågående informasjon om arbeidet på ledernivå. I tillegg har alle ansatte i 
kommunen fått mulighet til å bidra i arbeidet via en digital spørreundersøkelse (se 
vedlegg 8).  
 
Forslag til klimaplan skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og 
bygningslovens krav. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. Kommunestyret 
skal deretter vedta en endelig klimaplan. 
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Merknader: 
Rådmannen mener at Vennesla kommune tar klimautfordringene på alvor. Ved bruk av 
klimaplanen skal Vennesla sørge for at kommunen gir sitt lokale bidrag i arbeidet med å 
redusere klimagassutslippene. Klimaplanen skal bidra til at Vennesla kan nå 
klimamålene. Klimatiltak vil også ha positive konsekvenser for luft- og vannkvalitet, 
natur, skog og landbruk. Ved å redusere klimagassutslipp kan vi i tillegg forbedre 
folkehelsen. 
 
Rådmannen mener at vedlagt forslag til klimaplan er viktig for at kommunen skal få 
prioritert arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Det er også viktig at kommunen 
bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med reduksjon av 
klimagassutslipp. 
 
Det er et mål om at redusert klimagassutslipp skal gjennomføres både i egen virksomhet 
og i samfunnet for øvrig. Gjennom spørreundersøkelsene som ble benyttet i forhold til 
medvirkning i planarbeidet, ble det i alle undersøkelsene ment at kommunen burde 
holde seg mer til de nasjonale klimamålene enn å ha for høye ambisjoner om klimakutt. 
Rådmannen har av den grunn forholdt seg til et mer realistisk klimamål. I planen er det 
et klimamål om at utslippet skal reduseres med minst 55 prosent innen 2030. Det vil si 
at kommunen klimagassutslipp skal ned i 1,5 tonn CO2/innbygger i forhold til dagens 
nivå på 3,3 tonn. 
 
Klimaplanen er formulert med tydelige klimamål, samt strategier og konkrete tiltak som 
skal bidra til måloppnåelse. Strategier og tiltak innenfor viktige tema er beskrevet i 
handlingsdelen. Tiltakene er vurdert utfra kommunens mulige ambisjoner og 
handlingsrom, samt med godt og nyttig bidrag fra spørreundersøkelsene som er 
gjennomført med innbyggerne, næringslivet, kommunalt ansatte og barn og unge. 
Rådmannen mener at planforslaget til klimaplanen innehar gode, effektive og realistiske 
tiltak. 
 
Rådmannen anbefaler at vedlagt forslag til Kommunedelplan klima 2021-2030 kan 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 


