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VEDTAK AV KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA 2021-2030 

SAMMENDRAG: 
Plan- og økonomiutvalget vedtok 26. oktober 2021 å legge forslag til Kommunedelplan 
for klima 2021-2030 ut til offentlig ettersyn og høring. Planforslaget lå ute på høring og 
offentlig ettersyn i perioden fra 1. november til 31. desember 2021. 
 
Det er kommet inn uttalelser og innspill fra Statsforvalteren i Agder, Bane NOR, 
Eldrerådet, Agder fylkeskommune, Klimaalliansen, Lindesnes kommune, NVE og Rådet 
for funksjonshemmede. Uttalelsene inneholder flere positive og konstruktive 
tilbakemeldinger og innspill til planen. Rådmannen mener at høringsinnspillene har vært 
nyttige, men har likevel valgt å ikke gjøre endringer av høringsforslaget. 
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar vedlagt forslag til kommunedelplan 
klima 2021-2030. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1 Forslag til kommunedelplan for klima 2021-2030 vedtas med hjemmel i 
plan og bygningslovens § 11-15. 

2 I den grad handlingsdelen inneholder tiltak som ikke kan dekkes innenfor 
de eksisterende budsjettrammer må disse vurderes i forbindelse med den 
årlige behandlingen av budsjett og økonomiplan. 

 
 
Vedlegg:  

1. Forslag til kommunedelplan klima 2021-2030 
2. Alle uttalelser samlet 
3. Merknader til uttalelser 
  



2 
 

Bakgrunn for saken: 
Vennesla kommune har i de senere årene hatt fokus på tre hovedutfordringer: Klima, 
utenforskap og demografi. Vennesla kommune som lokalsamfunn står i en situasjon 
hvor vi må tilpasse oss framtidens klima, samtidig som at vi skal ta vår del av ansvaret 
for at Norge og verden skal overholde sine internasjonale klimaforpliktelser. 
 
Med bakgrunn i at klima er en av kommunens hovedutfordring og i henhold til den 
kommunale planstrategien for Vennesla 2020-2023, vedtok plan- og økonomiutvalget 
14. januar 2020 (sak 2/20) 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 (sak 
15/20). 
 
I perioden etter vedtatt planprogram, ble det utarbeidet et forslag til en 
kommunedelplan for klima. Planforslagets innhold ble utført i tråd med 
planprogrammet og med bakgrunn i uttalelser til planoppstart, samt med bidrag via 
medvirkning og spørreundersøkelser. 
 
Med bruk av digitale undersøkelser og oppgaver har det vært god involvering og 
medvirkning fra flere aktører underveis i utarbeidelsen av planforslaget. Det var sendt 
ut spørreundersøkelser til kommunens innbyggere, næringslivet og til kommunens 
ansatte. Barn og unge er blitt godt involvert i arbeidet med planen. Vennesla 
ungdomsskole og ungdomstrinnet på Skarpengland skole har hatt egne oppgaver og 
undersøkelser i forhold til klimaarbeidet. Det er gjennomført flere møter med Vennesla 
barne- og ungdomsråd. De har blant annet deltatt i en egen spørreundersøkelse, samt 
gjennomført gruppeoppgave om forslag til viktige klimatiltak. I tillegg har det vært 
informasjon og dialog om planforslaget i et felles møte for eldrerådet og rådet for 
funksjonshemmede. 
 
Planforslaget ble framlagt for første gangs behandling i plan- og økonomiutvalget 26. 
oktober 2021 (sak 69/21). Med enkelte språklige endringer og med noen nye tiltak 
vedtok utvalget å legge forslag til Kommunedelplan for klima 2021-2030 ut til offentlig 
ettersyn og høring.  
 
Forslaget lå ute på høring og offentlig ettersyn i perioden fra 1. november til 31. 
desember 2021. Høringen ble kunngjort i Vennesla Tidende, Fædrelandsvennen og på 
hjemmesiden til kommunen. I tillegg ble forslaget sendt på høring til offentlige 
myndigheter, organisasjoner og andre med interesse for klimaplanarbeidet. 
 
Det er innkommet åtte uttalelser og innspill til høringsforslaget. Det er gitt uttalelse fra 
Statsforvalteren i Agder, Bane NOR, Eldrerådet, Agder fylkeskommune, Klimaalliansen, 
Lindesnes kommune, NVE og Rådet for funksjonshemmede. Uttalelsene til planen er 
lagt inn samlet i et eget hefte (se vedlegg 2. Alle uttalelser samlet). 
 

https://opengov.360online.com/Meetings/vennesla/Meetings/Details/635241?agendaItemId=213157
https://opengov.360online.com/Meetings/vennesla/Meetings/Details/635287?agendaItemId=213795
https://opengov.360online.com/Meetings/vennesla/Meetings/Details/635287?agendaItemId=213795
https://opengov.360online.com/Meetings/vennesla/Meetings/Details/733734?agendaItemId=216679
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I uttalelsene fra høringsperioden er det kommet inn flere positive og konstruktive 
tilbakemeldinger til planen. Det er kommet inn forslag om enkelte konkrete tiltak. I 
tillegg er det gitt gode vurderinger og anbefalinger til planforslaget. Flere av forslagene 
ligger allerede inne i planforslaget, og ingen av høringsinnspillene er av en slik karakter 
at de etter rådmannens oppfatning medfører prinsipielle endringer av planen. Utdrag av 
uttalelsene til klimaplanen, samt rådmannens merknader til uttalelsene følger saken 
som et eget vedleggshefte (se vedlegg 3. Merknader til uttalelser). 
 
Det er ikke utført endringer i planforslaget etter høringsperioden. Rådmannen legger nå 
i saken fram klimaplanen for endelig sluttbehandling og vedtak i kommunestyret. 
Forslaget til klimaplanen ligger vedlagt (se vedlegg 1. Forslag til kommunedelplan klima 
2021-2030). 
 
Merknader: 
FNs klimapanel (IPCC) lanserte 28. februar 2022 deres andre del av sjette hovedrapport. 
Rapporten tar for seg virkningene av klimaendringene for mennesker og natur, og 
hvordan vi kan tilpasse oss. Klimapanelet mener at vi kan redusere de negative 
konsekvensene for natur og mennesker gjennom en klimarobust utvikling. Det vil si at 
verden må begrense oppvarmingen gjennom raske kutt i utslipp og økt opptak av 
klimagasser, tilpasse samfunn og natur til de nye endringene vi blir rammet av og sørge 
for en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. 
 
Rådmannen mener at klimaplanen vil være et viktig verktøy og styringsdokument for at 
Vennesla kommune skal bidra til å redusere klimagassutslipp, tilpasse samfunn og natur 
til de nye endringene vi blir rammet av, samt ha en bærekraftig utvikling i tråd med FNs 
bærekraftsmål.  
 
Klimaplanen er utarbeidet som en kommunedelplan med en statusdel og en 
handlingsdel. Planen er utført etter plan- og bygningslovens krav for prosess, 
medvirkning og innhold. 
 
Det er lagt opp til at kommunedelplanen skal gjelde fram til 2030, og at handlingsdelen 
rulleres hvert fjerde år. Klimaplanen innehar klimamål, samt strategier og konkrete tiltak 
som skal bidra til måloppnåelse. Alle klimatiltak skal vurderes i kommunens budsjett og 
økonomiplan. 
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar vedlagt forslag til Kommunedelplan 
klima 2021-2030. 
 


