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Administrasjonens innstilling: 
 
 
Planutvalget vedtar følgende: 
 

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til kommunedelplan for 
energi, miljø og klima, datert 21.08.17, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  

 
 
 
Saksutredning: 
Vedlegg: 

 
1. Forslag til kommunedelplan for energi, miljø og klima 2018-2021 
2. Handlingsplan 2018 
3. Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016 

  
  
Andre saksdok.: 
Andre dokumenter i saksmappe 16/5498 
 
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret i Alta har i møte 21.4.2016, vedtatt kommunal planstrategi for 2016-2019. I 
planstrategien er det vedtatt at oppstart av plan for energi, miljø og klima skal starte opp 
høsten 2016. 
 
Alta kommune utarbeider sin plan for energi, miljø og klima som en kommunedelplan, i 
henhold til plan og bygningslovens § 11-1. Kommunedelplanen et politisk dokument som skal 
være et styringsredskap for å nå kommunens mål innenfor området. Hele planen revideres 
hvert 4. år.  
 
Kommunedelplanen følges av en handlingsplan med tiltak for gjennomføring av planens 
målsettinger. Handlingsplan revideres årlig. 
 



Høring/merknader: 
Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret 06.03.17. 
 
Det ble gitt orientering om forslaget til kommunedelplan, samt klimaregnskapet, i 
Hovedutvalget for Næring, drift og miljø 28.08.17.  
 
Det er planutvalget som legger kommunedelplaner ut på offentlig ettersyn, og innstiller for 
sluttbehandling til kommunestyret. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 

Nye tiltak i handlingsprogrammet som vil kreve finansiering for å kunne gjennomføres: 
 

Tiltak Kostnad Ansvar Tidsplan 
Fortsette å gjennomføre ENØK-tiltak i 
kommunale bygg: 

 Utskifting av el-kjeler 

 Utskifting av vinduer 

(I rådmannens budsjett forslag for 2018) 
 
2 000 000 kr 
750 000 kr 

Kom. Bygg  
 
2018-2021 
2018 
 

Redusere energibruk til belysning i 
lysløyper  
(videreføring fra 2015-2018) 
 

500 000 kr 
 

MPI 2019 

Det skal søkes om klimasats midler for 
andre gang i 2018 
 

1 000 000 kr (kommunens egenandel) 
(Det søkes om tilsvarende beløp i støtte til 
klimatiltak) 
 

MPI 2018 

 
 
 
Planforslag: 
 
 
Planforslaget består av tre deler: kommunedelplanen, handlingsplanen og klimaregnskapet. 
 
Kommunedelplanen: 
 
Formålet med planen er å styrke kommunens mål og strategier innenfor temaene energi, 
miljø og klima. Planen skal føre til reduksjon i utslipp av klimagasser, redusert energibruk og 
mer bruk av energi fra fornybare kilder. 
 
Offentlig sektor har et spesielt ansvar for å bidra til økt etterspørsel etter miljøteknologi og 
for å legge til rette for at innbyggerne kan legge om sine vaner i grønn retning. Dette må 
gjøres både gjennom en klimavennlig arealplanlegging, og utbygging av en klimavennlig 
infrastruktur. 
 
Utslippsstatistikken for Altasamfunnet viser at personbiler er den store synderen når det 
kommer til klimagassutslipp lokalt i Alta. Det vil derfor være viktig å følge opp klimaarbeidet, 
trafikkdempende tiltak for å redusere bilbruken. Arealplanlegging er en sentral brikke i dette 



arbeidet, da avstanden mellom befolkingen og tjenester/jobb må være slik at det er mulig å 
ta buss eller sykle imellom. En slik arealplanlegging vil også være i samsvar med statlige 
planretningslinjer. 
 
Kommunedelplanen for energi, miljø og klima er kommunens verktøy på veien mot 
lavutslippssamfunnet. 
 
Handlingsplanen: 
 
Formålet med handlingsplanen er å sammenfatte alle tiltakene i kommunen som har gevinst 
innenfor temaene energi, miljø og klima.  
 
Administrasjonen foreslår at det settes av midler til klimasats tiltak, hvis kommunestyret 
ønsker at det skal søkes på ordningen i 2018 også. 
 
Klimaregnskapet: 
 
Klimaregnskapet gir oss muligheten til å tallfeste målene for utslippsreduksjon. Det mest 
detaljerte regnskapet er for den kommunale driften. Her har man sett på utslippet fra 
transport, oppvarming av bygg, reiser og avfallsbrenning. Denne er basert på reelle tall fra 
den kommunale driften. 
 
Videre har vi klimakostanalysen fra Misa, nå Asplan Viak, fra 2001 til 2012. Denne viser at 
totalutslippet fra den kommunale virksomheten er langt større enn det som kommer fram i 
det detaljerte klimaregnskapet. Dette skyldes at klimakostanalysen også tar med utslipp fra 
investeringer, samt kommunens indirekte utslipp gjennom kjøp av varer og tjenester. 
Kategorien «energi/strøm» i klimakostanalysen omfatter ikke bare utslippet generert fra 
oppvarming av bygg, men også energi som er brukt til VAR (Vann, avløp og renovasjon) og 
Samferdsel (veibelysning mm.). Klimakostanalysen er basert på tall fra Kostra. 
 
Klimaindikatorene skal vise status på relevante problemstillinger som ikke kan måles med 
direkte utslipp av klimagasser.  
 
 
Vurdering: 
 
Administrasjonen har laget et forslag til kommunedelplan basert på internasjonale, nasjonale, 
regionale og lokale føringer og strategier. 
 
Kommunedelplanen skal legge føringer for alle kommunens virksomhetsområder. Planen er 
kommunens verktøy på veien mot lavutslippssamfunnet. 
 
 
 
 
Rådmannen anbefaler at forslaget til kommunedelplan legges ut til offentlig ettersyn. 
 



 
 
 
Alta, 22.09.17 
 
Bjørn-Atle Hansen 
Rådmann 

Oddvar Konst 
Kommunalleder 

Bengt Fjellheim 
Kommunalleder

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


