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1. gangsbehandling kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi 
2022-2033 

Kommunedirektøren tilrår kommuneplanutvalget å legge saken fram for 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
1. I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 11-14 blir forslag til 

kommunedelplan klima, energi og sirkulær energi 2022-2033, med vedlegg, sendt på 
høring og lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1 Kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi 2022-2033 

2 Klimahandlingsprogram 2022-2033 

 

 

Saksutredning 
 

1. Sammendrag 

Ifølge plan- og bygningslovens §§ 5-1 og 11-14 skal forslag til tematisk kommunedelplan 
sendes til høring og legges ut til offentlig ettersyn med minst seks ukers høringsfrist.  

Kommunedelplanen skal føre til at Rælingen kommune bidrar til reduksjon i utslipp av 
klimagasser, redusere energibruk og gjøre kommunen bedre rustet til å håndtere et endret 



klima. I tillegg beskriver planen strategier for en omstilling til det grønne skiftet med sirkulær 
tankegang i egen drift. I arbeidet med revidering har vi vurdert utfordringer for måloppnåelse og 
gjennomføring av tiltak i planperioden. Med et ambisiøst mål om 55 % kutt i 
klimagassutslippene til kommunen og trang kommuneøkonomi følger det et stort stykke 
innovativt arbeid. Klima og økonomi er sentrale vurderinger vi må jobbe med for å kunne oppnå 
kommunens egen klimamålsetning. Denne planen etablerer en koordinert innsats mot et felles 
mål, og legger føringer på avveininger og prioriteringer for hvordan vi skal jobbe i fremtiden.  

Det er kommunedirektørens vurdering at planforslaget og klimahandlingsprogrammet er et 
realistisk styringsdokument, som legger til rette for et klimaarbeid som er gjennomførbart for 
kommunen. 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  

Ifølge plan- og bygningslovens §§ 5-1 og 11-14 skal forslag til tematisk kommunedelplan 
sendes til høring og legges ut på offentlig ettersyn med minst seks ukers høringsfrist.  

I forkant av arbeidet med kommunedelplanen, har kommunestyret behandlet planprogram for 
kommunedelplanen. Planprogrammet beskrev mål for kommunedelplanarbeidet, 
planprosessen, medvirkning, sentrale tema og problemstillinger, behov for utredninger, samt 
nasjonale og regionale føringer som skulle ligge til grunn for planarbeidet.  

 

3. Tidligere behandling og vedtak 

K-sak 20/61 – 17.06.2020:  Vedtak planstrategi 2020-2023.  

K-sak 21/74 – 27.10.2021: Vedtak kommuneplan 2022-2033 samfunnsdel med langsiktig 
arealstrategi 

Som en del av kommuneplanens samfunnsdel, ble det vedtatt nye satsningsområder. 
«Samarbeid mot klimaendringer og for naturmangfold» er ett av tre satsingsområde som er 
valgt ut fordi klima og miljø er en stor bærekraftsutfordring for Rælingen kommune.  

 

K-sak 21/2 – 17.02.2021: Forslag til planprogram for Kommunedelplan klima, energi og 
sirkulær økonomi. 

Planprogrammet ble deretter sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 5. 
april 2021.  

K-sak 21/38 – 02.06.2021: Vedtak Planprogram for kommunedelplan klima, energi og sirkulær 
økonomi  

 

Oppfølging av følgende verbalvedtak i forbindelse med kommunedelplan for klima og energi:  

a) Rælingen kommune skal vedta konkret, ambisiøst mål for kutt i utslipp av klimagasser i 
kommunen i forbindelse med behandling av handlingsprogram 2022, i tråd med regionale 
klimamål i påvente av endelig vedtak av ny kommuneplan for klima og miljø  

b) Klimakonsekvens skal vurderes i alle saker som behandles politisk i Rælingen kommune, i 
tråd med kommunedelplan for klima og energi 

c) I forbindelse med revisjon av kommunedelplanen for klima og energi skal Rælingen 
kommune innføre klimabudsjett og -regnskap, med konkrete kuttmål for alle relevante sektorer. 

 



3. Forhold til relevante styringsdokumenter 

 

Planen inngår i kommunens styringssystem, og skal legges til grunn og gi føringer for 
kommunens klimaarbeid. Tiltakene skal revideres årlig inn i kommunens overordnede 
styringssystem, i årlig tilstandsrapport for klima og miljø (figur 1). Utviklingstiltakene har et 
fireårsperspektiv og utløser ytterligere tiltak, mens de løpende tiltakene oftest har et 
ettårsperspektiv. Rapportering og forslag til nye tiltak gjøres i den årlige tilstandsrapporten, 
og utarbeides fra enhetene og videreføres til handlingsprogrammet.  
 

Arbeidet med tilstandsrapport og prioriteringer forankres administrativt og politisk ved 
behandling av tilstandsrapport. Nye tiltak utarbeides i Nettverk for klima og energi, og 
forankres i årlig handlingsprogram med økonomiplan, i tillegg til enhetenes egne 
virksomhetsplaner. 

 
 

4. Sakens innhold  

Planen er tematisk kommunedelplan, og består av en plandel (vedlegg 1) og et 
klimahandlingsprogram (tiltaksdel) (vedlegg 2). Plandelen gjelder for en tolvårsperiode, og 
klimahandlingsprogrammet har fireårsperspektiv, og skal i samsvar med plan- og 
bygningslovens § 11-2 revideres hvert år i forbindelse med kommunens handlingsprogram. 
Planen er i samsvar med vedtatt planprogram. 

Kommunedelplanen skal føre til at Rælingen kommune bidrar til reduksjon i utslipp av 
klimagasser, redusere energibruk og gjøre kommunen bedre rustet til å håndtere et endret 
klima. I tillegg beskriver planen strategier for en omstilling til det grønne skifte med sirkulær 
tankegang i egen drift.  

Formålet med planen er todelt, hvor den ene delen skal bidra til en reduksjon i klimagassutslipp 
og omstilling til det grønne skiftet, mens den andre delen skal styrke kommunens tilpasning til 
et endret klima. Overordnet målsetning for kommunens klimaarbeid er som følgende:  

• klimagassutslippene skal være minst 55% lavere i 2030 enn i 2009 
• klimagassutslippene i 2050 være netto null 



• vi være forberedt og tilpasset et endret klima 

Reduksjon av klimagassutslipp er et omfattende arbeid, og det er ulike tilnærminger til hvordan 
vi skal konkretisere arbeidet de neste årene. Det er mange områder som bidrar til en 
kommunes klimagassutslipp. Vi må vite hvor de største utfordringene ligger; hvor vi har størst 
forbedringspotensiale. Ved hjelp av klimagassregnskap og nasjonale utslippsstatistikk, er det 
valgt ut tre prioriteringsområder for planperioden, med undertema og strategier for hvordan vil 
skal nå målsetningene.  

1. Redusere klimagassutslipp i egen drift 
• Klimagassbudsjett 
• Kommunale bygg, utvikling og energi 

• Klimagassutslipp i bygg- og anleggsprosjekter, fossilfri byggeplass og MOP 
• Energi   

• Innkjøp 
• Grønne innkjøp 
• Fossilfri transport  

• Holdningsskapende arbeid 
• Grønn mobilitet 
• Landbruk 

2. Sirkulær økonomi 
• Strategisk utvikling  

• Kommunens bygningsmasse  
• Massehåndtering  

• Avfallsreduksjon i daglig drift 
3. Klimatilpasning  

• Naturbaserte løsninger  
• Tverrfaglig samarbeid  

 

For å nå målsetningene for klimagassutslippene, må vi styrke det strategiske klimaarbeidet og 
prioritere tiltak som gir størst effekt. Fastsetting av mål og justering av tiltak er forhold som må 
balanseres og avstemmes for å sikre optimal måloppnåelse. Et klimagassbudsjett er et effektivt 
styringsverktøy i så måte. Et klimabudsjett viser tiltak som kommunen planlegger eller 
gjennomfører for at kommunen skal nå sine klimamål. For Rælingen kommune betyr dette at 
tiltakene i klimahandlingsprogrammet fram til 2030, være nok til å oppfylle målet om 55 % 
reduksjon innen 2030.  

I denne planen er det ikke beregnet effekt av tiltakene, da det ikke er intern kompetanse på å 
beregne dette på en god nok måte. For å få disse beregningene, bør det derfor brukes 
konsulent. Ved at klimatiltakene revideres årlig og innarbeides i handlingsprogrammet, er det 
naturlig at en slik beregning blir prioritert ved neste budsjettbehandling. Samtidig vet vi at  
tiltakene som er utarbeidet vil ha en effekt, selv om effekten ikke er tallfestet. Tiltakene er 
direkte knyttet til utfordringsbildet i plandelen, og er basert på utslippstall fra nasjonal statistikk 
og KOSTRA-tall fra kommunens klimagassregnskap. Derfor er kommunale bygg, utvikling og 
energi, innkjøp og holdningsskapende arbeid temaområder hvor innsatsen skal styrkes i 
planperioden. For å sikre at planen er gjennomførbar, er det både i utarbeidelsen av 
målsetningene og tiltakene lagt vekt på bred deltakelse fra de enhetene som er ansvarlige for 
gjennomføringen av tiltakene.  

Klimabudsjettarbeidet er et langsiktig utviklingsarbeid, og det innebærer et nytt tankesett både 
for administrasjonen og politikere. I første omgang vil arbeidet være å gjøre politikere, ledere 
og ansatte godt kjent med klimaregnskap og klimabudsjett slik at gode klimatiltak på sikt blir en 
like selvfølgelig handling som å levere gode tjenester. 

I fremtidige utbyggingsprosjekter vil kostnader for lavest mulig klimautslipp innarbeides tidlig i 
prosjekter, og det skal fremgå i beslutningsgrunnlaget. Det skal synliggjøres tall på 



klimagassutslipp, kostnad for å redusere utslipp, og hvilke vurderinger som er gjort for å 
redusere utslipp. Det vil være viktig å sette krav til eksterne konsulenter om 
klimagassregnskap- og vurderinger. I byggeprosjekter og andre større utviklingsprosjekter 
innehar konsulentselskapene oftest denne kompetansen selv, og har egne miljømålsettinger. 
Ved å få dette tidlig inn i anskaffelser, viser kommunen at dette er noe som skal prioriteres. I 
tillegg vil det være viktig at det også skal rapporteres på målsetningene, der det er mulig, på for 
å kunne følge med på målsetningene. Dette gjelder også sirkulær økonomiske prinsipper. Ved 
å synliggjøre disse økonomiske konsekvenser og vurdering av klimagassutslipp i prosjekter, vil 
det kunne gi politikerne et bedre beslutningsgrunnlag og kostnadsnivået for å nå den etablerte 
målsetningen om klimagassreduksjon.  

Å jobbe med reduksjon av klimagassutslipp er ikke den enkelte avdeling sitt ansvar, men 
kommunens overordnede samfunnsansvar. 

 

Medvirkning  

Det er viktig å få til involverende prosesser som er med på bygge en felles kultur, og som 
skaper et felles engasjement for framtidig utvikling.  
I forbindelse med planprogrammet ble det lagt opp til en høringsrunde hvor flest mulig skulle ha 
anledning til å komme med innspill og synspunkter tidlig i arbeidet med kommunedelplanen.  
Planen er utarbeidet sammen med de relevante enhetene, og hoveddelen av tiltakene som er 
foreslått i klimahandlingsprogrammet kommer fra enhetene selv. Det har vært lagt opp til flere 
runder med tilbakemeldinger og innspill fra nøkkelpersoner, avdelingsledere og enhetsledere. 
Planen er godt forankret internt i kommunen. 
Utvalg klima og energi har fungert som politisk styringsgruppe. Det har vært månedlige 
orienteringer om planarbeidet i utvalgsmøtene gjennomført workshop, og lagt opp til 
diskusjoner knyttet til ulike temaer. I tillegg har Hamar kommune orientert om sitt arbeid med 
klimagassbudsjett.  

Arbeidet med planen har blitt presentert for aktuelle råd og utvalg gjennom året, og 
ungdomsrådet hadde workshop vår 2021, i tillegg til workshop i februar 2022. Orientering i alle 
råd og utvalg vil også foregå i høringsperioden.  

Innbyggere, lag og foreninger har kommet med innspill via høringsperioden til planprogrammet. 
Det ble vurdert at denne kommunedelplanen har et virksomhetsfokus, og dermed har det ikke 
blitt gjennomført ytterligere medvirkning. Det vil fremover være mulig for alle å gi innspill til 
kommunedelplanen gjennom digitale kanaler. Det blir også informert om planforslaget på 
hjemmesiden og gjennom Facebook. Offentlig ettersyn skal annonseres i lokalavisen. 
Planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til nabokommuner og 
aktuelle lag og foreninger, i tillegg til eksterne myndigheter som Statsforvalteren i Oslo og 
Viken og Viken fylkeskommune 

5. Kommunedirektørens vurdering 

Det er ikke gjort vurderinger knyttet til hvert av de overordna hensynene i punktene under, men 
kommunedirektøren har gjort en overordnet vurdering av planen i sin helhet. Denne 
saksmalen, som krever vurdering av de overordna hensynene, var ett av virkemidlene for å 
følge opp tidligere kommuneplan.  
 

Flere av tiltakene og målsetningene i planen vil ha andre positive effekter, blant annet for 
folkehelsen i befolkningen. Reduserte utslipp fra veitrafikk vil bidra til bedre luftkvalitet, mindre 
støy langs hovedvegnettet og en effekt av dette kan være økt trivsel i kommunen. 



Tilrettelegging og oppmuntring til bruk av grønn mobilitet, som sykkel og gange, vil også bidra 
til at kommunens innbyggere i større grad velger en mer aktiv mobilitetsbruk. 

Kommunen har ansvar for ivaretakelse av befolkningen sikkerhet og trygghet innenfor sine 
geografiske områder. Økning av CO2 i atmosfæren gjør at verden risikerer svært alvorlige, 
irreversible konsekvenser. Prognoser for endringer i nedbør og temperatur, samt hendelser i 
regionen og i Norge generelt de siste årene, viser at klimatilpasning er et viktig tema på lokalt 
nivå. Det er kommunens ansvar å ivareta helhetsbildet og effekten av alle byggeprosjekter. 
Derfor blir det behandlet som et eget tema i planen 

    5.1 God folkehelse i befolkningen  

5.2 Trygt og sikkert lokalsamfunn 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

I arbeidet med revidering har vi vurdert utfordringer for måloppnåelse og gjennomføring av 
tiltak i planperioden. Med et ambisiøst mål om 55 % kutt i klimagassutslippene til kommunen og 
trang kommuneøkonomi følger det et stort stykke innovativt arbeid, og det er ikke lenge til 
målsetningsåret 2030. Planforslaget vil medføre både økonomiske og administrative 
konsekvenser for kommunen. Dette innebærer en endring i hvordan vi jobber i det daglige, og 
hvordan vi planlegger for fremtiden.  

For flere av tiltakene forutsettes det at det avsettes både ressurser og økonomiske midler. 
Gjennomføringen av tiltakene skal gjøres av den enheten som fremgår i 
klimahandlingsprogrammet, og dette gjelder ressurser, fagpersoner, innhente ekstern 
kompetanse o.l, i tillegg til den økonomiske kostnad for tiltaket. Ved at klimatiltakene revideres 
årlig og innarbeides i handlingsprogrammet, er det naturlig at dette tas opp ved 
budsjettbehandling.  

Klimatiltak som kommer sent inn i prosesser kan være fordyrende. Ved å innarbeide klimatiltak 
og medførende kostnader tidlig og at dette fremgår i beslutningsgrunnlaget, vil konsekvensene 
for måloppnåelsen og kostnader synliggjøres for beslutningstakerne. Kommunedirektøren 
vurderer det slik at dette gir en god langsiktig forvaltning av kommunens ressurser. 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til 
dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens 
tålegrenser. Samfunnet i sin helhet må igjennom et grønt skifte, det må skje en overgang til 
produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i 
dag. Det vil være krevende, men er fullt mulig. Det lokale nivået er viktig i klimapolitikken både 
fordi utslipp gjerne genereres lokalt, men også fordi handling på det lokale nivået kan legitimere 
og forbedre effektiviteten av nasjonal klimapolitikk. Det er i det hele tatt vanskelig å se for seg 
hvordan nasjonale målsettinger kan nås uten en aktivisering og realisering av det kommunale 
nivået. 

Klima og økonomi er sentrale vurderinger vi må jobbe med for å kunne oppnå kommunens 
egen klimamålsetning, i tillegg til nasjonale målsetninger som er vedtatt. Denne planen 
etablerer en koordinert innsats mot et felles mål, og legger føringer på avveininger og 
prioriteringer for hvordan vi skal jobbe i fremtiden.  

I utviklingen av kommunen framover vil det komme avveininger mellom hensyn som kan være 
utfordrende, og det er derfor viktig at klima- og miljøkonsekvenser blir tydelig i 
beslutningsgrunnlaget. Tydeliggjøre prosjektets klimagassutslipp og vurdering av klimavennlige 
tiltak i saksfremlegg vil være viktige for å ta gode og riktige vurderinger.  Dette skal i større grad 
operasjonaliseres og benyttes som beslutningsgrunnlag for å gjennomføre aktiviteter.  



 

6. Oppsummering og konklusjon 

 
Kommunen har utarbeidet vedlagt planforslag for Kommunedelplan klima, energi og sirkulær 
økonomi 2022-2033. Planforslaget er utarbeidet i samsvar med vedtatt planprogram. I samsvar 
med plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 11-14 skal forslag til kommunedelplan sendes på 
høring, og legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. 

Det er kommunedirektørens vurdering at planforslaget og klimahandlingsprogrammet, er et 
realistisk styringsdokument som legger til rette for et klimaarbeid som er gjennomførbart for 
kommunen. Samtidig bidrar planen også til å nå nasjonale og regionale målsetninger for 
redusert klimagassutslipp og energibruk. Det forutsettes at klimabudsjett blir implementert i 
handlingsprogrammet, og at det blir avsatt midler og ressurser til arbeid med tiltakene i 
kommunens økonomiske budsjett.  

 

 

Rælingen, 12.01.2022 

 

Eivind Glemmestad 

kommunedirektør 
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