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Planprogram

Underskrevet avtale - Kommunedelplan Klima og energi
Referat fra møte med Plankontoret 070119
Saksframlegg planoppstart og forslag til
planprogram
Revisjon av kommunedelplan for klima og
energi for Midtre Gauldal kommune 20202031. Melding om planoppstart og forslag
til planprogram.

Plankont
oret
Plankont
oret

Ingress
Varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeid inkludert planprogram for kommunedelplan for
klima og energi for Midtre Gauldal kommune 2020-2031.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Kommunestyret i Midtre Gauldal vedtok den 30.5.2016 "Kommunal planstrategi 2016-2019"
hvor det ble bestemt at klima- og energiplanen, vedtatt i 2010, skal revideres i valgperioden.

De nasjonale forventningene til kommunalplanlegging sier at energi- og klimaplaner skal rulleres
hvert fjerde år. Klima- og energiplanen fra 2010 er kommunens første temaplan for klima og
energi, og den har ikke blitt revidert.
Faktiske opplysninger
Plankontoret bistår Midtre Gauldal kommunen i arbeid med kommunedelplanen for klima og
energi. Rådmannen har i tillegg etablert en flerfaglig arbeidsgruppe som skal utarbeide
planforslaget og beslutningsgrunnlaget for den reviderte planen. Arbeidsgruppa er den samme
som utarbeider forslaget til kommuneplanens arealdel, dette for å sikre bedre samkjøring med
dette arbeidet.
Forslaget til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og sendes ut på lovbestemt høring. Etter
en gjennomgang og vurdering av innkomne uttalelser skal planprogrammet fastsettes etter
behandling i NPM-utvalget. Planprogrammet er kommet opp til behandling litt senere en
forventet grunnet sykdom.
Vurdering
Plan- og bygningsloven (pbl) er et av de viktigste virkemidlene kommunen har på området for
klima og miljøvennlig energiomlegging. Pbl skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for
den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner, jf. § 1.
De statlige retningslinjene for klima- og energiplanlegging, som er hjemlet i pbl, peker på at
kommunen derfor bør gjøre en helhetlig og langsiktig klima- og energiplanlegging som omfatter
alle deler av kommunens virksomhet og ansvarsområde
Det legges nå opp til at revisjonen av klima- og energiplanen for Midtre Gauldal kommune
fortsatt skal være en tematisk kommunedelplan, men at planprosessen denne gangen kobles
tettere sammen med revisjonen av kommuneplanens arealdel. Dette for å innarbeide hensyn til
de klimaendringene vi står overfor og øker fokuset på klimatilpassingstiltak i forbindelse med
kommunens overordnende arealplanlegging.
Erfaringen med dagens selvstendig klima- og energiplan er at det kreves ekstra bevissthet for
oppfølging og forankring i kommunens øvrige planverktøy som kommuneplan, økonomiplan og
årsbudsjett. Ved neste revisjon av kommuneplanen med både samfunnsdel og arealdel bør det
vurderes å integrere klima- og energiplanlegging som et viktig grep for å sikre oppfølgingen av
tiltak.
Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag og KS invitert
kommunene i fylket til å delta inn i faglige nettverk for henholdsvis lavutslipp og
klimatilpasning. Midtre Gauldal kommune er med i begge nettverkene. Nettverk for lavutslipp
vil tilby ferdig utarbeidet klimaregnskap og klimabudsjett for medlemskommunene til hjelp i
arbeidet med revidering av klimaplanene. På den måten vil kommunene få et mer ensartet og
sammenlignbart tallmateriale å forholde seg til. Nettverk for klimatilpasning har mål om å øke
kunnskap om hvordan lokal samfunn kan planlegge for fremtiden.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune varsler oppstart av arbeidet med revisjonen av Kommunedelplan for
klima og energi for 2020-2031 i hht. plan- og bygningslovens § 11-12.
Forslag til planprogram sendes på offentlig høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og
bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. Fristen for å komme med innspill settes til 15. august 2019.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 17.06.2019
Saken ble utsatt til neste møte.
Vedtak
Saken ble utsatt til neste møte.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 01.07.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune varsler oppstart av arbeidet med revisjonen av Kommunedelplan for
klima og energi for 2020-2031 i hht. plan- og bygningslovens § 11-12.
Forslag til planprogram sendes på offentlig høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og
bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. Fristen for å komme med innspill settes til 15. august 2019.

