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Forslag til klima- og energiplan 2019-2031 til offentlig ettersyn
og høring
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 23.01.2019:
Håkon Andreas Møller fremmet følgende forslag:
Følgende punkter legges med planen som vedlegg, når den sendes på høring:
1. Under Målsettinger: 60 %-målet i første punkt heves til 80 %. Det settes et delmål på 40 %
reduksjon innen 2025.
2. Årlige klimabudsjetter for Bodø-samfunnet (kommunen som geografisk avgrenset enhet)
innføres fra 2020.
3. Under Energi, bygg og anlegg: BREEAM «Good» heves til «Very Good».
4. Under Forbruk og avfall, nytt punkt: "Ta initiativ til overfor IRIS om innføring av
tøybleietilskudd".
5. Under Næring: Tillegg til "Planting av skog" osv.: "Det skal kun benyttes treslag som er
opprinnelig hjemmehørende i Bodø kommune (gran skal unngås)".
6. Under Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid: "Oppmuntre til og legge til rette for
Grønt Flagg-sertifisering av kommunens skoler og barnehager"
7. Under Klimatilpasning, tillegg til Åpne vannveier: "Bekkeåpning skal vurderes der det er mulig".
8. Under Klimatilpasning, nytt punkt: "Ha en nullvisjon for omdisponering av dyrka og dyrkbar
mark i Bodø kommune samt legge til rette for urbant landbruk i nye og eksisterende bydeler"
9. Under Forbruk og avfall, nytt punkt: "Legge til rette for kretsløpsbaserte vann- og
avløpssystemer, for eksempel som en del av Ny By- eller Smart Bodø-prosjektene"

Astrid Tove Olsen fremmet følgende forslag:
Følgende punkter legges med planen som vedlegg, når den sendes på høring:

S.16: tillegg først i innledninga: Landbruket er svaret på flere klimautfordringer: mat, karbonlagring
i jord, produksjon av energi, skogplanting og forvaltning, biologisk mangfold

S.18: tillegg kommunen som igangsetter Kommunen skal øke kapasiteten til samarbeid med
frivillige organisasjoner og andre aktører for å stimulere til og informere om klimavennlige
handlingsalternativer De fleste av oss ønsker trolig å være mer klimavennlige, men vi er ikke alltid
sikre på hvordan vi gjør det, eller det kan oppleves ubeleilig å ta “grønnere” valg.
Tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner, både miljøårshjul, tilskudd til urban dyrking og
tilskudd til reparasjonsverksted, er gode virkemiddel for å stimulere innbyggere til klimavennlige
handlingsalternativ. Ved å styrke frivillige organisasjoner som forplikter seg til å fremme
klimavennlige handlingsalternativer, vil kommunen nå flere enn ved tradisjonell, kommunal
informasjon og kommunikasjon. Å styrke frivilligheten kan både bestå av økonomisk støtte,
koordinering, skape samarbeidsarenaer, nettverk og lignende. Kommunen trenger å styrke sin
egen kapasitet for dette.

S.21: Transport og areal, nytt punkt: Utrede tiltak som øker kollektivtilbud i distriktene, herunder
bestillingsordninger og belønning av samkjøringstilbud

S 23: opprette bytte/ hentetorg Analyse og informasjon om vår store andel av forbruk

S 24 Obs formulering om dyrking av myr må debatteres Oppfølging av og krav om drenering og
god agronomi for å sikre matjorda evne til å ta opp CO2 Igangsette arbeid for økt lokal
produksjonar bær, grønnsaker og potet Skaffe oversikt over tørkesvak og tørkesterk jord i
kommunen, og vurdere tiltak for å løse utfordringer og dermed sikre stabil grasproduksjon
Tilrettelegge og premiere tiltak som ivaretar kulturlandskap og biologisk mangfold, herunder økt
beiting og rydding.

S 25: nytt punkt Kommunen skal gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner og andre
aktører stimulere til og informere om klimavennlige handlingsalternativer

S 27:nytt mål Redusert forbruk - måles i samarbeid med IRIS

Forslagene fra MDG og SV ble ikke realitetsbehandlet, det ble votert over at forslagene skulle
legges ved planen når den ble lagt ut på høring.
Votering:
Forslag fra MDG ble enstemmig vedtatt
Forslag fra SV ble enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Bodø kommunes klima- og energiplan 2019-2031 legges ut på høring til offentlig ettersyn.
Forslag framlagt i møte, legges med som vedlegg til høringen.

Rådmannens forslag til vedtak
Bodø kommunes klima- og energiplan 2019-2031 legges ut på høring til offentlig ettersyn.
Rolf Kåre Jensen
Rådmann
Saksbehandler: Marte Melnes

Odd Henriksen
utviklingsdirektør

Saksopplysninger
Rullering av Bodø kommunes klima- og energiplan er forankret i kommunal planstrategi for 20162019. Kommunedelplan klima og energi 2014-2026 er nå videreført som temaplan klima- og
energiplan 2019-2031, og skal være det styrende dokumentet for Bodø kommunes arbeid innen
klima og energi. Klima- og energiplanen beskriver strategier og tiltak som skal bidra til at
kommunen når sine klimamål, bidrar til de nasjonale og globale forpliktelsene, i tillegg til å
virkeliggjøre målet Bodø- smart og grønn i kommuneplanens samfunnsdel. Planen inneholder et
kunnskapsgrunnlag og en handlingsdel (tiltaksbeskrivelser).
Forslag til klima- og energiplanen ivaretar de nylig (2018) vedtatte statlige planretningslinjer for
klima- og energiplanlegging i kommunene, som definerer at kommunen skal være
foregangsinstans i arbeidet med klima. Formålet med klima- og energiplanlegging er å:





redusere klimagassutslipp
redusere energiforbruk
omlegge til miljøvennlig energi og
sikre et godt klimatilpasset samfunn

I planprosessen er det ført en bred medvirkningsstrategi der det er siktet på at alle instanser
berørt av handlingsplanen skal ha fått mulighet til å gi innspill i prosessen.
Planen foreslås lagt ut på høring ut februar, med sikte på sluttvedtak i bystyret i april/mai.
Høringsutkastet har et midlertidig utseende, da endelig layout vil foreligge ved politisk behandling
etter høringsperioden.

Vurderinger
Planen beskriver utfordringer og muligheter som ligger inne i ulik tematikk som sterkt berører
kommunens status på klima og energi. Kommunen bør gjennom sitt ansvar som planmyndighet,
innkjøper, utbygger og som eier og drifter av infrastruktur, bygg og vei spille en nøkkelrolle i
utviklingen av et fremtidsrettet, bærekraftig og smart bodøsamfunn. Denne planen er essensiell
dersom kommunen vår skal vokse på en bærekraftig måte og bidra til å realisere det grønne
skiftet. Tiltakene i planen kan være økonomisk og personellmessig krevende, men gode klimatiltak
er også samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Konklusjon og anbefaling
Rådmannen anbefaler at utkast til klima- og energiplan 2019-2031 vedtas lagt ut til offentlig
ettersyn og høring.

Trykte vedlegg:
1

Høringsutkast klima- og energiplan

Høringsutkast: forslag til klima- og energiplan 2019-2031

Utrykte vedlegg:
Ingen.
Rett utskrift
Svein Inge Johansen

