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Saksgang Møtedato Saknr 

1 Miljø- og teknisk utvalg 10.03.2021 21/8 

 
 
Miljø- og teknisk utvalg har behandlet saken i møte 10.03.2021 sak 21/8 
 
 
 
Votering 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Miljø- og teknisk utvalgs vedtak  
I henhold til plan- og bygningsloven §4.1 legges planprogrammet for Miljøplanen ut på 
høring.  
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Planprogram Miljøplan 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
I henhold til plan- og bygningsloven §4.1 legges planprogrammet for Miljøplanen ut på 
høring.  
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Vedlegg 
Planprogram for miljøplan 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Kort resymé 

I henhold til plan- og bygningsloven skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet. 
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til 
planprogram sendes på høring, og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av 
planoppstart.  
 
For Miljøplanen fastsettes planprogrammet av miljø- og teknisk utvalg. 
 
 
Saksopplysninger 

Bystyret vedtok 18.06-20 at det skal «…utarbeides en kommunedelplan for klima og miljø (alt 
2), kalt Miljøplan, med en handlingsdel (tiltaksplan) som rulleres hvert år. Planen skal omfatte 
både kommunen som organisasjon og som samfunnsutvikler. Konkrete miljøtiltak 
gjennomføres parallelt med planarbeidet.» 
 
Vedlagt saken følger kommunedirektørens forslag til planprogram for miljøplanen.  
 
 
Økonomi 

Planen skal utarbeides uten innleid bistand, og det er pr nå knyttet lite utgifter til utarbeidelse 
annet enn innkjøp av annonsering og bevertning.  
 
Flere mål- og tiltak i planen vil kunne ha økonomiske konsekvenser, både positive og 
negativ, som må sees på og vurderes nærmere i forbindelse med handlingsprogram, 
økonomiplan og budsjett.  
 
Mange aktuelle tiltak for oppfølging av planen kan trolig også finansieres gjennom tilskudd 
fra statlig- og regionale myndigheter. Kommunens samlede økonomi og rammebetingelser er 
en viktig forutsetning som gir store føringer for hvordan man planlegger i årene fremover. 
 
Det er i mange tilfeller økonomiske merkostnader forbundet med investeringer og drift av 
løsninger med lavere klimagassutslipp. Selv når kostnadene sett i et livsløpsperspektiv, 
inkludert investering og drift, er de samme eller lavere, kan kommunene hindres av opplevde 
merkostnader i investerings- og driftsbudsjetter. De økonomiske barrierene stiller krav til 
kunnskap og bestillerkompetanse. Det kan også tenkes at et større fokus på klima og miljø 
medfører en økt bevissthet på om innkjøpet faktisk er nødvendig, og dermed kan bidra til å 
unngå innkjøp. 
 
Kommuneplan 
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I kommuneplanen er klima- og miljø et sentralt tema. Kommuneplanen legger føringer for 
hvordan kommunen skal ivareta klima og miljø i sitt drift- og prosjektarbeid. Den legger også 
føringer for politikken i Risør, og arbeidet skal påvirke befolkningen til å gjøre klimavennlige 
valg. Risør kommune bygger sine klima- og miljøføringer gjennom å følge Klimaveikart Agder 
og Regionplan Agder 2030, lov, forskrift og statlige føringer om utslippskutt i Norge. Disse 
planene tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål om klimaendringer. 
 
I henhold til kommuneplanen skal Risør kommune ha fokus på å redusere klimagassutslipp 
ved egen virksomhet, som byggherre, byggeier, arbeidsgiver og planlegger. I tillegg skal 
kommunen forebygge og håndtere klimaendringer. Arealplanleggingen må ta høyde for 
endrede klimatiske forhold og mer ekstremvær. Det vil bli stilt større krav til arealdisponering, 
planlegging, lokalisering av kritiske samfunnsfunksjoner, dimensjonering av bygg- og anlegg 
og en god og samordnet beredskap. Klima og miljø samt klimatilpassing ble vurdert i 
kommuneplanens konsekvensutredninger. Det er også fastsatt enkelte bestemmelser i 
arealdelen av hensyn til dette. 
 
Følgende målsetninger er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel:  
 

- Legge til rette for aktiv bruk av marine næringsarealer og for utnyttelse av 
havressurser på en bærekraftig måte. 

- Være en pådriver og initiativtager for regionale utviklingsprosjekter. 
- Legge til rette for vekst i eksisterende næringsliv, og gi best mulig rammebetingelser 

for utvikling i Risør. 
- Legge til rette for bærekraftig verdiskapning, grønne forretningsideer og sterke 

miljøprofiler i næringslivet. 
- Se muligheter i samlokalisering, sambruk og transformasjonsprosjekter. 
- Skape trygge gang- og sykkelstier mellom bo- og aktivitetstilbud. 
- Sikre at alle offentlige nybygg og store hovedombygginger bygges som plusshus 
- Optimalisere eksisterende bygningsmasse ved å ha en tydelig miljøprofil. 
- Legge til rette for høy grad av sambruk, flerbruk og ombruk fremfor nybygging. 
- Sette høye miljøstandarder ved innkjøp og stille krav til underleverandører. 

 
Folkehelse og levekår 

Et tydelig og godt arbeid innenfor klima- og miljø vil ha svært stor betydning for folkehelse.  
 
Klima og miljø 

Dette avsnittet belyses og vurderes i hvert saksfremlegg til politisk behandling. Dette har blitt 
gjort i Risør i flere år og er et godt utgangspunkt for å belyse klimaperspektivet i alle politiske 
vurderinger. Selv om klima og miljø arbeides med i ulike sektorer daglig, er det er stort behov 
for å heve kompetansenivået om klima og miljøarbeid i hele organisasjonen. Det er behov for 
å fastsette klare målsettinger, og utarbeide handlingsbaserte tiltak for Risør kommune. Dette 
krever tverrfaglig innsats, ulike virkemidler, og en tydelig administrativ og politisk 
klimaledelse. 
 

Næringsperspektiv 

De kommunene som er best på å omsette utfordringene med å bli et lavutslippssamfunn til 
muligheter, vil klare seg best i konkurransen om vekst og utvikling de kommende tiår. Et 
viktig mål i Risør kommunens kommuneplan er å legge til rette for bærekraftig verdiskapning, 
grønne forretningsideer og sterke miljøprofiler i næringslivet. Bærekraftig verdiskapning 
handler om å utnytte lokale ressurser på en bærekraftig måte, og om å levere miljøvennlige 
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løsninger i ulike bransjer. Dette omfatter løsninger knyttet til redusert utslipp, renseteknologi, 
energieffektivisering, ressursutnyttelse og avfallshåndtering. 
 
I næringslivet er framtidens vinnere de som utvikler og produserer produkter og tjenester på 
en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet. Å 
kunne kombinere verdiskapning med økologisk bærekraft, og samfunnsansvar er etterspurt 
kompetanse og viktig strategisk mål for mange virksomheter og prosjekter som settes i gang.  
 
Kommunes rolle her å stimulere til endring gjennom planlegging, tilrettelegging, retningslinjer 
for tilskuddsordninger, og ulike utviklingsprosjekter. Et eksempel på et utviklingsprosjekt vi 
skal ha fokus på de neste årene er å utvikle Risør til en «bærekraftig destinasjon», i henhold 
til oppfølging av besøksstrategien Risør hele året.  
 
 
Vurderinger 

Både administrasjonen og politikerne trenger kompetanseheving på klimaområdet, og vi 
trenger gode og tydelige mål for kommunens arbeid.   
 
Gjennom en bred involvering i egen organisasjon, eksterne kompetansemiljøer og mot 
innbygger og politikere har Miljøplanen forutsetninger for å skape dette grunnlaget.  
 
 
 
Kommunedirektørens konklusjon 
Planprogrammet legges ut på høring, med seks ukers høringsfrist.  
RETT UTSKRIFT 
DATO 12.mars.2021 
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