Åpen spørretime før Levanger kommunestyre 21.06.17 - svar
1 Hvorfor får Besteforeldrenes klimaaksjon ikke svar på skriftlige henvendelser til kommunen?
Etter hva jeg kan se dreier dette seg bl.a om en henvendelse pr e-post til kommunens postmottak
den 5. februar der dere ba om å få tilsendt en rapport om status for gjennomføringen av kommunens
Klima- og energiplan for 2016. Det kommer mange henvendelser til kommunen om å få tilsendt
diverse materiale, og slike blir ikke journalført til saksbehandling, men videresendt til servicekontoret
eller aktuell saksbehandler for å ekspedere. Denne henvendelsen har nok blitt vurdert på samme vis
og sent videre, men ettersom årsberetningen for 2016 ikke var ferdig da, ble det ikke sendt noen
rapport. Jeg ser at dere burde får svar på dette, og beklager at så ikke har skjedd. Nå foreligger
årsberetningen, den blir behandlet av kommunestyret i kveld. Da kan dere selvsagt få den tilsendt
dersom dere ønsker det, men det mest klima og miljøvennlige er jo å lese den på nett.
En annen sak, og som jeg bare må beklage, er at tilbakemelding på gjennomføringen av tiltakene i
klima og energiplanen ikke framgår av årsberetningen slik bestillingen var. Årsberetningen er et
omfattende dokument, og rådmannen som er ansvarlig for utarbeidelsen av dokumentet, har ingen
god forklaring på hvorfor dette ikke ble tatt med til tross for tydelig bestilling fra kommunestyret.
Han beklager dette sterkt og lover at temaet skal få bred oppmerksomhet i neste års årsberetning. En
trøst får være at det rapporteres at planen er aktivt bruk i kommunal drift både når det gjelder
bygninger og transport. Men det skulle selvsagt vært rapportert!
2 Er det foretatt en evaluering av kommunenes klima og energiplan som lovt? Hvis ikke, hva skjer
med planen?
Klima- og energiplan for Levanger kommune ble som kjent vedtatt 20. mai 2009.
I forbindelse med denne ble det vedtatt å utarbeide tiltaksplan og at klima og energiplanen skal
rulleres og revideres hvert 4. år.
Planen var svært omfattende (79 sider) og hadde følgende hovedmålsettinger:


Gjennom samarbeid med lokalt næringsliv og iverksetting av kommunale virkemidler, vil
Levanger kommune oppfylle sin del av nasjonale og internasjonale klima-og energimål.



Innen 2015 skal Fiborgtangen i Levanger bli:
o et nasjonalt senter for produksjon av biokraft og foredling av biobrensel
o et regionalt senter for bruk av naturgass og biodrivstoff i transportsektoren



Innen 2020 skal:
o klimautslippene i Levanger som geografisk enhet reduseres med 20 %
o klimautslippene fra kommunal virksomhet reduseres med 20 %
o Den spesifikke bruken av varme og elektrisitet (kWh/m2) i kommunal virksomhet
reduseres med 20 %
o en i Levanger årlig produsere minst 200 GWh biobasert elkraft og produsere
biobrensel tilsvarende minst 200 GWh.

I tillegg var det lagt opp til forholdsvis omfattende operative mål og tiltak. I praksis har det vist seg at
planen ble for omfattende å handtere slik det var tenkt. Det har også vært en utfordring at planen
både inneholder elementer kommunen kan påvirke og elementer som ligger utenfor kommunens
handlingsrom.
Det var vedtatt å starte en revisjon av klima- og energiplanen i 2015. Samtidig hadde Verdal
kommune tilsvarende vedtak om klima og energiplan. Ut fra felles fagmiljø og felles utfordringer ble

det lagt fram en sak i samkommunestyret den 7. november 2016. I dette møtet ble det arbeidet
gruppevis med følgende tema:






Plan eller strategi
Felles for Levanger/Verdal eller hver for seg
Gi tydelige signal om rapportering på relevante tema for klima, energi
I hvor stor grad skal en vurdere fotavtrykk av virksomhet kontra lokale utslipp.
I hvor stor grad skal kommunens egen virksomhet være i fokus.

Følgende vedtak ble fattet:
Samkommunestyret ser positivt på at arbeidet med revisjon av klima og energiplan er
kommet i gang, og forventer sak til beslutning i løpet av vår 2017.

På bakgrunn av signalene i møtet konkluderte administrasjonen med å foreslå at en laget en klima og
energistrategi i stedet for tradisjonell plan. Dette ble stadfestet av kommunestyrene gjennom vedtak
av planbehovet i planstrategi 2017-2020 som bel behandlet av Levanger kommunestyre 29. mars i år.
Av denne framgår at klima- og energistrategi og tre andre overordna strategier skal utarbeides i 2017
for så bli utgangspunkt for revidering av kommuneplanens samfunnsdel i 2018. Forslaget til felles
klima- og energistrategi ble behandlet av strategisk ledergruppe for Levanger og Verdal forrige uke
og vil komme til samkommunestyret 18. august i år. Hovedfokus på denne blir kommunens egen
aktivitet for å redusere energibruk og utslipp.

