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1. Innledning 
Menneskeskapte klimaendringer og tap av biologisk mangfold er to av de største utfordringene vi 
står ovenfor i dag. Forskningen viser at utviklingen vil føre til omfattende konsekvenser ikke bare 
globalt, men også lokalt. Hole kommune har i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt å være en 
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klima- og miljøvennlig kommune, og har i sin planstrategi lagt opp til at det skal utarbeides en 
«kommunedelplan for klima og miljø» (klima- og miljøplanen) i Hole kommune.  
 
Det startes nå et arbeid med kommunedelplanen for klima og miljø, og det første skrittet er å 
utarbeide og fastsette et planprogram. Et planprogram er en «plan for planen». Gjennom arbeidet 
med klima- og miljøplanen i Hole kommune skal det fastsettes mål og strategier for reduksjon av 
klimagassutslipp, mål for mer effektiv bruk av energi, klimatilpasning, vannmiljø og naturmangfold, 
alt med et folkehelseperspektiv. Kommunedelplanen vil ikke i seg selv inneholde tiltak, men legge 
føringer for handlingsplaner som konkretiserer tiltak og oppfølging av mål og strategier. 
 
For å kunne sette gode mål, må man ha en planprosess hvor kunnskap om de viktigste utfordringene 
og mulighetene innen klima, miljø og naturforvaltning i forhold til alle de relevante 
samfunnssektorene blir hentet fram. Medvirkning fra innbyggere, spesielt barn og unge, og andre 
samfunnsaktører er viktig, og de vil derfor få anledning til å gi innspill og påvirke både 
planprogrammet og den kommende klima- og miljøplanen i Hole kommune.  
 

2. Formålet med planen 
Formålet med planarbeidet er å lage en klima- og miljøplan for Hole for perioden 2021-2030 som 
fungerer som et strategisk styringsdokument for kommunen. Tema og strategier i klima- og 
miljøplanen skal vurderes mest mulig ut ifra et helhetsperspektiv og relateres til FNs bærekraftsmål.   
 
Utarbeidelsen av klima- og miljøplanen i Hole kommune skal  

• få frem og forankre kommunens målsetninger innen klima- og miljø. 

• ha tydelige mål og strategier slik at de kan følges opp gjennom egen handlingsplan. 

• utformes slik at kommunens utvikling og måloppnåelse kan dokumenteres.  

• være retningsgivende i samfunnsutviklingen og legge føringer for annet planarbeid, herunder 
temaplaner, reguleringsplaner og handlingsplaner.  

• belyse hvilke muligheter kommunens rolle som myndighetsutøver og samfunnsutvikler, og 
rollene som tjenesteyter, innkjøper, eiendomsforvalter, gir for å nå klima- og miljømål.  

• utformes slik at den er lett å lese og enkel å forstå.  
 
I forbindelse med rullering av kommuneplanen vil overordnede klima- og miljømål som nå utarbeides 
forankres i ny kommuneplan.  
 

3. Organisering og planprosess  
Klima- og miljøplanen for Hole kommune skal være en kommunedelplan. Målene i denne planen skal 
være i tråd med nasjonale føringer og spisses mot kommunens spesifikke utfordringer. Planen må 
forankres i hele organisasjonen, politisk og administrativt. Dette vil oppnås gjennom god dialog og 
løpende orientering til kommunedirektøren og styringsgruppen, og det vil legges opp til tett dialog 
med alle virksomheter i kommunen. Det praktiske arbeidet vil bli ledet av avdelingen for areal, 
byggesak og miljø med en bred sammensatt arbeidsgruppe.  
 

4. Medvirkning  
Arbeidet med klima- og miljøplanen skal kjennetegnes av en prosess med gode 
medvirkningsmuligheter, både innenfor kommunens egen virksomhet, med politikere i kommunen 
og i samspill med kommunens innbyggere, næringsliv, lag og foreninger.  
 
Kommunikasjon står sentralt i denne planprosessen og ambisjonen er å skape en konstruktiv dialog 
og invitere til aktiv deltakelse fra lokalsamfunnet rundt temaene i planen. Det legges også opp til en 
god dialog med regionale myndigheter utover selve høringsprosessen.  
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Utover de lovpålagte medvirkningsmulighetene gjennom planprosessen ifm. høringer av 

planprogram og høringsutkast til klima- og miljøplanen, er det aktuell med følgende 

medvirkningsmuligheter innenfor og utenfor kommunens virksomhet: 

• Digital spørreundersøkelse 

• Bruk av metode «gjestebud» 

• Workshop 

• Digitalt folkemøte 

Det skal legges spesielt til rette for innspill fra barn og unge ifm. planarbeidet. 

Planprosessen legger opp til et politisk vedtak av klima- og miljøplanen innen utgang av 2021/ 1. 
kvartal 2022. Medvirkningsprosessen vil måtte tilpasses til enhver tid gjeldende smittevernhensyn og 
den generelle fremdriften i planarbeidet. 
 

5. Framdriftsplan  

 
Figur 1: viser framdriftsplan for planarbeidet. Gul betyr politisk vedtak og grønn betyr prosess. Framdriftsplanen er 
veiledende og kan bli justert etter behov.  
 

6. Planens innhold og utredningsbehov  
Klima- og miljøplanen vil være en overordnet plan som setter mål og strategier som følges opp av 
egne handlingsplaner. Det vil likevel være nødvendig til å drøfte noen tiltak allerede i denne 
prosessen for å komme frem til de mest hensiktsmessige målsetninger og strategier. 
 
Klima- og energi 

Klimagassreduksjon vil være hovedtema i planarbeidet og undergå den mest systematiske 
gjennomgangen med tanke på føringer, roller og virkemidler, status (klimaregnskap) og 
målsetninger, potensial og strategier for å redusere utslipp.  
 
Følgende utslippskilder skal det ses nærmere på ifm. planarbeidet: arealplanlegging, 
transport, bygg og anlegg, forbruk og anskaffelser, avfallshåndtering, landbruk og næringsliv. 
 
Det er sannsynlig at det vil oppstå behov for å hente inn mer detaljert kunnskap gjennom 
utredninger.  

 
Naturmangfold og vannmiljø 

Også for disse temaene vil det utarbeides en gjennomgang av føringer, roller og virkemidler, 
status, påvirkningsfaktorer og målsetninger, samt mulige strategier for måloppnåelse. 
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Utredningsbehov vil komme frem som en del av prosessen og der den ikke kan tilfredsstilles i 
løpet av planprosessen, bør følges opp ifm. en egen handlingsplan. 

 
Klimatilpasning 

Klima- og miljøplanen vil omtale føringer og grunnleggende behov for klimatilpasning i Hole 
samfunnet på et svært overordnet nivå. Eksisterende kunnskap, eller dens mangel, vil bidra å 
synliggjøre behov for utredninger og tiltak for videre oppfølging. Det er viktig å se på 
klimatilpasning ut ifra et helhetsperspektiv, for å forhindre at klimatilpasning på et område 
ikke har negative konsekvenser for et annet. 

 
Folkehelse  

Klima- og miljørelaterte faktorer samt natur generelt er svært viktige forutsetninger for god 
folkehelse, og folkehelse må hensyntas i all kommunal virksomhet. Planen vil synliggjøre 
folkehelseperspektivet og ivareta folkehelsehensyn i målsetninger og strategier for de 
omtalte klima- og miljørelaterte tema.   

 
Hole kommune vil i størst mulig grad bruke eksisterende kunnskap og erfaring fra andre kommuner 
for å effektivisere utarbeidelsen av nødvendige analyser og andre typer kunnskapsinnhenting. 
  
Per dags dato er det identifisert følgende behov for utredninger:  

• Analyse av transportutslipp i kommunen 

• Framskrivning av klimagassutslipp i kommunen.  

• Hvilke delmål må kommunen sette seg for å bidra til å oppnå Parisavtalens ambisjoner?  

• Hvilke tiltak i kommunen har størst innsparingspotensial for å nå disse målene?  
 

Det kan bli behov for flere utredninger etter hvert som arbeidet skrider framover. 

 

7. Internasjonale utfordringer og føringer for klima og miljø 
 
Bærekraftig utvikling 
Bærekraftig utvikling har lenge vært et konsept som i all hovedsak knyttes til miljømessig bærekraft. 
At menneskeheten trenger å fokusere på miljømessig bærekraft er ingen hemmelig, men en 
bærekraftig utvikling må også ta innover seg sosiale og økonomiske målsetninger for å lykkes. I 2015 
forpliktet alle FN medlemsland seg til 17 bærekraftsmål. Siden har FNs bærekraftsmål som ser miljø, 
økonomi og sosial utvikling i sammenheng blitt en sentral føring for norsk areal- og 
samfunnsplanlegging, bl.a. forankret i de «nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023» som regjeringen reviderer hvert fjerde år. Regjeringen jobber nå med en 
handlingsplan for bærekraftsarbeidet med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. 
 
Klima 
I 2015 ble Parisavtalen inngått og verdens land ble enige om å begrense temperaturstigningen 
mellom år 1850 og 2100 til under 2 grader (togradersmålet), og forsøke å begrense 
temperaturstigningen til 1,5 grader. Vi har allerede passert 1 grad gjennomsnittlig global 
temperaturøkning. Dersom verdenssamfunnet fortsetter med dagens utslippstakt, vil det ta under 20 
år til vi har sluppet ut den mengden CO2 som er mulig innenfor 2-gradersmålet, ifølge CICERO senter 
for klimaforskning.  
 
I den globale klimaavtalen er man enige om at utslippskutt skal skje «så raskt som mulig», og at 
verden skal bli «klimanøytral» i løpet av siste halvdel av dette århundret. Det betyr at det ikke skal 
slippes ut mer CO2 enn det naturen kan ta opp. Nasjonale klimaplaner skal oppdateres hvert femte 
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år – og helst styrkes. Nåværende innmeldte klimaplanene er estimert å begrense oppvarmingen et 
sted mellom 2,1- 3,3 grader. Med andre ord må alle land skjerpe klimaplanene og -tiltakene 
fremover.  

 
Jo varmere verden blir, jo større blir effekten av klimaendringene. Fattige mennesker blir hardest 
rammet, fordi de er dårligst rustet til å håndtere endringene. Dersom verden ikke lykkes i å kutte 
utslippene betydelig de nærmeste årene, er det svært stor risiko for at klimaendringene vil få 
alvorlige konsekvenser – også i land som Norge.  
 
Ifølge FNs klimapanel vil klimaendringene føre til og forsterke:  

• ekstremvær som tørke og oversvømmelser  

• dårligere tilgang til mat og vann  

• økonomisk ulikhet  

• konflikter og flyktninger  

• skader på natur, infrastruktur og bygninger  

• tap av natur- og artsmangfold på land og i havet  

• helseproblemer  
 

 
 
Figur 3: For å beskrive omfanget av omstillingen vi må igjennom har forskere utarbeidet karbonbudsjett for verden. I 2016 
var utslippene i Norge ca. 10 tonn per person. Merk at alle figurer forholder seg til togradersmålet. For å begrense 
oppvarmingen til 1,5 grader vil gjenstående utslipp og utslipp per person framover være enda lavere. Infografikk: FN-
sambandet.  
 
 

Naturmangfold 
De siste tiårene har forskningen gang på gang slått alarm om at både antallet individer og mangfoldet 
i naturen reduseres i rekordfart og vist til bekymringsfulle konsekvenser av denne utviklingen.  
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Norge har siden 1993 vært et medlem av FNs samarbeid for biomangfold (CBD) og er dermed 
forpliktet til å bidra til internasjonale mål som skal 
 

• redusere tap av biologisk mangfold 

• sikre dens bærekraftige bruk 

• opprettholde fungerende økosystemer og de godene mennesker nyter fra naturen 
(økosystemtjenester).  

 
Norge har også engasjert seg sterk i Naturpanelet (IPBES), som er FNs globale vitenskapspanel på 
samme måte som FNs klimapanel (IPCC). IPBES skal bidra til å forbedre kunnskapsgrunnlaget og 
forvaltningsverktøy.  
 
 

8. Nasjonale mål og føringer  
 
Klima 
1990 er vanligvis brukt som referanseår i klimapolitikken. Da slapp vi ut klimagasser fra norsk fastland 
og sokkel tilsvarende 51,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Fra 1990 til 2016 har norske 
klimagassutslipp økt med 3,3 %. Til sammenligning hadde klimagassutslippene i EU sunket med 22,1 
% fra 1990 til 2015 (ref.: SSB). Vår viktigste nasjonale føring er at vi har signert og ratifisert 
Parisavtalen som er beskrevet over. Norges gjeldende klimamål og mål fra tidligere klimaforlik er 
sammenstilt i Stortingsmelding 41 (2016– 2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk 
samarbeid. En ny Klimaplan for 2021 -2030 (Stortingsmelding 13, 2020 – 2021) ble lagt frem 8. januar 
2021 og skal etter planen behandles av Stortinget i løpet av våren 2021. 
 
De klimamål som Norge per nå har forpliktet seg til er: 

• Norge har tatt på seg en forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 
sammenlignet med 1990. (Målet er lovfestet i klimaloven som trådte i kraft 1.1.2018. EU har i 
desember 2020 vedtatt et forsterket klimareduksjonsmål av 55 %, noe som Norge også har 
meldt inn som ambisjon.) 

• Norge skal være klimanøytralt i 2030. (Klimanøytralt i denne sammenheng betyr at vi betaler 
for utslippskutt i andre land tilsvarende våre resterende utslipp, f.eks. gjennom kvotekjøp.) 

• Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. 
 
Klima- og miljøplanen vil utarbeides i tråd med Regjeringens dokument «Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging», hvor klima- og energibruk, men også andre miljøhensyn står 
sentralt, samt «Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning». 
Planretningslinjen ble sist oppdatert i 2018, hvor hensynet til klimatilpasning ble tatt inn som nytt 
punkt og som et vesentlig viktig element.  
 
Ifølge Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging skal «Kommunene gjennom 
planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging». De statlige planretningslinjene for klima- 
og energiplanlegging pålegger kommunene å:  
 

• Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp  

• Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene  

• Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp.  
 

Planretningslinjen sier videre at: «kommunene skal i sin kommuneplan eller kommunedelplan  
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innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk  
og miljøvennlig energiomlegging i tråd med denne retningslinjen».  
 
Kommunedelplanen for klima og miljø i Hole kommune vil bli utarbeidet slik at den oppfyller kravene 
i eksisterende planretningslinje når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp og økt miljøvennlig 
energiomlegging.  
 
Naturmangfold 
Norges gjeldende handlingsplan «Natur for livet» (Stortingsmelding nr. 14, 2015 – 2016) fremhever 
bl.a. artsmangfoldets betydning for det grønne skifte, klimatilpasning og for å levere de godene 
mennesker er avhengig av (f.eks. pollinering, mat, råstoffer). De aller fleste arter kan ikke trives uten 
«riktige» leveområder. I rapporten vises det til at det per i dag er omdisponering av areal, f.eks. til 
veier, boliger eller bygninger, som er den største negative påvirkningen på artsmangfoldet i Norge. 
Andre påvirkningsfaktorer som forsterker den negative utviklingen er klimaendringer, forurensning 
og spredning av uønskete fremmede arter. 
 
 

9. Lokal status og utfordringer for klima- og miljøplanarbeidet i Hole 
 
Planen skal belyse de største «problemområdene» i kommunen, handlingsrom og alternativer, og 
hvordan kommunens arbeid for klima og miljø skal prioriteres fremover. 
 
Klima 
Miljødirektoratet utarbeider klimastatistikk på kommunenivå siden 2016. Statistikken er fordelt på 
ulike sektorer, og utslippene oppgis i CO2-ekvivalenter. En oversikt med tall fra 2018 viser at de 
største utslippskildene i Hole er transportrelatert (lette kjøretøy - 56 %, tunge kjøretøy – 27 %) og 
jordbruk (9,5 %). Utslipp fra veitrafikk er det klart største bidraget, og selv om mye av utslippet 
skyldes gjennomgangstrafikken på E16 har kommunen gjennom arealplanlegging og 
tettstedsutvikling muligheter til å påvirke også disse utslippene.  
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Figur 4. Klimagassutslipp 2009 - 2018 i Hole kommune. Kilde: Viken fylkeskommunes «klimadashbord for norske kommuner 
og fylker» https://viken.no/tjenester/planlegging/aktuelt-om-planlegging/klimastatistikk-for-kommuner-og-
fylker.20875.aspx  

 
Klimatilpasning 
Ifølge norsk klimaservicesenter vil klimaendringer i det gamle Buskerudfylke mest sannsynlig være 
knyttet til kraftig nedbør, og økte problemer med overvann og flomskader både i tettsteder og for 
landbruket. Oversvømmelser kan i tillegg påvirke fremkommeligheten på vegnettet og er en mulig 
fare for forurenset drikkevann. Det er forventet at nedbøren øker i intensitet og hyppighet hele året. 
Klimaendringene vil også påvirke snømengden, med opptil flere måneder kortere snøsesong. 
Klimaendringer med økt flom og erosjon kan også føre til flere kvikkleireskred (ref. norsk 
klimaservicesenter). Disse klimaendringene er beskrevet først og fremst ut ifra et 
samfunnssikkerhetsperspektiv, og det er viktig at tilpasningsstrategier bygger på og ikke svekker 
naturmiljøet og fører til flere klimagassutslipp. Klima- og miljøplanen vil si noe om de overordnete 
utfordringene og behovene med tanke på klimatilpasning og hvordan disse henger sammen med 
naturmangfold, arealforvaltning og folkehelse, m.m. 
 
Naturmangfold og vannmiljø 
De geologiske og klimatiske forhold i Hole har frembragt et rikt artsmangfold i forbindelse med 
Tyrifjordens våtmarksområder og Oslo-feltets kalkrygger. Videre har samspillet mellom natur og 
landbruk ført til et unikt kulturlandskap og biologisk mangfold i tilknytning til det.  
 
Artsrikdommen finnes både innenfor og utenfor kommunens verneområder, og spesielt 
våtmarksområdene har blitt anerkjent gjennom våtmarks konvensjonen (Ramsar konvensjonen) for 
deres viktige rolle i internasjonale fugletrekk. Mens de mest verdifulle områdene for biologisk 
mangfold i kommunen har blitt vernet etter naturmangfoldloven, er det mye verdifull natur som ikke 
har noe formelt vern. Kommunen har et ansvar for å ivareta disse lokalt viktige naturtypene i sin 
arealplanlegging, noe som er en kilde til arealkonflikter. 
 
Sirka en tredjedel av Hole kommunes areal er ferskvann, hvorav det meste finnes i Tyrifjorden, 
Steinsfjorden og den nedre delen av Storelva. I tillegg til å være grunnlag for et rikt biologisk 
mangfold har vann i kommunen også en høy verdi for innbyggernes og tilreisendes livskvalitet, f.eks. 
gjennom rekreasjon, som drikkevannskilde og som produksjonsfaktor for landbruksnæringen.  
 
Kommunens forvaltning må ta hensyn og bidra til å oppnå regionale og nasjonale vannmiljømål ved å 
først og fremst redusere vannforurensning og sørge for at vannkretsløpet kan fungere best mulig. 
Også i klimasammenheng blir vann og vassdrag både påvirket av klimaendringer samtidig som de 
spiller en viktig rolle i klimatilpasning. 
 
 

10. Bakgrunn 
a. Planstrategi  

I planstrategien til Hole kommune er det vedtatt av kommunestyret den 14.12.2020 at 
kommunedelplan for klima og miljø utarbeides i inneværende kommunestyreperiode med oppstart i 
2021. Hole kommune har i den gjeldende kommuneplan samfunnsdel vedtatt et delmål om å være 
en klima- og miljøvennlig kommune. Hvordan dette delmålet skal oppnås har blitt nærmere 
beskrevet i samfunnsdelen og dette vil være utgangspunkt for strategiene som skal vurderes ifm. 
planarbeidet.  
 

b. Gjeldende plan  

https://viken.no/tjenester/planlegging/aktuelt-om-planlegging/klimastatistikk-for-kommuner-og-fylker.20875.aspx
https://viken.no/tjenester/planlegging/aktuelt-om-planlegging/klimastatistikk-for-kommuner-og-fylker.20875.aspx
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Hole kommune har en gjeldende klima- og energiplan (med tiltak) fra 2010. Klima- og energiplanen 
med handlingsdelen er kun retningsgivende for kommunens virksomheter. Planen har gode 
intensjoner, men har ikke blitt fulgt godt nok opp. En evaluering av den forrige planen vil legges til 
grunn i planarbeidet. Det har skjedd mye siden siste plan ble utarbeidet og det er mest 
hensiktsmessig med å lage en ny plan i tråd med nasjonale føringer og spisset mot kommunens 
spesifikke utfordringer.  
 

c. Planprogram  
I plan- og bygningsloven § 4-1 heter det; «for alle regionale planer og kommuneplaner, og for 
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger på miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling 
av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.»  
 
I følge plan- og bygningsloven skal planprogrammet gjøre rede for:  

• Formålet med planarbeidet  

• Planprosessen med frister og deltagelse  

• Opplegg for medvirkning  

• Behov for utredninger  
 
Planprogrammet bygger videre på Folkehelselovens §4, der de i 2 ledd heter  

«Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er 
tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.  

 
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og 
virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og 
deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor».  


