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Kommunedelplan for klima og miljø i Hole kommune 
Varsel om oppstart og høring av planprogram 
 
Hole kommune har behov for en ny klima- og energiplan samt en konkretisering av 
kommunens ambisjon om å være en klima- og miljøvennlig kommune. Formannskapet i 
kommunen vedtok i sitt møte den 24.3.21 å legge ut vedlagt forslag til planprogram til 
offentlig ettersyn. 
 
I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-12 varsles oppstart av arbeid med 
kommunedelplan for klima og miljø. Klima- og miljøplanen skal være en overordnet plan 
som skal omfatte mål og strategier for et bredt spekter av miljøtema, med særskilt vekt på 
reduksjon av klimagassutslipp, vannmiljø og naturmangfold. Planen skal belyse dagens status 
på de forskjellige temaene, handlingsrom og prioriteringer. Klima- og miljøplanen skal følges 
opp gjennom handlings- og tiltaksplaner. Disse er ikke del av denne planprosessen. 
 
Vedlagt følger forslag til planprogram i samsvar med pbl. §§ 4-1 og 11-13. Her blir det blant 
annet gjort rede for formål, organisering, medvirkning og viktige problemstillinger i 
planarbeidet.  
 
Hole kommune ønsker bredt engasjement i det lokale klima- og miljøarbeidet og oppfordrer 
alle til å komme med mest mulig konkrete innspill til planprogrammet.  
 
Spesielt ønsker vi innspill og tilbakemelding på våre forslag til  

• medvirkning (kap. 4) i planarbeidet, og særlig hvordan barn og unge kan involveres 

• tema som skal dekkes i planen (kap. 6)  

• status og problemstillinger lokalt (kap. 9) med særlig fokus på  
o Tyrifjorden og Steinsfjorden 
o Utslipp fra transport 
o Arealkonflikter mellom dyrka mark, naturverdier og bebyggelse 

• Betydning av klima og miljø for folkehelse, og hvordan lokalt klima- og miljøarbeid 
kan bidra til bedre folkehelse 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/*#&
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Planprogrammet blir med dette sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar 
med pbl. §§ 5-2 og 11-13. Dokumentet er også å finne på kommunens nettsider 
www.hole.kommune.no under «Kunngjøringer».  Det vil opprettes en egen side på 
kommunens hjemmeside hvor man kan følge planprosessen.  
 
Ved behov for utskrift i papir av planprogrammet, ta kontakt med kommunens 
publikumskontor på tlf. 32 16 11 00.  
 
Merknader til planprogrammet sendes Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller 
postmottak@hole.kommune.no. Brevet eller eposten merkes med saksnummer eller 
«Klima- og miljøplan». 
 
Frist for merknader er 20. mai 2021.  
 
Etter høringen og merknadsbehandling vil det endelige planprogrammet bli vedtatt.  
 
Med hilsen 
 
 
Åge-Andre Sandum 
Tjenesteleder, areal/ byggesak/ miljø 

Miriam Geitz 
Miljørådgiver 

 
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  

 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 - Høringsversjon planprogram - klima- og miljøplan Hole kommune 
Vedlegg 2 - Mottakere høring planprogram 
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