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Status klima- og miljøplanlegging
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Klima- og miljøplan for Stjørdal kommune ferdigstilles høst 2021, slik at resultatet av
prosjekt klimatilpasning blir del av klima- og miljøplan.
2. Stjørdal kommune utarbeider en kommunedelplan for naturmangfold. Arbeidet starter nå
og ferdigstilles innen utgangen av 2021.
3. Klimaregnskap 2019 for Stjørdal kommunes virksomhet tas til orientering

Vedlegg:
Særutskrift Klima- og miljøplan 2021 - 2033 - Prosjektplan
Klima- og miljøplan 2021 - 2033 - Prosjektplan
Prosjektbeskrivelse - klimatilpasning - fra kartlegging til tiltaksplaner - små/mellomstore
kommuner i Trøndelag
Vis fram naturmangfoldet i kommunale planer - informasjon fra miljødirektoratet om prosjektet
Søknad om økonomisk støtte til utarbeiding av kommunedelplan naturmangfold
Klimaregnskap 2019 for Stjørdal kommunes virksomhet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kontrakt kommunedelplan naturmangfold – parter: Stjørdal kommune og Miljødirektoratet
Kommunal planstrategi 2019 – 2023 – Stjørdal kommune

Saksopplysninger:
Denne saken foreslår videre framdrift for klima- og miljøplan 2021 – 2033, og orienterer om
prosjekt klimatilpasning. Saken foreslår også oppstart og tidspunkt for ferdigstillelse av
kommunedelplan for naturmangfold. Saken orienterer om klimaregnskap for Stjørdal kommunes
virksomhet for 2019.
Klima- og miljøplan 2021 - 2033 og prosjekt klimatilpasning
Prosjektplan klima- og miljøplan 2021 – 2033 ble vedtatt i kommunestyret 27.02.2020, viser til
PS 16/2020. Klima- og miljøplan skal være en plan for hvordan kommunen kan benytte sin rolle
som samfunnsaktør, og for hvordan kommunen kan driftes på en mer klima- og miljøvennlig
måte Innenfor denne avgrensningen skal planen omhandle mål og tiltak for klima,
klimatilpasning og miljø. Planen skal se disse tre temaene i sammenheng. I henhold til
prosjektplan skal klima- og miljøplan ferdigstilles ved utgangen av 2020.
Da Stjørdal kommune har takket ja til å delta på prosjekt klimatilpasning sammen med
Fylkesmannen, Miljødirektoratet, Åfjord kommune og Oppdal kommune, vurderes det som
hensiktsmessig å utsette ferdigstillelse av klima- og miljøplan til høst 2021. Dette slik at
resultatet at prosjekt klimatilpasning blir del av klima- og miljøplan. Prosjektet er beskrevet
nedenfor.
Prosjekt klimatilpasning
Prosjektbeskrivelse er vedlagt, nedenfor følger et sammendrag av denne:
Prosjektet har følgende mål:
Det er utarbeidet en egen veileder til statlige planretningslinjer om klimatilpasning i planer etter
plan og bygningsloven på alle plannivåer. I den forbindelse er det ønskelig å få frem eksempler
på sektorovergripende kommunale klimasårbarhetsstrategier for små og mellomstore

kommuner, fra fjell til kyst, og som kan tjene som eksempler til SPR-veilederen. Videre å gi
veiledning og inspirasjon til andre små og mellomstore kommuner i sitt klimatilpasningsarbeid.
Samt å få frem gode eksempler på intern organisering og forankring av klimatilpasningsarbeidet
i den politiske og administrative ledelsen.
Framdriften på prosjektet er som følger:
Fase 1: klimasårbarhetsanalysen foreligger 1.oktober 2020 (skal integreres i helhetlig ROS)
Fase 2: klimastrategier, mål, delmål, strategier og med sektorovergripende handlingsplan i
versjon 1.0 til 1.mars 2021
Fase 3: fra klimastrategi med sektoroverordnede handlingspunkter til tema/sektorplaner,
integrering i økonomiplan og øvrig plansystem 15.juni 2021.
Sluttleveranse: en erfaringsrapport som beskriver hvordan kommunene har jobbet med
dette - evaluering av arbeidet og justering av egen tilnærming videre. Leveres som ferdigstilt
utkast 1 oktober 2021.
Prosjektet tilbyr:
 Økonomisk bistand til prosess. Midlene vil bli tildelt med kr. 100.000,- høst 2020 og
tilsvarende beløp 2021.
 faglig bistand fra et kompetansemiljø.
Prosjektgruppen vil bestå av:
 Nettverk klimatilpasning Trøndelag
 Fylkesmannen i Trøndelag m/sine fagavdelinger (landbruk, samfunnssikkerhet og
beredskap, plan, klima- og miljø)
 Miljødirektoratet
Andre kompetansemiljøer kan inviteres etter innspill fra kommunen.
Disse har mulighet til å bidra med innspill underveis. Sluttrapporten vil kunne nyttes av
Nettverk klimatilpasning Trøndelag og Miljødirektoratet.
Deltakere:
Utvalgte 2-4 små/mellomstore kommuner som er i gang med arbeidet, men trenger
veiledning og drahjelp. Åfjord, Stjørdal og Oppdal er valgt ut.
Prosjektet får:
Eksempler på Klimatilpasningsstrategier, organisering og forankring i små og mellomstore
kommuner som Miljødirektoratet kan knytte til sin veiledning på SPR-klimatilpasning.
Erfaringer og kunnskaper fra dette arbeidet kan tas inn i videre arbeid i Nettverk klimatilpasning
Trøndelag.
Kommunedelplan for naturmangfold
I kommunal planstrategi 2020 – 2023 er det planlagt en plan for biologisk mangfold. Stjørdal
kommune har søkt om økonomisk støtte fra miljødirektoratet til dette arbeidet.
Miljødirektoratet oppfordrer kommuner til å lage kommunedelplaner som synliggjør lokalt
naturmangfold, og startet i 2016 et prosjekt som følge av stortingsmeldingen Natur for livet
(Meld. St. 14 (2015 – 2016)). Hensikten med prosjektet er at kommunene identifiserer og tar
hensyn til naturverdier av nasjonal, regional og lokal betydning. Dette danner et grunnlag for å
avveie interesser i forkant av prosessen med kommuneplanens arealdel.

Stjørdal kommune søkte om støtte til å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold
06.05.20. Søknaden ble først avslått på grunn av høyt antall søkere, og deretter innvilget kort tid
etter. Dette da miljødirektoratet mottok økte ressurser til prosjektet. Betingelse for støtte er at
det må fattes et politisk vedtak om oppstart i løpet av 2020, og planen må ferdigstilles innen
utgangen av 2021. Stjørdal kommune mottar 125.000,- i støtte til utarbeiding av planen.
Strategier for hvordan kommunen skal jobbe med naturmangfold vil være del av klima- og
miljøplan. Dette arbeidet er påstartet. Klima- og miljøplanen vil legge de overordnede føringene
for arbeidet med naturmangfold i kommunen. En kommunedelplan for naturmangfold vil
konkretisere disse strategiene.
En plan for naturmangfold vil være et viktig grep for å løfte og synliggjøre tema, slik at
hensynet til naturmangfold blir ivaretatt i all relevant planlegging og aktivitet.
Kommunen har både behov for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget, og for å sette i system den
kunnskapen kommunen allerede har. Et godt og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag vil bidra til at
kommunen kan sette inn effektive tiltak for å bevare naturmangfoldet, og planlegge på en måte
som bidrar til minst mulig skade på naturen. Kommuneplanens arealdel er under revidering, og
kommunedelplan for naturmangfold vil bidra til nødvendig kunnskap inn i dette arbeidet.
Kommunedelplanen vil også gjøre informasjon om naturmangfold mer tilgjengelig for
allmennheten, og skape forutsigbarhet i planlegging.
Klimaregnskap 2019 for Stjørdal kommunes virksomhet
Stjørdal kommune mottok i juni i år klimaregnskap for kommunens virksomhet for 2019.
Klimaregnskapet er et verktøy for å fastsette hvor kommunen bør sette inn tiltak for å redusere
virksomhetens klimafotavtrykk på en effektiv måte. Dokumentet en viktig del av
kunnskapsgrunnlaget til klima- og miljøplan. Klimaregnskapet er vedlagt til orientering.
Vurdering:
Det foreslås at Klima- og miljøplan for Stjørdal kommune ferdigstilles høst 2021, slik at
resultatet av prosjekt klimatilpasning blir del av klima- og miljøplan. Prosjekt klimatilpasning
vil gi Stjørdal kommune faglig, økonomisk støtte og muligheter for samarbeid med
Miljødirektoratet, Fylkesmannen og andre kommuner. Dette vil være et godt bidrag i arbeidet
med en klima- og miljøplan som ser klima, klimatilpasning og miljø i sammenheng.
En kommunedelplan for naturmangfold vil være et viktig grep for å løfte og synliggjøre tema,
slik at hensynet til naturmangfold blir ivaretatt i all relevant planlegging og aktivitet. I
kommunal planstrategi 2020 – 2023 er det planlagt en plan for biologisk mangfold. Det foreslås
at Stjørdal kommune utarbeider en kommunedelplan for naturmangfold. Arbeidet bør starter nå,
og planen bør ferdigstilles innen utgangen av 2021.
Klimaregnskap 2019 for Stjørdal kommunes virksomhet legges fram til orientering.
Klimaregnskapet er et verktøy for å fastsette hvor kommunen bør sette inn tiltak for å redusere
virksomhetens klimafotavtrykk.

