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Søndre Land kommune sitt Innspill til høringsforslaget og handlingsprogram 
for regional plan for klima, energi og miljø  
 

Til strukturen i planen 
Kommunen ser behov for forbedring. Målene er både vage og spørsmålet om når tiltak skal 

være gjennomført mangler.  

 
I tillegg er organiseringen av strategi, mål og tiltak vanskelig å orientere seg i når det er organisert 

etter områder/tema. Det mangler også en kostnadsoversikt for tiltak som er foreslått i planen. Dette 

må på plass for å kunne vurdere nytte/kostnad på tiltaket.  

Forfattere av plan - se hen til eksemplarisk struktur og godt språk i regional plan for 

samfunnstryggleik (ny mal for oppsett av regionale planer f.eks?) 

 

Investering 
For kommunen er det ikke mulig å nå målene som er blitt foreslått. Flaskehalsen er 

manglende midler for å gjennomføre nødvendige tiltak for å få til energieffektivisering, 

klimatilpasning, kraftutbygging, og avfallshåndtering og klimagassreduserende osv.  

 

Som et eksempel, 

Bare i Søndre Land kommune lekker mer enn 50 % av vannet ut av VA- nettet, dette område 

alene har utbedringsbehov som vil sørge for en energieffektivisering. 

 

Viser her til klima og energiplan 2019 – 2028 for Søndre Land kommune. 

https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-

eiendom/arealforvaltning/klima-og-miljo/klima--og-energiplan-2019-2028/ 

 

Handlingsprogram. 
 

5.1. Innovasjon og næringsutvikling for grønn omstilling 
Kommunen hilser velkomment ulike foreslåtte tiltak som bygger oppunder veien mot et 

lavutslippssamfunn. Det er positivt at både fylkeskommunen, statsforvalter og Innovasjon 

Norge er pådrivere i dette arbeidet.  

 

1.1. Det savnes en satsing på en grønn næringsutvikling innenfor ny næringsvirksomhet som 

har nasjonalt fokus, eks. batteriproduksjon.  Søndre Land har nylig regulert et større 

næringsareal med tanke på denne type satsing i framtiden. 

 

1.2. SMIL – forskrift og tilskudd til verneverdige bygninger bør nevnes her. 

 

1.3.2. Her bør man konkretisere bruk av lokalprodusert mat inn i off. innkjøpsordning. 

 

1.4. I strategien mangler noen hensyn, og kommunen bør inn som ansvarlig/ 

samarbeidspartner i tiltakene etter denne strategien. 

https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/arealforvaltning/klima-og-miljo/klima--og-energiplan-2019-2028/
https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/arealforvaltning/klima-og-miljo/klima--og-energiplan-2019-2028/


 

1.4. Ved større utviklingstiltak i reiselivet og rekreasjons-næringen brukes prinsippene i 

besøksforvaltning, for å styre ferdsel og reduserer mulige konflikter, både når det gjelder 

lokalmiljø, natur, kulturmiljø, beitebruk, landbruksnæring og dyreliv. Det kan gjerne legges 

inn samarbeidspartnere innenfor reiseliv som Visit Øst-Norge etc. 

 

1.5. Kobling mot bioøkonomistrategien på landbrukstiltakene via Biovalley. Litt tam inngang, 

lite aktiv til innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Hvorfor har ikke kommunen ansvar 

her?  

Det samme gjelder å følge opp tiltaksplanene for jord og skog.  

Plukk ut aktuelle tiltak fra de gjeldende strategiene for å gi en mer aktiv plan. 

 

Konkretisere tiltak fra bioøkonomistrategien:  

Det må jobbes for å få mer ressurser til å gi uavhengig veiledning til eiere av skog, bedrive 

skogoppsyn, med mål å få klima - tilpasset og sunn, robust Innlandsskog som utgangspunkt 

for å være et grunnlag til det grønne skifte, samt binde klimagasser på best mulig måte. 

 

5.2. Arealbruk 
2.1. Om kommunene aktivt skal benytte areal- og naturregnskap må regionale myndigheter 

ta en aktiv veilederrolle mot kommunene. 

 

2.2. og 2.2.1. Stryk ordet vurdere, lag en mer aktiv formulering. 

Innlandets tettsteder er, av historiske årsaker, omgitt av dyrket mark.  Regional og 

kommunal arealforvaltning bør i større grad inngå forpliktende samarbeid om arealbruken 

i/og omkring tettstedene.  Dette gjelder spesielt tettsteder i Innlandet. For kommunen er det 

viktig med et arbeid vedr kartlegging av eksisterende bebyggelse, grøntarealer som fortsatt 

skal beholdes som blågrønne strukturer, hvilken bebyggelse som skal bevares, og hvilken 

som kan transformeres/fortettes, eksisterende trafikknutepunkt og behov for tilknyttet 

infrastruktur slik som snuplasser og venteplasser for buss, eksisterende gang- og sykkelveger 

og ledige arealer som kan benyttes til tettstedenes utvikling. Kartlegging av handlingsrom 

vurderes i forhold til hvilken utvikling som ønskes.  Det er en gjentagende erfaring at 

nåværende praksis med aktiv bruk av innsigelsesinstituttet sent i planprosesser fungerer 

dårlig.  

 

2.3. Søndre Land kommune har gjennom klimasats-prosjekt innenfor klimavennlig areal- og  

transportplanlegging arbeidet med LCA-analyse i reguleringsplan for et sentrumsnært 

boligfelt og i forbindelse med sentrumsutvikling i Hov. Dette arbeidet har avdekket behov for 

fokus på mulighetsrommet innenfor konkrete planbestemmelser som når klimamål.  Forslag 

til gode planbestemmelser bør regionale myndigheter samordne å gi føringer for.  

 
Det må lages Statlige planretningslinjer som differensierer byer og tettsteder. Regional myndigheters 

veiledning av kommunene vedr byer og tettsteder bør differensieres med utgangspunkt i dialog med 

kommunene og faktisk kunnskap om eksisterende forhold. 

 



2.3.2. Stryk ordet vurdere, lag en mer aktiv formulering. 

 

2.4. Plan og bygningsloven (PBL) gir svært godt grunnlag for klimatilpasning i 

arealplan. Derimot er virkemidlene for klimareduksjon iht. PBL begrenset.  Regionale 

myndigheter bør derfor utarbeide/kreve innført en mer generell «klimaparagraf» i 

reguleringsplanbestemmelser (og kommuneplaner), men der faktiske klimakrav formuleres 

dynamisk i TEK iht. samfunnsutviklingen. Dette synes også logisk mer hensiktsmessig fordi 

arealplaner er relativt statiske når de først er vedtatt. Teknisk forskrift er mer 

dynamisk. Ulempen med sistnevnte er at kravene i stor grad synes «diktert» av 

byggenæringen selv.  Videreføres praksis må hele næringen i større grad ta klimaansvar. Den 

regionale klimastrategien kunne kanskje vært mer tydelig på distinksjon mellom bottom-up 

vs. top-down strategi for reduksjon av klima i arealplan. 

 

2.7. Savner tiltak og ansvarlige. Nødvendigheten av utbyggingsgrense mot fjell/utmark vil 

variere mellom kommuner.  

 

2.8. Kommunene bør oppmuntres til å lage jordvernstrategi gjennom statlige eller 

fylkeskommunale tilskudd, Søndre Land har fått avslag på sin søknad om tilskudd.  

 

Ved kommunens utarbeidelse av lokale jordvernstrategi bør både fulldyrket mark og dyrkbar 

mark være med.  

 

5.3. Redusert klimagassutslipp 

 

Det mangler en strategi som adresserer arbeidet med rekruttering til arbeidsområder som 

planen favner – bioøkonomi, landbruk, miljø, klima osv. 

 

3.1.4. Godt tiltak vedr. interkommunale rådgiverstillinger, men hvordan skal de finansieres? 

Hvilken regioninndeling snakker vi om her? Generelt savner kommunene ressurser til å 

jobbe med klima, energi og miljø. Ønsker at planen skal adressere denne mangelen oppover 

i systemet, i større grad 

 

Kollektiv transport 

Et annet område som er veldig dårlig, er muligheten til å reise kollektivt i Søndre Land.  

De fleste bruker egen bil, noe som er forståelig da det er praktisk og lettere.  

Tilbudet må forbedres med bedre rutenett og flere busser.  

I målet om å redusere klimagassutslipp, så finnes det tiltak som kan endre dette. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Søndre land kommune har som mål å gjennomføre en samkjøringskampanje. 

Det er viktig at fylkeskommunen er en pådriver for å utvikle ny og bedre teknologi. 

 

Viser da til https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-5-

mobilitetsplanlegging-og-kampanjer/b-5-3/ 

 

3.3. SMIL – ordningen for verneverdige bygg bør nevnes her. 

 

 

 

5.4 Klimatilpasning 
Kommunens landbruksforvaltning må ha en sentral rolle her, dette mangler totalt i planen. 

Kommunen via skogfondsvedtak, tilskuddsvedtak og som en samlende pådriver for 

prosjekter som f.eks. miljøtilpasset skogbruk – rett tre på rett plass osv. 

 
Videre er det viktig for kommunen å påpeke hvor sentral skogforvaltningen er sammen med en 

bærekraftig hjortviltforvaltning, da det er en kjent sak at gran plantes på furumark for å unngå 

beiteskader som igjen fører til at store skogsområder er svekket og utsatt for ekstremvær. Vi har sett 

effekten av tørke og kraftig vind. Det er dermed viktig med bedre stedstilpasset treslagsvalg for 

bedre tilvekst og CO2 binding i tillegg til tettere planting, mer suppleringsplanting som et 

satsingsområde. Viser til Skogstrategi for Land, Hadeland og Nittedal 2020 - 2023 

 

4.1.1. Konkretisere tiltak fra bioøkonomistrategien: Det må jobbes for å få mer ressurser til å 

gi uavhengig veiledning til eiere av skog, bedrive skogoppsyn, med mål å få en klimatilpasset 

og sunn, robust Innlandsskog som utgangspunkt/ grunnlag for det grønne skifte, samt binde 

klimagasser på best mulig måte.  Ressursene må tilføres kommunenivået/kommunalt 

skogoppsyn. 

 

4.1.2. Man må i større grad ta inn over seg at det sitter kanskje like mye kompetanse i 

kommunene, så vel som hos Statsforvalteren. I stedet for å peke på veiledning av 

kommunene bør man i større grad søke samarbeid med kommunens kompetanse for at vi 

sammen kan nå målene. 

 

4.2. Ansvarlig bør være mer konkret siden det både er regionale og kommunale 

planmyndigheter. Når det gjelder naturfarekartlegging bør sentrale myndigheter yte mer 

tilskudd og utføre et større registreringsarbeid både når det gjelder skred i bratt terreng, 

leirskred og flom.   

 

4.2.1. Vassdragsforvaltning mangler i tiltak og strategi.  

 

 

https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-5-mobilitetsplanlegging-og-kampanjer/b-5-3/
https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-5-mobilitetsplanlegging-og-kampanjer/b-5-3/


 

 

 

 

5.5 Natur- og kulturmiljø og naturmangfold 

Perspektiv på hva man vil med viltforvaltning i miljø/ naturmangfoldperspektiv mangler  

 

5.1.2. Gir ingen retning for hvor man vil med viltforvaltningen, og kommunen som 

forvaltningsmyndighet er ikke nevnt. Kommunen må inn, og tiltakene må spisses. 

 

5.3. Det savnes et punkt som går på oppfølging av kommunale kulturminneplaner for nyere 

tids kulturminner. Fylkeskommunen bør ta et større ansvar for å koordinere både 

veiledningsarbeid og tilskuddsordninger. I dag er det mest satsing på at det skal lages 

kulturminneplaner og kommunene har for små ressurser til oppfølging som ønsket. 

 

5.4. Kommunen slutter seg til formuleringen i strategien som peker på lokal forankring til 

vern av natur og landskap. 

Fremmede arter/svartelistearter, sektorovergripende strategi for samarbeid med mål om 

prioritert liste for bekjempelse må på plass. Kommuner, fylkeskommuner, vegvesen, Mesta 

og andre utøvere. 

Strategiene /tiltakene mangler henvisning til Regionalt Miljøprogram og kobling til 

eksisterende miljøtiltak/tilskudd i landbruk, og i det hele tatt bruk- og 

vedlikeholdsperspektivet på natur, kultur og naturmangfold og beitebruk 

 

5.7 Temaovergripende tiltak 

Rekrutering til videregående utdanning innen temaet bioøkonomi, skog- og jordbruk, miljø 

og energi er ikke adressert. Rekrutering til høgskole og universitet innen samme er heller 

ikke adressert.  Dette må inn som et temaovergripende tiltak. 

En kommunikasjonsstrategi fra tiltakshavere mangler som temaovergripende tiltak 

Et punkt som beskriver det praktiske samarbeid i forvaltingen for å nå målene, og bruk av 

planen når den er vedtatt savnes av oss i forvaltningen i kommunen. 
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