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Innspill til regional plan for klima, energi og miljø 
 
 
Saksopplysninger 

Regional plan for klima, energi og miljø er nå ute på høring. Høringsfristen er 10. mars 2023.  

Planforslaget er forankra i regionalt planarbeid jf. Innlandsstrategien. Plan for klima, energi 
og miljø er en av tre nye regionale planer. Regional plan for klima, energi og miljø skal peke 
ut den langsiktige retninga for samfunnsutvikling i Innlandet, slik at vi blir bedre rusta for til å 
møte utfordringene innen klima, energi og miljø. Planen har en varighet fram til 2030, mens 
handlingsplanen med tiltak vil bli vurdert rullert hvert år 

Det ønskes spesielt innspill på hvordan planforslaget tar tak i utfordringene vi har i Innlandet 
innenfor klima, energi og miljø. Er det noe som mangler eller noe som bør styrkes? 

Det er også ønske om innspill til handlingsprogrammet og videreutvikling av dette. Hvordan 
kan de tilpasses de ulike regionene våre eller differensieres til Innlandets ulike utfordringer 
og muligheter. 

 
Forslag til vedtak 

Etnedal kommune mener planforslaget er godt gjennomarbeidet og tar tak i problematikken 
på en god måte. Kommunestyret har ingen innspill til planforslaget. 
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Behandling: 
 
ENSTEMMIG 
 
KS- 18/23 Vedtak: 
  
Etnedal kommune mener planforslaget er godt gjennomarbeidet og tar tak i problematikken 
på en god måte. Kommunestyret har ingen innspill til planforslaget. 
 
Vurdering 

Administrasjonen mener dokumentet er godt gjennomarbeidet. Det gir en grundig beskrivelse 
av situasjonsbildet og peker ut retning for hvor vi bør sette inn tiltak. 

Administrasjonen mener at planforslaget tar tak i utfordringene vi har i Innlandet på en god 
måte.  



Handlingsprogrammet er fyldig. Det er mange tiltak. Mange av tiltakene kan virke litt vage, og 
ansvaret kan virke litt diffust og er i liten grad forpliktende. Det gir likevel et klart signal ut til 
kommunene på hvor innsatsen bør settes inn. Administrasjonen mener at 
handlingsprogrammet kunne være litt mer konkret.  

Administrasjonen har ingen innspill til planen utover dette. 

 
 
 


