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Regional plan for klima, energi og miljø- planforslag på høring 
 

Vårt felles prosjekt er å bygge Innlandet og ta i bruk mulighetene på tvers av 

kommunegrenser, forvaltningsnivå og sektorer.  Regionalt planarbeid er forankret i 

Innlandsstrategien, vedtatt av fylkestinget den 23. september 2020. Innlandsstrategien gir 

retning for prioritert politikk for perioden 2020 – 2024.  

 

Regional plan for klima, energi og klima er en av tre nye regionale planer som skal 

utarbeides i Innlandet denne perioden.  

 

Fylkesutvalget vedtok den 20.desember 2022 (PS 155/2022) å legge forslag til plan ut på 

høring: 

«Fylkesutvalget legger forslag til Regional plan for klima, energi og miljø ut til offentlig høring 

med høringsfrist 10. mars 2023.» 

• Lenke til saksframlegg fra behandlingen i fylkesutvalget 

 

Digitale plandokument 

Forslag til regional plan for klima, energi og miljø er digital. Planen kan også lastes ned i pdf-

versjon.  

• Lenke til planforslaget pr 20.desember 2022 

 

Det er utarbeidet en kartapplikasjon som supplement til planen, som også kan finnes i 

kunnskapsgrunnlaget som ligger som vedlegg til planen. 

• Lenke til kartapplikasjonen  

 

Høring fram til 10. mars 2023 

Høringsfristen er satt til den 10. mars 2023. Det blir lagt opp til to høringsseminar: 

26. januar 2023 (fysisk på Lillehammer) og 31. januar 2023 (digitalt).  

Mer informasjon om disse blir lagt ut på innlandetfylke.no.  

 

Du kan melde deg på seminarene ved å benytte denne lenken: påmelding til høringsseminar. 

 

Innspill til planforslaget 

I høringsperioden er det et særlig ønske å få innspill på hvordan planforslaget tar tak i 

utfordringene vi har i Innlandet (innenfor planen sine hovedtema), og hva som eventuelt 

https://prod01.elementscloud.no/publikum/920717152/DmbMeeting/598
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale-planer/regional-plan-for-klima-energi-og-miljo-horing/
https://innlandet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=560868b6f10c47b589f483a8d1afa87d
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SbprGzVvgk2fykgn1BfNPlyltca76WFDkJKrsaDwTjJUNjRSMzVJRk9ZQjlOTDQ5UUxXVEk4WDNNSC4u
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mangler eller bør styrkes. Det ønskes også innspill på om planforslaget er et godt verktøy for 

å gi retning, videreutvikle og styrke arbeidet med klima, energi og miljø i Innlandet.  

 

Det er også ønske om innspill til handlingsprogrammet og videreutvikling av dette. I 

høringsutkastet er det ikke tatt stilling til tiltakenes oppstart eller lengde, eller om de bør 

differensieres mellom byområder og distrikt. Tiltakene er heller ikke prioritert. Handlingsdelen 

(tiltak) vil bli bearbeidet videre, i samarbeid med relevante partnere. Det ønskes innspill til 

tiltakene, og hvordan de kan regionaliseres eller differensieres til Innlandets ulike utfordringer 

og muligheter. 

 

Innspill  

Innspill kan sendes på epost til post@innlandetfylke.no eller per post til Innlandet  

fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar.  

 

Høringa er åpen for alle. Vi oppfordrer til at kommunene involverer sine kommunale råd for  

eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdom og flerkulturelle råd i høringa. 

 

Vi ønsker mange innspill til dette planforslaget slik at planen blir så god og dekkende  

som mulig!  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Marie Sveipe 
Saksbehandler 
 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


