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Miljø- og næringsutvalget 7/23 07.03.2023 

 

Administrasjonssjefens anbefaling:  

Miljø- og næringsutvalget fastsetter forslag til planprogram for Temaplan for klima, miljø og energi, 
datert 24.02.23. 
 

 
Behandling i Miljø- og næringsutvalget - 07.03.2023 
 
 
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. 
 
Stemte for: Elise Strømseng (AP), Frantz Johannes Vangen (AP), Kristoffer Høgseth Halvarp (FrP), 
Erik Gjemble (H), Stein-Ove Johannessen (H), Espen Klungseth Rotevatn (MDG), Karine Margrethe 
Hauan (V) 
 
 

Vedtak i Miljø- og næringsutvalget - 07.03.2023 
 
Miljø- og næringsutvalget fastsetter forslag til planprogram for Temaplan for klima, miljø og energi, 
datert 24.02.23. 
  
 
 
 

Sammendrag og konklusjon: 

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet og setter tydelige rammer for hva 
temaplanen skal inneholde. Den utdyper hovedtemaene; klima, miljø og energi og beskriver hvordan 
man skal arbeide helthetlig med temaene gjennom en kunnskapsdel, strategidel og handlingsdel. 
 
Kunnskapsdelen skal bestå av fakta- og kunnskapsgrunnlag med status og framskrivinger. 
Strategidelen skal bestå av ambisiøse mål og strategier, med utgangspunkt i utfordringsbildet fra 
kunnskapsdelen og overordene nasjonale- og lokale mål om en bærekraftig utvikling. 
Handlingsdelen skal bestå av et handlingsprogram med konkrete tiltak for å nå målene. Tiltakene i 
handlingsprogrammet skal ha en tydelig ansvarsfordeling. 
 
Planprogrammet redegjør for videre fremdrift av planprosessen. Det er lagt opp til bred medvirkning 
med høy grad av innbygger involvering gjennom hele planprosessen. Planprogrammet beskriver 
hvilke medvirkningsmetoder som skal benyttes. 
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I løpet av høringsperioden fra 07.11.2022 til 12.12.2022 kom det inn ni høringsinnspill til forslag til 
planprogram for Temaplan for klima, miljø og energi. Høringsinnspillene er oppsummert i vedlagt 
notat, med kommentarer fra administrasjonssjefen. 
 
Administrasjonssjefen vurderer at planprogrammet gir et godt grunnlag og gode rammer for det videre 
planarbeidet. Innspill som har kommet til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram 
vurderes å være tilstrekkelig innarbeidet i planprogrammet slik det nå foreligger. Planprogram for 
Temaplan for klima, miljø og energi datert 24.02.23 anbefales fastsatt. 

Saksopplysninger: 

Bakgrunn:  
 
I «Planstrategi 2020-2023 for Longyearbyen lokalstyre» - vedtatt i sak 83/20 av LS, står det at det skal 
utarbeides en temaplan klima, miljø og energi, med oppstart 2022 og ferdigstillelse 2023. 
Utarbeidelse av temaplanen er også forankret i Lokalsamfunnsplanen som en egen strategi for 
bærekraftsmål 13. Stoppe klimaendringene. Bærekraftsmål 13. Stoppe klimaendringene er utnevn 
som et satsingsområde i Lokalsamfunnsplanen. 
 
Hensikten med planprogram:  
 
Hensikten med planprogrammet er å beskrive formål med planarbeidet, hvilke temaer vi vil legge vekt 
på, planprosess med fremdriftsplan og opplegg for hvordan lokalsamfunnet kan medvirke. 
Planprogrammet fungerer som en oppskrift for planarbeidet som skal gjøres.  
 
Formålet med planarbeidet: 
 
Formålet med temaplanen er å lage en overordnet strategi- og handlingsplan som viser hvordan 
Longyearbyen lokalstyre skal arbeide helhetlig med klima-, miljø- og energi relaterte temaer. 
 
Temaplanen skal bidra til å nå overordnede nasjonale- og lokale mål om bærekraftig utvikling, kutt i 
klimagassutslipp, grønn omstilling, redusert energiforbruk, overgang til fornybare energikilder og bidra 
til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene.  
 
Temaplanen skal bestå av en kunnskapsdel, en strategidel og en handlingsdel.  
Kunnskapsdelen skal presentere relevant fakta- og kunnskapsgrunnlag, med informasjon, status og 
framskrivinger. Kunnskapsdelen skal gi oss en oversikt over utfordringsbildet for hovedtemaene klima, 
miljø og energi. Kunnskapsdelen bør revideres årlig og det bør etableres interne rutiner i LL for å følge 
opp fakta- og kunnskapsgrunnlag som f.eks. klimaregnskap og klimabudsjettering. 
 
Strategidelen skal definere ambisjonsnivået med mål og strategier, med utgangspunkt i resultatet fra 
kunnskapsdelen og overordene nasjonale- og lokale mål for klima, miljø og energi. Mange av målene 
og strategiene fra Lokalssamfunnsplanen er direkte overførbare til temaplanen hvor de videreføres i 
strategidelen og følges opp med tiltak i handlingsdelen. Strategidelen bør revideres hvert fjerde år. 
 
Handlingsdelen skal bestå av et handlingsprogram med konkrete tiltak for å nå målene. Tiltakene i 
handlingsprogrammet har en tydelig ansvarsfordeling. Ansvaret vil bli fordelt ut i organisasjonen, da 
temaplanen er en sektorovergripende plan. Det vil i tillegg oppstå nye ansvarsområder som må følges 
opp. Tiltakene skal være basert på fakta- og kunnskapsgrunnlaget og de anbefalingene som er gjort i 
temaplanens strategidel. Handlingsprogrammet bør revideres årlig. 
 
Hovedtema for planen: 
 
Klima: Temaplanen skal gi informasjon om klimagassutslipp fordelt på kilde og sektor, framskrivinger 
av utslipp i Longyearbyen dersom det ikke gjennomføres nye tiltak, oversikt over klimaendringer i 
sammenheng med fremskriver og behovet for klimatilpasninger. Som en del av planarbeidet defineres 
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ambisiøse mål og strategier for utslippsreduksjon som kan være med på å begrense og tilpasse oss 
klimaendringene. Planarbeidet vil også se nærmere på hvilke virkemidler vi har for å nå målene og 
hvilke tiltak som bør prioriteres i handlingsdelen. 
 
Miljø: Planarbeidet vil sette søkelys på hvordan vi kan bli bedre til å ta miljøhensyn innenfor 
planavgrensningen til Longyearbyen med utgangspunkt i det handlingsrommet Longyearbyen 
lokalstyre har som lokal miljømyndighet. En stor del av planarbeidet knyttet til miljø vil være å se på 
mulighetene for å redusere avfallsmengden med utgangspunkt i sirkulærøkonomiske prinsipper. Slik 
kan vi være med å tilrettelegge for at ressursene forblir i økonomien ved gjenbruk, reparasjon, 
forbedring og materialgjenvinning. 
 
Energi: Temaplanen skal gi informasjon om energisystem, energiforsyning, forbruk av energi, 
forventet etterspørsel etter energi og forventet energiproduksjon. Som en del av planarbeidet 
defineres ambisiøse mål og strategier for mer effektivt energiforbruk og miljøvennlig energiomlegging i 
Longyearbyen. Energiplanen vil brukt som et nyttig kunnskapsgrunnlag for denne delen av arbeidet. 
Planarbeidet vil også se nærmere på hvilke virkemidler vi har for å nå målene og hvilke tiltak som bør 
prioriteres i handlingsdelen. 
Utredninger:  
 
Dette er første gangen vi lager en tematisk plan for klima, miljø og energi.  En stor del av planarbeidet 
vil derfor bestå av å samle inn og kartlegge det som finnes av eksisterende fakta og 
kunnskapsgrunnlag, og hva som mangler.  
 
Longyearbyen lokalstyre har engasjert en ekstern klimarådgiver for å utarbeide klimaregnskap for 
Longyearbyen som samfunn. Klimaregnskap er en viktig del av fakta- og kunnskapsgrunnlaget for 
planarbeidet. Klimaregnskap gir en oversikt over direkte utslipp innenfor Longyearbyens planområde, 
knyttet til ulike sektorer, som igjen viser hvor det er effektivt å sette inn tiltak. 
 
Planprogrammet åpner opp for at man kan starte opp nødvendige utredninger underveis, med 
samtykke fra temaplanens prosjekteier, Sektorsjef for samfunnsutvikling og styringsgruppa. Behov for 
ytterligere utredninger vil bli lagt inn som tiltak i handlingsprogrammet. 
 
Opplegg for medvirkning: 
 
I planprogrammet er det lagt opp til bred medvirkning. Formålet med medvirkningen er å informere, 
bygge kunnskap, skape engasjement, eierskap og forankre temaplanen i Longyearbyen lokalstyre og i 
Longyearbyen som samfunn. Medvirkningen skal sikre en god prosess ved å invitere innbyggere, 
næringsliv, organisasjoner, offentlig instanser og befolkningen til å ta del i planarbeidet. En god 
prosess kan være like viktig for måloppnåelsen som planen i seg selv. 
 
For å øke graden av involvering og innflytelse i planprosessen beskriver planprogrammet 
medvirkningsmetoder som; faglunsj, temakafé, gjestebud, bylab, seminar og arbeidsverksted. Dette er 
metoder som legger opp til dialog, samarbeid og medbestemmelse. Dette gjøres i tillegg til tradisjonell 
medvirkning som mulighet for innsyn, høring og tilgjengeliggjøring av informasjon. 
 
Planprosess: 
 
Varsling av oppstart av planarbeid og høring av planprogram: 
Det er varslet planoppstart og planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 07.11.2022 
til 12.12.2022. Det er kommet inn ni høringsinnspill, som er oppsummert i vedlagt notat, med 
kommentarer fra administrasjonssjefen. 
 
Kort oppsummering av høringsinnspill: 
Høringsinnspillene gir uttrykk for at planprogrammet og selve temaplanen blir tatt godt imot.  
Samtlige takker for muligheten til å gi innspill i tidligfase og ønsker å komme med innspill til 
temaplanen og handlingsprogrammet på et senere tidspunkt. Flere gir også uttrykk for at de ønsker å 
bidra underveis i planprosessen.  
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Det har kommet mange gode innspill, både til relevant kunnskapsgrunnlag, aktuelle problemstillinger, 
temaer og opplegg for medvirkning. Flere av innspillene er nå innarbeidet i planprogrammet. 
 
Planprogrammet skal sette rammer for hva temaplanen skal inneholde og rammene er med på å 
konsentrere og avgrense planarbeidet. Flere av de avgrensingene som er gjort i planprogrammet har 
fått ekstra mye oppmerksomhet i innspillene. Avgrensingen er blant annet gjort ved å konkretisere 
temaer som ikke skal ha hoved prioritet i planarbeidet. Planprogrammet vektlegger likevel at vi vil ta 
hensyn til de aktuelle temaene i et helhetlig perspektiv. I revidert forslag til planprogram har valgt å ta 
inn noen flere temaer og problemstillinger det har kommet innspill på. Når det gjelder de temaene vi 
fortsatt velger å nedprioritere i denne omgangen har vi begrunnet dette på en bedre måte 
 
Det kan være flere grunner for å avgrense planarbeidet ved å nedprioritere noen temaer; temaene kan 
være godt ivaretatt i andre planer, Longyearbyen lokalstyre kan ha begrenset myndighet, og det må 
prioriteres i sammenheng med tilgjengelig kapasitet og ressurser i LL til å utføre planarbeidet innenfor 
et gitt tidsrom. 
 
Fremdrift:  
Temaplanen skal ferdigstilles i 4. kvartal 2023. Den vil bli lagt ut på høring 1. kvartal 2024 og skal opp 
til politisk behandling 2.kvartal 2024, først hos miljø- og næringsutvalget og til vedtak hos Lokalstyret. 
 

TEMAPLAN FOR KLIMA MILJØ OG ENERGI 

FREMDRIFTSPLAN: 2022                                     2023 2024 

 4.kvartal 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 1.kvartal 2. kvartal 

Planprogram        

Oppstart av arbeidet        

Offentlig ettersyn av forslag 
til planprogram 

       

Behandling av innspill        

Politisk behandling og vedtak        

Kunngjøring av planprogram        

        

Temaplan for klima, miljø og 
energi 

       

Fakta- og kunnskapsgrunnlag        

Medvirkning        

Bearbeiding av 
kunnskapsgrunnlag 

       

Handlingsprogram        

Vedtak om offentlig ettersyn 
av temaplan 

       

Offentlig ettersyn av plan        

Behandling av innspill        

Vedtak av temaplan        

Kunngjøring av temaplan        
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Vurdering: 

Administrasjonssjefen vurderer at planprogrammet gir et godt grunnlag og gode rammer for det videre 
planarbeidet. Innspill som har kommet til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram 
vurderes å være tilstrekkelig innarbeidet i planprogrammet slik det nå foreligger. Planprogram for 
Temaplan for klima, miljø og energi datert 24.02.23 anbefales fastsatt. 
 
Vedlegg 
1 Forslag til planprogram_Temaplan for klima, miljø og energi_2024-2036_24.02.2023 
2 Oppsummering av innspill - med kommentarer LL 

 
Andre vedlegg (ikke vedlagt): 
1 Temaplan for klima, miljø og energi – Samledokument med høringsinnspill gjengitt i sin helhet. 
 


