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Prosjektplan for økt klima- og 
miljøhensyn i Søndre Land kommune 

1. Mål og rammer 

1.1. Bakgrunn 

Febr.2020 ble det søkt på to prosjekter innenfor KLIMASATS. Dette var ladepunkter for 

tjenestebiler, og dette prosjektet som nå omtales og som ligger innenfor post «klimavennlig 

areal- og transportplanlegging».  Det ble gitt tilsagn om henholdsvis kr. 180.000,- og 1 mill.  

til prosjektene. Tilsagnene er bekreftet. Ladepunktprosjektet ble avsluttet i 2021. 

Søknaden er forankret politisk med vedtak i formannskap, sak 2/20. I tillegg er et av tiltakene 

i handlingsplanen i vedtatt klimaplan fra 2019 at det skal søkes på klimasatsmidler. 
 

1.2 Mål for prosjektet 

Bidra til at Søndre Land kommune blir en del av det framtidige lavutslippssamfunnet. 

 

Delmål: 

- Strategisk plattform for reduksjon av klimautslipp i all kommunal planlegging.  

- Økt kompetanse i kommunen, både politisk og administrativt, når det gjelder 

sammenhengen mellom målet om bærekraftig utvikling, klimaplanen og konsekvensen av 

egne beslutninger i kommunen.  

- Skape oppslutning i lokalsamfunnet om konkrete tiltak for varig omstilling til 

lavutslippssamfunnet 

 - Bygge nettverk mot lokale og regionale kompetansemiljøer, andre kommuner og 

fylkeskommunen. 

1.3 Rammer 

Total ramme for prosjektet 2020-2023:    2 mill. 

Kommunal andel:       1 mill. 

Tilskudd Klimasats:      1 mill. (50%) 

 

2. Prosjektets omfang – delprosjekter.  
 
1. Utarbeide en strategisk plattform for kommunens omstilling til lavutslippssamfunnet.  

2. Utvikle klimaløsninger i arealplanleggingen og øvrige planprosesser med sentrumsutvikling 

Hov og boligutvikling Klinkenbergtoppen som to prosjekter.  

3. Samfunnsdugnad for omstilling til lavutslippssamfunnet gjennom å involvere bredt, og skape et 

åpent, likeverdig og tverrfaglig nettverk.  

4. Opplæring i klimaarbeid for kommunestyrerepresentanter.  

 

Det vises til vedlegg 1 i prosjektsøknaden der hvert tiltak er beskrevet nærmere. 

 



  Revidert mars 2022 

 

   

 

 
3.  Framdriftsplan 
 

Nedenfor en grov framdriftsplan.  Prosjektet ble startet opp høsten 2020 etter at tilsagn om 

tilskudd var mottatt. Det var opprinnelig påtenkt avsluttet i løpet av 2022, men det er søkt 

miljødirektoratet om utsettelse ut 2023, bl.a. grunnet forsinkelse i forbindelse med 

koronasituasjonen. 
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4. Organisering 
 

Styringsgruppe: Rådmannsgruppa  

Prosjektansvarlig:  Pål Rønningen (kommunalsjef  Lokalsamfunn) 

Prosjektleder:  Lars Harald Weydahl (leder Arealforvaltning) 

 

Prosjektgruppe: 

  

 Lars Harald Weydahl 

 Knut Åge Berge (samfunnsplanlegger) 

 Tone Gellein (rådgiver utviklingsenheten) 

 Lars Erik Narmo (arealplanlegger) 

 Morten Løkken (miljørådgiver) 

 Roger Fløttum (næringsrådgiver) 

 

Det legges til grunn å styrke prosjektgruppen med å leie inn ekstern ressurs med kompetanse 

på prosjektgjennomføring inkludert relevant faglig bakgrunn. 
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5. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler 

 

5.1 Beslutningspunkter 

 Prosjektplan forelegges komite for lokalsamfunn til orientering, vedtas av 

rådmannsgruppa og refereres i formannskap. 

 Avtale om ekstern bistand.  

 Godkjenne delrapport til miljødirektoratet, mars 2022 

 Godkjenne strategisk plattform 

5.2 Oppfølging 

Prosjektleder ivaretar den daglige oppfølgingen i prosjektet. Prosjektansvarlig skal ha 

månedlig oppfølgingsmøte med prosjektleder. Videre legges det til grunn ett møte i kvartalet 

med styringsgruppen. 

5.3 Milepæler 

 Vedtatt prosjektplan etter revisjon febr. mars 2022 

 Delrapportering mars 2022  

 Vedtatt konseptfasen Hov sentrum. Kartpresentasjon klimatiltak april 2022 

 Vedtatt Klinkenbergtoppen boligfelt inkl. Klimatiltak, sommer 2022 

 Vedtatt samfunnsplan, høst 2022 

 Vedtatt strategisk plattform for lavutslippsamfunn, inkl. politikeropplæring våren 2023 

 

 

 

6 Risikoanalyse og kvalitetssikring 
 

6.1 Kritiske risikofaktorer 

 Medvirkningsmuligheter vedr. Covid 19 

 Framdrift i samfunnsplanen og planer for Klinkenbergtoppen og Hov 

sentrumsutvikling 

 Mulighet for å frigi tid til deltakelse i prosjektgruppen 

 

 

6.2 Kvalitetssikring 

Ikke relevant for dette prosjektet utover de normale kvalitetssikringer som ligger i å følge 

vedtatt prosjektmetodikk. 
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7. Gjennomføring 

7.1 Hovedaktiviteter  

 

Delprosjekt 1:  

Utarbeide en strategisk plattform for kommunens omstilling til lavutslippssamfunn 
Pågår parallelt med samfunnsplanen. Åpne folkemøter og høringer vurderes å kjøre samtidig 

 

- Engasjere bredt 

- Politisk forankret 

- Mål for omstilling 

- Forslag til tiltak 

- Grunnlag for omstilling 

Grunnlaget er vedtatt klimaplan, men strategisk plattform vil være et utgangspunkt for 

revidering av klimaplanen og videre arbeid med kommuneplanens arealdel. 

Strategisk plattform utformes som et kortfattet dokument, og utgjør et av flere 

strategidokument forankret i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Delprosjekt 2:  Utvikle gode klimatiltak i arealplanlegging med fokus på to caser: 

 

Case 1: Klinkenbergtoppen boligfelt.  

Involvering gjennom presentasjon på åpent folkemøte og gjennom høringsprosessen 

Overføringsverdi til andre planer 

Klimatiltak utredes av samme planfirma som lager reguleringsplanen for området, tiltakene 

som er mest kostnadseffektive integreres i reguleringsplanen. Det benyttes LCA-metoden som 

vil gi føringer for vegframføring, utbyggingsareal, planbestemmelser og utforming. 

Klimahensyn skal ivaretas i hele livsløpet fra utbygging, gjennom perioden bygg benyttes og 

ved sanering. 

Vedlagt reguleringsplanen er det også en vann- og avløpsplan som bygger på en 

flomvurdering for Hov. Det er en stor utfordring å handtere et klimapåslag vedrørende 

flomveier i Hov. Arbeidet legger premisser for den videre utvikling av boligfelt, 

næringsområder og Hov sentrum.  

 

Case 2: Hov sentrumsutvikling. 

Sentrumsutviklingen er delt opp i flere delprosjekter og har egen prosjektplan der klima også 

vil legges inn. Klimatiltak integreres fortløpende i arbeidet. Planfirma bidrar faglig.  

 

Delprosjekt 3: Samfunnsdugnad for omstilling til lavutslippssamfunn gjennom å 

involvere bredt og skape et åpent, likeverdig og tverrfaglig nettverk. 

Bedre involvering/medvirkning fra innbyggere og bygge nettverk: 

 

- Handelstandsforening/næringsforening 

- Dokkadeltaet Nasjonale våtmarkssenter (DNV) 

- Interkommunale og regionale nettverk 

- Klima-toppmøtet på skolene: 5. - 10. Trinn. Ulike prosjekt og medvirkning i arbeidet 

med kommuneplanens samfunnsdel. Gjennomført vinter/vår 2021 (se vedlegg) 
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Delprosjektet vil være nært koblet til både delprosjekt 1 og 2. 

Gjennomføre åpent møte med næringslivet i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel der 

også klimatiltak berøres. 

 

 

 

Delprosjekt 4:  Opplæring i klimaarbeid for kommunestyrerepresentanter 
 

- Vinter 2022 er Ordføreropprop for Stor-Oslo-regionen vedtatt av kommunestyret. 

Dette legger også føringer for miljø- og klimaarbeidet lokalt. 
- Høst 2022 vedtas samfunnsplanen, her vil kommunestyret bevisstgjøres i forbindelse 

med uttalte bærekraftmål. 

- Opplæring av kommunestyrerepresentanter gjennomføres våren 2023 med ekstern 

bistand: Konsekvenser av klimaendring, eksempler på tiltak og muligheter i 

kommunen. Dette danner grunnlag for gode planprosesser og engasjerte politikere. 

Opplæringen gjøres i forbindelse med at strategisk plattform skal vedtas. Det sees på 

 som viktig grep at opplæringen skjer når saker er oppe som omhandler klima og ikke 

 framstår som løsrevet fra vedtak kommunestyret skal foreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Aktivitetsplan 

 

Nedenfor er angitt viktigste aktiviteter og tidspunkt det vil foregå.  Det kan komme flere 

aktiviteter gjennom prosessen. 

Her inngår ikke møtetidspunkt i prosjektgruppa eller ulike kurs og relevante webinarer/møter 

ansatte deltar på som bidrar til kompetanseheving og nettverksbygging. 
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8. Økonomi 
 

Total prosjektkostnad: kr. 2.000.000,- Dette innbefatter både egeninnsats (gjennom arbeid i 

egne stillinger som dokumenteres ved timelister) og innleide tjenester, eventuelt andre 

kostnader. 

 

Søkt om kr. 1.000.000,-    Gitt tilsagn om kr. 1.000.000,-  

Delutbetaling i 2022, sluttutbetaling i 2023 

 

Prosjektnr.:  

 88436 (hovedprosjektnr.) 

 88470 (klimatiltak i Hov sentrum) 

 20022 (klimatiltak i Klinkenbergtoppen boligområde) Investeringsprosjekt 

 

Nedenfor er gjengitt budsjettet som beskrevet i søknaden: 

 

 
 

9 Kontrakter og avtaler 
 

 Tilbud fra Rambøll av 7.9.2020 som er signert. Gjelder Klinkenbergtoppen boligfelt 

 Tilbud fra Asplan Viak av 23.3.2021 som er signert. Gjelder Hov sentrum – 

klimavennlig stedsutvikling 

 Avtale med Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter vedr. opplæring innenfor klima 

overfor skoleklasser - Klimatoppmøtet 5 – 10. Trinn. 


