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MILJØPLANEN - HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT 2021 
 
 
 
Innstilling: 
Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling vedtar fordeling av Miljøplanens budsjett på kr 
800 000 slik som vist i saksfremstillingen. 
  
 
 
 
 
Sammendrag: 
Det er utarbeidet et forslag til fordeling av budsjetterte midler for 2021 samt. Det foreslås at 
budsjettforslag for 2021 vedtas. 
 
Bakgrunn: 
Kommunedelplan for miljø 2015-2025 (Miljøplanen) sin intensjon er å sørge for at 
overordnede klima- og miljømål er samordnet og kan danne grunnlag for en tydelig og 
tverrfaglig miljøpolitikk. Handlingsprogrammet til miljøplanen prioriterer og konkretiserer 
tiltakene og det er i budsjett for 2021 avsatt 800 000 kroner til oppfølging av miljøplanens 
handlingsprogram, og saken som nå legges frem omfatter et forslag til prioritering av de 
økonomiske midlene som er avsatt for 2021. 
 
Vurdering: 
Lillehammer kommunes arbeid med klima og miljø omhandler en stor bredde av tematikk. 
Forslaget til fordeling av midler innebærer en prioritering av bruk av miljømidlene som er 
avsatt i budsjett 2021. En rekke tiltak og punkter i miljøplanen forutsettes i tillegg ivaretatt 
innenfor det enkelte tjenesteområdes budsjetter. 
 
Administrasjonen foreslår følgende prioritering av midler knyttet til miljøplanen: 

 Beskrivelse Kostnad 



Klimaregnskap Det utarbeides et årlig klimaregnskap for Lillehammer 
kommune. Klimaregnskapet er basert på nasjonale 
data/KOSTRA-tall. Det er behov for konsulentbistand for å 
utarbeide klimaregnskap og det må avsettes midler til å 
dekke konsulenthonorar. 
 

100 000 
 

Klimakvoter 
 

Lillehammer kommune har iht. vedtak i kommunestyret i 
2015 kjøpt klimakvoter hvert år. Kjøp av klimakvoter gjøres 
med utgangspunkt i forbrukstall rapportert gjennom 
Miljøfyrtårn-ordningen. Det må avsettes midler til kjøp av 
klimakvoter også i 2021.  
 

200 000 

El-sykkelprosjekt 
 

Kommunen har fra tidligere anskaffet elsykler til utlån. Det 
ble i 2020 startet opp et nytt prosjekt med utlån av elsykler til 
studenter ved HINN, samt utlån av sykler til Visit 
Lillehammer. Dette er ønskelig å videreføre en utlånsordning 
også i 2021. Det må avsettes midler til til drift, vedlikehold 
og oppbevaring av sykler. 
 

100 000 

Rentbrennende ovner 
 

Vedfyring er en bidragsyter til dårlig luftkvalitet om vinteren. 
Det har i flere år blitt gitt tilskudd til huseiere som skifter ut 
eldre vedovner til rentbrennende ovner. Det er fortsatt 
potensiale for å skifte ut eldre vedovner, og ordningen med 
tilskudd til ovner bør videreføres. Ut fra erfaringer fra 
tildigere år er et anslått behov for 2021 er kr 150 000. Dette 
vil dekke tilskudd til ca. 50 ovner. 
 

150 000 
 

Strandryddeaksjonen I forbindelse med Strandryddeaksjonen våren 2021 foreslås 
det å avsette kr 50 000 i støtte. Dette er motivasjonsmidler 
som kan benyttes som støtte til skoleklasser, lag og 
foreninger som vil delta. 
 

50 000 

Luftkvalitetsutredning Etter pålegg fra Miljødirektoratet er det igangsatt et arbeid 
med en utredning av tiltak for å redusere dårlig luftkvalitet i 
Lillehammer. Utredningen legges frem til politisk behandlet 
våren 2021. Det er behov for å avsette midler til 
konsulenthonorar. 
 

200 000 

Totalt  800 000 
 
 
Konklusjon: 
Det foreslås at eventuelt behov for omdisponering av midler avklares med Utvalg for klima, 
miljø og samfunnsutvikling dersom dette viser seg å bli nødvendig. 
 
Det anbefales at miljøplanens handlingsprogram for 2021 vedtas. 
 
 
Lillehammer, 17.03.21  
 
 
Jørn Gaukerud Anders Breili 
Leder fagavdeling Miljøvernrådgiver 



 
 
 
 
 


