
Lillehammer kommune 
 

 
Saksframlegg 

 
Saksb: Anders Breili Arkiv:     20/1472-1 Dato: 

06.03.2020 

 
Saken behandles slik: 
 
UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR 
Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling 
 
MILJØPLANEN - HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT 2020 
 
 
 
innstilling: 
1. Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling vedtar Miljøplanens handlingsprogram for 
2020 slik det framgår av saken. 
2. Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling vedtar fordeling av 1. mill kr slik som vist i 
Saksfremstillingen. 
  
 
 
 
Vedlegg: 
1. Miljøplanens handlingsprogram – statusoversikt 2019 
 
Sammendrag: 
Miljøplanens handlingsprogram prioriterer og konkretiserer oppfølgingen av miljøplanens 
målsetninger. Det er utarbeidet et forslag til handlingsprogram for 2020, samt fordeling av 
budsjetterte midler. Det foreslås at handlingsprogrammet for 2020 med budsjettforslag 
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 prioriterer og konkretiserer tiltakene. En 
orientering om status for handlingsprogrammet for 2019 ble lagt frem i Utvalg for klima, 
miljø og samfunnsutvikling 11.02.2020. Det er i budsjett for 2020 avsatt 1 mill. 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 2020. 
 
Vurdering: 
Miljøplanen omhandler en stor bredde av tematikk. Handlingsprogrammets intensjon er å 
sikre oppfølgingen og fordele ansvaret for oppfølging av miljøtiltak. Forslaget til fordeling 
av midler innebærer en prioritering av bruk av midlene som er avsatt i budsjett 2020. En 



rekke tiltak og punkter i handlingsprogrammet forutsettes i tillegg ivaretatt innenfor det 
enkelte tjenesteområdes budsjetter. 
 
Det er punkter/temaer i handlingsprogrammet for miljøplanen som det ut fra foreliggende 
budsjett ikke anses som mlig å kunne gjennomføre. Det pekes her spesielt på arbeid med 
kartlegging av naturtyper og vilt. 
 
Administrasjonen foreslår følgende prioritering av midler knyttet til handlingsprogrammet til 
miljøplanen: 

 Beskrivelse Kostnad 
Klimaregnskap 
 

Det utarbeides et årlig klimaregnskap for Lillehammer 
kommune. Rapportering gjennom Miljøfyrtårn danner 
viktig grunnlag for beregningene. Det må avsettes midler 
til ekstern bistand for å utarbeide klimaregnskap. 
 

30 000 

Klimakvoter 
 

Lillehammer kommune har de senere årene som en 
oppfølging av miljøplanen kjøpt klimakvoter. Dette bør 
videreføres iht. vedtak i kommunestyret i 2015. Det må 
avsettes midler til kjøp av klimakvoter i 2020. 
 

150 000 

El-sykkelprosjekt 
 

Prosjekt med utlån av elsykler til innbyggerne ble startet 
opp i 2018. Klimasatsmidler til innkjøp av sykler. 
Prosjektet avsluttes etter august 2020. Det må avsettes 
midler til til drift, vedlikehold, oppbevaring og forsikring. 
 

20 000 

BUA 
 
 
 

I tillegg til å gi familier som ikke har råd til å kjøpe eget 
idretts- og friluftsutstyr mulighet til å låne, vurderes BUA 
som et viktig tiltak for å redusere forbruk. Det ble i 2019 
gitt kr 40 000 i sttøtte til BUA. Tilskudd foreslås videreført 
i 2020. 
 

40 000 

Rentbrennende ovner 
 

Lillehammer har utfordringer når det gjelder byluft og 
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 nå igangsatt en tiltaksutredning hvor det sees på 
ytterligere tiltak for å redusere risikoen for overskridelser 
når det gjelder luftforurensning. Orningen med tilskudd til 
ovner bør derfor videreføres. Anslått behov for 2020 er kr 
150 000. Dette vil dekke tilskudd til ca. 40 ovner. 
 

150 000 

Områdereguleringsplan 
Bydel Nord (klimasats) 
 

Arbeidet med områderegulering av Bydel Nord har 
tidligere fått tilslag om klimasatsmidler. Planarbeid 
avventer godkjenning av Byplanen og er for øvrig 
avhengig av kapasitet og prioriteringer. Oppfølging må 
skje i regi av planavdelingen. Det er i tillegg til 
klimasatsmidlene behov for og forutsatt kr 200 000 i egne 
midler gjennom miljøplanbudsjettet. Dersom arbeidet med 
områderegulering ikke blir igangsatt i løpet av 2020 må det 
vurderes en omdisponering av miljøplanmidlene. 

200 000 

Kampanjer Lillehammer kommune har de senere årene deltatt i flere 
kampanjer i fylkeskommunal regi eller i regi av 
organisasjoner. I 2020 vil det være aktuelt å delta i en 
kampanje for å redusere plastforbruk. Ut over dette vil det 

100 000 



kunne bli behov for å støtte andre kampanjer. Det bør 
derfor avsettes midler til dette. 
 

Strandryddeuka Det ble i 2019 gitt et bidrag til strandryddeuka på kroner 
75 000. Det foreslås at det også i 2020 gis et bidrag til 
dette. 
 

60 000 

Prøvetaking og 
miljøundersøkelser 

Det er et behov for at kommunen kan gjennomføre 
prøvetaking i tilfeller det er mistanke om forurensning av 
jord og vassdrag. Det bør derfor avsettes midler til dette 
gjennom miljøplanbudsjettet. 
 

100 000 

Diverse 
utredningsarbeid 

Aktuelle utredninger: 
- Søknader om klimasatsmidler for 2021 
- Videreføring av elsykkelprosjekt og 

bysykkelprosjekt 

150 000 

Totalt  1 000 000 
 
 
Konklusjon: 
Det er usikkerhet når det gjelder oppstart av arbeidet med områderegulering av Bydel Nord. 
Dersom prosjektet ikke blir igangsatt i 2020 bør midler omdisponeres til bruk på andre tiltak. 
Det foreslås at eventuell omdisponering av midler i forbindelse med Bydel Nord avklares 
politisk innen utgangen av august 2020. 
 
Det anbefales at miljøplanens handlingsprogram for 2020 vedtas. 
 
 
 
Lillehammer, 06.03.2020 
 
 
Jørn Gaukerud Anders Breili 
Leder fagavdeling Miljøvernrådgiver 

 
 
 
 
 


