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HØRING - KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 
FOR STEIGEN, HAMARØY OG TYSFJORD 
 
Saksbehandler:  Gunnar Svalbjørg Arkiv: 140   
Arkivsaksnr.: 08/136   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/09 Plan- og ressursutvalget i Steigen 15.04.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunedelplan for energi- og klima for kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy, med 
tilhørende tiltakssdel  som grunnlag for kommunens økonomiplan og budsjettarbeid, legges ut 
til offentlig ettersyn i hht Plan- og bygningslovens § 20-1. 
 
 
Saksutredning: 
 
Steigen kommunestyre gjorde i sak 03/08 følgende enstemmige vedtak: 
Steigen kommune godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen for energi- og klimaplan i 
Steigen. Planen skal utarbeides i samarbeid med Hamarøy og Tysfjord. Steigen kommune 
godkjenner oppstart av planprosessen og tilrår den foreslåtte finansieringa. Forslag til ferdig 
plan framlegges for kommunestyret innen 1. mars 2009. 
Lignende vedtak ble også gjort i Hamarøy og Tysfjord kommuner. 
 
Planforslaget ble behandlet av STH-utvalget som styringsgruppe på sitt møte den 23 mars der 
de godkjente fattet følgende vedtak: 
STH-utvalget ble orientert om den ferdigstilte energi- og klimaplan for Nord-Salten. 
STH-utvalget oversender energi-og klimaplanen til kommunene for sluttbehandling, og 
anbefaler at planen tiltres. 
 
Planen består av to deler, en  tiltaksdel og en kartleggingsdel. Kartleggingsdelen består av 
grunnlagsdata og analyser av den faktiske situasjonen når det gjelder klimagassutslipp, og 
energiforbruk, mens Tiltaksdelen som navnet sier består av konkrete tiltak som skal 
gjennomføres. 
 
 
Bakgrunn: 
Nord-Salten kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy har gjennom samarbeidsorganet 
STH-utvalget  samarbeidet om å utarbeide  en interkommunal energi- og miljøplan for Nord-
Salten. Målsettingen er å bidra til et mer effektivt energibruk og å bidra til mindre utslipp av 
klimagasser fra kommunene. 
Prosjektet har blitt utarbeidet som en kommunedelplan med de krav til planprosess som dette 
medfører. Planen må derfor i henhold til Plan- og bygningsloven legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Prosjektet har vært en del av Småsamfunnssatsinga i Nord-Salten og organisert med STH 
utvalget som styringsgruppe. Steigen kommune har vært vertskommune for prosjektet. 
Det daglige arbeidet har vært forankret i ei arbeidsgruppe bestående av prosjektleder, og en 
prosjektansvarlig i hver av de 3 kommunene.  
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Prosjektleder :   Odd Svein Hjertø fra 10/08 

Eirik Bjørkhaug til 10/08  
Eva Bakkeslett har jobbet på timebasis i prosjektet 

 
Administrativt og økonomisk ansvarlig:  Per Løken 
Prosjektansvarlig i Steigen:   Gunnar Svalbjørg 
Prosjektansvarlig i Tysfjord:   Tor- Svein Skogstad 
Prosjektansvarlig i Hamarøy:    Cathrine Amundsen 
 
Andre temagrupper/referansegrupper har vært organisert i de enkelte kommuner og som 
interkommunale grupper: 
 
 
Kommunale grupper: 

 Bygg- og anlegg 
 
Interkommunale grupper: 

 Alternativ energi 
 Transport 
 Industri 
 Planarbeid 

 
 
Vurdering: 
Kommunedelplanen for energi og klima legges nå ut til offentlig ettersyn i 4 uker. Saken 
sendes også Nordland fylkeskommune og berørte statlige etater for uttalelse. En tar sikte på at 
kommunedelplanen for energi- og klima fremmes for endelig vedtak i kommunestyrene i siste 
møte før sommeren etter først å ha vært behandlet i planutvalgene.  
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