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1. Innledning 

 

1.1 Bakgrunn for revidering av «Klima og 

energiplan for Nittedal kommune 2010-20» 
Global oppvarming som følge av klimagassutslipp er en av de største utfordringene 

dagens samfunn står ovenfor. Den viktigste årsaken til menneskeskapte 

klimagassutslipp er bruken av fossile, ikke-fornybare energikilder som kull, olje og gass. I 

Norge er det olje- og gassutvinning (25,5 %), industri og bergverk (22,1 %), samt 

veitrafikk (18,9 %) som står for de største utslippene av klimagasser. Til sammenligning 

bidrar transportsektoren i Akershus med omtrent 80 % av klimagassutslippene i fylket. 

Klimagassutslippene i Nittedal kommune er i hovedsak knyttet til veitrafikk, stasjonær 

forbrenning knyttet til husholdninger, industri samt landbruk.  

 

For å bidra til nasjonale mål om utslippskutt vedtok Nittedal kommune i 2010 en klima 

og energiplan. Planen fra 2010-20 består av en statusdel, målsettinger og en tiltaksdel 

og ble vedtatt av kommunestyret 25.10.2010.  

 

Kommunestyret vedtok 16. november 2015 «Planstrategi 2016-2019» hvor det fremgår 

at klima og energiplanen fra 2010 skal revideres.  

 

 

1.2 Hva er planprogram? 
Planprogrammet er starten på arbeidet med revisjon av kommunedelplan for klima og 

energi for perioden 2018-2030 og legges til grunn for gjennomføring av planarbeidet. 

Utarbeidelse av planprogram er lovpålagt og planprogrammet er en plan over hvordan 

planarbeidet og planprosessen tenkes gjennomført, med framdrift og frister, 

medvirkningsopplegg, hvilke temaer det settes spesielt fokus på og hvilke utredninger 

som må gjennomføres (jf. plan- og bygningsloven § 4-1). Høring av planprogrammet er 

dermed den første fasen med mulighet for medvirkning og påvirkning i 

kommuneplanarbeidet.  
 

Samtidig med at forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn, kunngjøres oppstart av arbeid med revidering av klima og energiplanen.  

 

Planprogrammet fastsettes av formannskapet og kommunestyret etter høring. 

 

 

 

 



 

1.3 Mål for arbeidet 
Plan for klima og energi skal bidra til at Nittedal kommune reduserer utslipp av 

klimagasser, energibruk og overgang til mer bruk av energi fra fornybare kilder for å nå 

de nasjonale, regionale og lokale målene. Klimatilpasninger som innebærer hvordan 

kommunen fysisk og arealmessig kan bli bedre rustet til å tåle endringer med varmere, 

våtere og mer ekstremt klima, er ikke en del av denne planen og vil være en del av 

kommuneplanen. Klimahensyn med fokus på reduksjon av utslipp og konsekvenser, må 

innarbeides i alle temaplaner, som for eksempel helse, landbruk og natur.   

 

Planen skal vise en kort status for Nittedal kommune som virksomhet og samfunn, samt 

kommunens mål og tiltak i klimaarbeidet. Den skal omfatte kommunens rolle som 

myndighet og samfunnsutvikler med ansvar for planlegging, samt rollene som 

tjenesteyter, innkjøper, eiendomsforvalter og kunnskapsformidler. Planen skal bestå av 

en statusdel og en tiltaksdel hvor tiltak og virkemidler er beskrevet. Planen skal gjelde 

for perioden 2018-2030 og vil bli vurdert revidert hvert fjerde år.  

 

Klima og energiplanen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 

kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon når det gjelder klima 

og energispørsmål. Planen skal legge grunnlaget for at klima og energihensyn får et 

spesielt fokus i all kommunal virksomhet, og er retningsgivende for prioriteringer i 

kommunens handlingsprogram og virksomhetsplaner. Planen skal være kort, presis og 

lettlest så det er enkelt å forstå oppbygging og innhold. 

 

 

2. Sentrale føringer for klima og energiplan 

2.1. Nasjonale føringer 

Kyotoprotokollen 

For å forhindre global oppvarming ble Kyotoprotokollen vedtatt i 1997. Her forpliktet 37 

industriland seg til innen 2012 å redusere sine klimagassutslipp. Norge ratifiserte 

protokollen i 2002 og forpliktet seg til å begrense sine utslipp i perioden 2008-2012 til 

maksimalt 1 prosent over utslippsnivået i 1990. 

 

Paris-avtalen 

Paris-avtalen ble vedtatt desember 2015 og gjelder fra 2020. Det overordnede målet er å 

begrense den globale oppvarmingen til 2 grader i forhold til 1990-nivået, og helst ikke 

mer enn 1,5 grader. Verdens nasjoner har et felles mål om å være klimanøytrale innen 

2100. 

 

FNs Bærekraftmål 

I januar 2016 trådte FNs bærekraftmål, som verdens ledere ble enige om i september 

2015, i kraft. Disse erstatter FNs tusenårsmål. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare 

http://www.miljostatus.no/tema/klima/internasjonal-klimapolitikk/kyotoprotokollen/
http://www.miljostatus.no/parisavtalen/
http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal


 

på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners 

muligheter til å dekke sine. De 17 målene og 169 delmålene reflekterer de tre 

dimensjonene i bærekraftig utvikling: 1) Klima og miljø, 2) Økonomi, 3) Sosiale forhold. 

 

Klimaforliket 

Stortinget har i klimaforliket St.meld. 21 (2011-2012) vedtatt klimamål om kutt av 

klimagassutslipp med 20 prosent innen 2020 i forhold til 1990 og å oppnå 

karbonnøytralitet innen 2050. I mars 2015 vedtok Stortinget at Norge slutter seg til EUs 

klimamål om å kutte klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 i forhold til 

1990 (St.meld.13 (2014-2015)). 

 

Nasjonale forventninger 

Regjeringen forventer at kommuner og fylkeskommuner bidrar til reduserte 

klimagassutslipp og til energiomlegging/energieffektivisering gjennom planlegging og 

lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester. Det forventes også 

at det tas hensyn til klimaendringer, risiko og sårbarhet i samfunns- og arealplanlegging 

og byggesaksbehandling. 

 

Statlige retningslinjer 

Statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging legger vekt på at kommuner og 

fylkeskommuner skal utarbeide planer med ambisiøse klimamål, og at økonomiplanen 

tar høyde for tiltak for å nå målene. Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging legger spesiell vekt på fortettingspolitikk og boligbygging. 

 

Landbrukets rolle 

Landbrukets rolle knyttet til klimautfordringene er spesielt vurdert i St.meld.nr. 39 (2008 

- 2009) Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen. 

 

«Det grønne skiftet» 

Som en del av regjeringsplattformen til dagens regjering ble begrepet «det grønne 

skiftet» introdusert. Dette er sentralt i regjeringens forståelse av hvordan 

lavutslippssamfunnet i 2050 skal nås. En del av det grønne skiftet innebærer å finne 

«virkemidler som stimulerer til klimavennlig omstilling i norsk næringsliv». 

 

I 2016 la regjeringen frem et forslag, Prop. 51 L (2015–2016). Forslaget inneholder en ny 

miljøbestemmelse som vil bidra til å styrke klima- og miljøhensyn ved offentlige 

anskaffelser, som et viktig bidrag til det grønne skiftet. Regjeringen la også i 2016 frem 

en energimelding, en hydrogenstrategi og en bioøkonomistrategi. Dette vil også gi 

føringer for kommunenes klima- og energiplan og valg av tiltak. 

 

 

2.2. Regionale føringer  

Regional plan for klima og energi for Akershus  

Akershus fylkeskommune vedtok i juni 2016 «På vei mot et fossilfritt Akershus i 2050- 

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/klimaforliket/id2076645/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/
https://www.regjeringen.no/contentassets/1e463879f8fd48ca8acc2e6b4bceac52/no/pdfs/stm200820090039000dddpdfs.pdf
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/klima-og-energi/regional-plan-for-klima-og-energi/


 

Planprogram for Regional plan for klima og energi i Akershus 2018-2030». Regional plan 

for klima og energi er en oppfølging av Regional planstrategi for Akershus fylkeskommune 

2013-2016, og erstatter Klima- og energiplan Akershus 2011-2014. 

 

Gjeldende klimamål for Akershus er innen 2030 å redusere klimagassutslippet med 50 

prosent i forhold til 1991-utslippet, samt å være klimagassnøytral innen 2050. 

Fylkeskommunen har fra sitt klimastrategi-vedtak i 2002 beholdt ambisjonen om at 

fylket skal framstå som en klimapolitisk foregangsregion, både i nasjonal og 

internasjonal målestokk. 

 

Hensikten med den regionale planen er å utforme langsiktige mål og strategier for den 

regionale klima- og energipolitikken i fylket. Det skal føre til betydelig reduserte utslipp 

av klimagasser i Akershus, og på lang sikt føre til et klimagassnøytralt fylke. 

 

Regional plan for klima og energi for Akershus var planlagt ferdigstilt desember 2017, 

men ny fremdrift viser at den ikke er klar før sommeren 2018. 

 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Planen ble vedtatt av Akershus fylkesting og Oslo bystyre i desember 2015 (heretter 

forkortet Regional ATP). Regional ATP gir klare føringer for hvordan stat, 

fylkeskommuner, kommuner og andre aktører skal samordne og utvikle areal og 

transport i hele regionen. Planen får stor betydning for Nittedal for hvordan kommunen 

skal disponere areal til boliger og næring, ikke minst for utviklingen av sentrum, men 

også for øvrige arealdisponeringer i kommunen. 

 

Andre relevante planer 

 Regional plan for masseforvaltning i Akershus er under utarbeiding. Den vil gi 

føringer for framtidig uttak og mottak av byggeråstoff og overskuddsmasser i 

fylket. Reduksjon av transport i den sammenhengen er viktig. 

 Regional plan for innovasjon og nyskaping er teknologinøytral, men støtter opp om 

klynge-initiativ for grønn innovasjon. Klimagassreduserende tiltak som utvikling 

og bruk av fornybar energi (f.eks. samarbeidsfora for solenergi og bio-økonomi) 

vil være en del av handlingsprogrammet for denne planen. Satsingsområder i 

klima- og energiplanen bør ses i sammenheng med regionens næringspolitiske 

utvikling. 

 Regional plan for handel, senter og servicestruktur bygger opp under regional plan 

for areal og transport. Den skal bidra til å unngå en utvikling som fører til 

unødvendig by- og tettstedsspredning, til effektiv arealbruk og til miljøvennlige 

transportvalg. 

 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal ses i sammenheng med mål 

og strategier i regional plan for areal og transport. Den følges opp med tiltak som 

skal stimulere til økt fysisk aktivitet, og utvikling/bruk av friluftsområder knyttet til 

by- og tettstedsutvikling. 

 Regional plan for vannforvaltning skal sikre en helhetlig beskyttelse, god 

miljøtilstand og bærekraftig bruk av alle vannforekomster i Glomma vannregion. 

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/masseforvaltning/
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/neringsutvikling/neringsutvikling/regional-plan-for-innovasjon-og-nyskaping/
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/planlegging/regional-planlegging/regionale-planer/?article_id=201463
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/folkehelse-og-frivillighet/?article_id=200980
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=203817


 

Arbeid for klimatilpasning og håndtering av overvann er relevant i denne 

sammenheng. 

 Samferdselsplan for Akershus 2016-2025 (med handlingsprogram 2016-2019) er 

fylkeskommunens strategi- og måldokument for samferdsel i Akershus. Den 

omhandler fylkesveger, kollektivtransport, TT-tjenester, skoleskyss, drosjer og 

kollektivterminaler i Akershus. Til grunn for handlingsprogrammet ligger også 

Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2015 -2030. 

 

Strategier 

• Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus (2014-

2025) har som mål at Oslo og Akershus skal være blant verdens ledende 

regioner for utprøving og tidlig bruk av hydrogen til transport, basert på 

fossilfri drivstoffproduksjon. 

• Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019 prioriterer 

tiltaksområdene trebruk, infrastruktur og skogproduksjon. 

• Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo skal bidra til at flest mulig 

kan ta buss og bane, og særlig for innbyggere i spredtbygde områder med 

dårlig kollektivdekning. 

• Kollektivselskapet Ruter vedtok i 2015 Ruters miljøstrategi 2014-2020 i dialog 

med sine eiere, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Strategien har 

blant annet mål om fossilfri drivstoffbruk innen 2020. 

 

 

2.3. Lokale føringer 

Nittedal kommuneplan 2015 -17 

Nittedal kommunestyre vedtok 27. april 2015 kommuneplan 2015-2027 for Nittedal. 

Planen er det strategisk styrende dokumentet for hele kommunen.  

 

Det overordnede prinsippet i kommuneplanen er at Nittedal skal ha en bærekraftig 

utvikling. Dette betyr at dagens forbruk og investeringer ikke skal svekke innbyggernes 

muligheter til i framtida å få dekket sine økonomiske, materielle, sosiale og kulturelle 

behov. En god balanse mellom vekst og vern av natur- og miljøressurser er en 

forutsetning for å få dette til. I tillegg til dette overordende prinsippet har Nittedal 

utarbeidet 8 strategiske styringsmål, som kommuneplanens samfunnsdel er strukturert 

etter. Styringsmålene fremgår av figuren nedenfor. Samme målstruktur anvendes i 

kommunens handlingsplan og i virksomhetsplaner.  

 

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/samferdselsplan-for-akershus/
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0ahUKEwj9oY_PttrRAhWJiywKHfF3AkAQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.akershus.no%2Ffile%2F883cbe80052a5c53d07e04cc2afd339d%2FAFK-14_HyStrategi%25202014-25%2520O%2BA_AFK-vedtatt%2520140317.pdf&usg=AFQjCNGfbwbpC7KmxMo9bdyC-FxEp55tWQ
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0ahUKEwj9oY_PttrRAhWJiywKHfF3AkAQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.akershus.no%2Ffile%2F883cbe80052a5c53d07e04cc2afd339d%2FAFK-14_HyStrategi%25202014-25%2520O%2BA_AFK-vedtatt%2520140317.pdf&usg=AFQjCNGfbwbpC7KmxMo9bdyC-FxEp55tWQ
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Landbruk%20og%20mat/Skogbruk/Strategisk%20plan%20for%20skogbruket%20i%20Akershus%20og%20Oslo%202016-2019.pdf
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/innfartsparkering/
https://ruter.no/globalassets/dokumenter/ruterrapporter/2014/4-2014_ruters_miljostrategi_2014-2020_ver030914.pdf
https://www.nittedal.kommune.no/tjenester/eiendom-naring-og-samferdsel/kommuneplan/


 

 
 

3. Tema og fokusområder 

Kommunen har mange roller som har innvirkning på, og blir påvirket av klima. Arbeidet 

med reduksjon av klimagassutslipp og energibruk, berører på den måten svært mange 

deler av kommunens virksomhet. Det er imidlertid store deler av kommunens samlede 

klimagassutslipp og energibruk som genereres fra privat transport, private boliger og 

andre bygg som ikke har tilknytning til kommunens virksomhet. Kommunen har ikke 

virkemidler til å redusere alle lokale utslipp, men gjennom arbeidet med planen ønskes 

muligheten for å påvirke befolkningen til et handlingsmønster som genererer mindre 

klimagassutslipp og lavere energibruk, utredet.  

 

Temaene nedenfor er planens fokusområder. Temaene omfatter hvilke utfordringer 

kommunen står ovenfor fremover og hva kommunen bør fokusere på i utviklingen av 

nye Nittedal sentrum, fremtidige kommunale byggeprosjekter, hva kommunen kan 

gjøre i egen drift, hva kommunen kan gjøre i partnerskap med andre og tilrettelegginger 

vi kan gjøre for kommunens innbyggere og andre.  

 

Areal og transportplanlegging 

- Helhetlig og klimavennlig sentrumsutvikling 

- Kollektivtilbud 

- Tilrettelegging for gående og syklende (eks. future bike, sykkelhotell) 

- Lokalisering av boliger og virksomheter 

- Ladepunktstrategi, energistasjoner 

- Parkeringspolitikk (parkeringsnormer, innfartsparkering, betalingsordning) 

- Energi- og klimaregnskap 

 

Byggeprosjekter 

- Klima- og energivennlige bygg 

- Arealeffektive byggeprosjekter 



 

- Livsløpskostnader/analyser (energi- og klimaregnskap) 

- Materialvalg, fornybare energikilder  

- Massehåndtering 

 

Klimapåvirkning og energibruk i egen virksomhet 

- Kommunal bygningsmasse 

- Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 

- Energieffektivisering, fornybar energi 

- Kommunal tjenesteproduksjon (miljøsertifisering)  

- Tjenestetransport (herunder kjøretøypark) 

- Forbruk (innkjøp) 

- Energi- og klimaregnskap 

 

Avfall 

- Avfallsreduserende tiltak (krav til leverandør ved anskaffelser) 

- Avfallshåndtering 

- Energi- og klimaregnskap 

 

Landbruk 

- Bioenergi/biogass 

- Lokalt trevirke 

- Avvirkning og skogkultur 

- Grønne næringer  

- Energi- og klimaregnskap 

- Ren elv 

 

Samarbeid/partnerskap 

- Ruter, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune, 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ROAF, næringsliv, nabokommuner, private 

utbyggere, grønne næringer/landbruket, m. fl.  

 

Informasjon og veiledning  

- Skoler, barnehager, næringsliv, husholdningene, frivillighet.  

 

3.1. Utfordringer 

Klima og energiplanen omfatter hele den kommunale virksomhet, og forholdet til 

næringsliv og innbyggere. Det er derfor viktig at planen avklarer hva som skal være 

kommunens ambisjoner og målsetting når det gjelder klimautfordringene. Hvor 

ambisiøse skal vi være, hvor langt er vi villige til å gå?  

 

For å nå målet om reduserte klimagassutslipp må det gjøres et omfattende arbeid på 

alle nivåer. En stor del av arbeidet vil være å finne gode og realistiske tiltak som har stor 

effekt og der kommunen har stor gjennomføringsevne. For å få til dette er det viktig at 



 

arbeidet med planen, målsettingene og tiltakene blir godt forankret i hele 

organisasjonen og at det blir satt av tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre 

tiltakene. Kommunen står foran en periode med store utbyggings- og 

utviklingsprosjekter som vil ha stor påvirkning på klimagassutslipp og energiforbruk. For 

å oppnå ønsket ambisjonsnivå er det viktig at dette er avklart i forkant.  

 

 

3.2. Utredningsbehov 

Klimagassregnskap 

Statistisk sentralbyrå (SSB) sluttet i 2012 å publisere tall for kommunal energibruk og 

klimagassutslipp. Bakgrunnen for dette var stor usikkerhet rundt metodebruken og 

kvaliteten på statistikken. Kommunen vil derfor utarbeide eget klimagassregnskap ved å 

bruke adekvat verktøy for direkte og indirekte utslipp for kommunen som virksomhet og 

for Nittedalssamfunnet. Klimaregnskapet vil gi informasjon om klimagassutslipp og 

energibruk innen ulike sektorer i, samt deler av, kommunen.  

 

Utrede effekter av foreslåtte tiltak 

Det finnes per i dag ikke et helhetlig system for å beregne effekten av det enkelte tiltak. 

Kommunen vil i planarbeidet jobbe med å finne gode indikatorer og målbare størrelser, 

både kvantitative og kvalitative, som kan indikere at tiltakene fungerer positivt. Effekter 

av foreslåtte tiltak, samt kostnader knyttet til gjennomføring av de ulike tiltakene 

planlegges fremstilt i klimabudsjett. 

 

Klimabudsjett 

Det vil i planarbeidet bli sett på mulighetene for å utarbeide et klimabudsjett. 

Klimabudsjett er et redskap for å nå kommunens klimamål om utslippskutt. 

Klimabudsjettet vil bidra til å gjøre kommunens klimamål mer forpliktende og gjøre det 

lettere å ta klimavennlige valg. Oslo kommune legger i 2017 frem sitt første 

klimabudsjett. Klimabudsjettet har 42 tiltak og viser hvilke tiltak som gir størst 

utslippskutt. 

 

Klimanøytralt sentrum 

Utvikling av Nittedal sentrum til et attraktivt og klimanøytralt kommunesentrum vil være 

en viktig del av planen. Arbeidet må ha som mål og utrede hva som ligger i begrepet 

klimanøytralt sentrum og avklare ambisjonsnivå. Arbeidet vil bli sett i sammenheng med 

revisjon av kommuneplanens arealdel og områdeplan.  

Hva er klima og energivennlige bygg i Nittedal? 

Nittedal – eiendom KF har mottatt klimasatsmidler til et forprosjekt for klimanøytrale 

bygg i sentrum og for det planlagte helsehuset. Forprosjektet vil være et viktig bidrag i 

arbeidet med å finne frem til hva som er klima- og energivennlige bygg i Nittedal og 

avklare ambisjonsnivå. I dette arbeidet vil også andre kommuners erfaringer bli 



 

innhentet, som for eksempel Hurdals erfaringer med økolandsby og Aurskog-Hølands 

erfaringer med bruk massivtre inngå. 

 

4. Opplegg for medvirkning og organisering 

4.1. Organisering 

Kommunens administrasjon ved sektor for miljø- og samfunnsutvikling, har 

hovedansvar for utarbeidelse og gjennomføring av kommunedelplanprosessen. Det vil 

bli benyttet tverrfaglige arbeidsgrupper og opprettet kontakt med sentrale offentlige 

aktører. Det legges opp til politisk deltakelse underveis i arbeidet. Planprogrammet 

fastsettes av kommunestyret etter høringsrunden. 

 

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling vil bli holdt løpende orientert om 

planarbeidet, og vil bli gitt mulighet til å komme med innspill underveis. 

 

4.2. Medvirkning 

Alle enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner, samt næringslivet, kan være med 

på prosessen. Alle har en rett til å delta i, og å kunne påvirke offentlige 

beslutningsprosesser. Medvirkningsprosessen sikres på ulike måter gjennom arbeidet, 

der det både fokuseres på å gi informasjon gjennom ulike medier, og et opplegg for 

involvering av ulike brukerinteresser. Aktører som det er naturlig å involvere i 

medvirkningsprosessen er: 

 Ruter 

 Jernbaneverket 

 Statens vegvesen 

 Private utbyggere 

 Akershus fylkeskommune 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Næringslivet 

 Nabokommuner 

 ROAF 

 Råd, lag og foreninger 

 

 

Medvirkningen vil bli vurdert underveis. Det vil kunne bli aktuelt med arbeidsgrupper, 

strukturerte dialogmøter med enkelte aktører, erfaringsutveksling og samarbeidsmøter 

med nabokommuner og regionale myndigheter, bruk av kommunens internettsider, 

m.m. Det vil bli holdt enkeltmøter med andre relevante aktører der det er behov for å 

informere eller drøfte enkelte deler av planen. 

 



 

 

 

5 Overordnet tidsplan 
 

Når planprogrammet er fastsatt utarbeides forslag til kommunedelplan som sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. Informasjon og medvirkning skjer i tre ulike 

faser av planarbeidet: 

 

Fase 1. Høring og offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart 

Fase 2: Gjennomføre et spisset medvirkningsopplegg for tiltaksdelen 

Fase 3: Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan 

 

Det vil bli vurdert ulike kanaler og forum for informasjonen om prosess og muligheter 

for medvirkning. Ved offentlig ettersyn er lovens krav at det informeres om arbeidet i 

minst én lokalavis (Varingen), og i elektroniske medier (kommunens nettsider). 

Høringsutkast vil være tilgjengelig på internett, kommunens servicetorg og sendes til 

offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og nabokommuner. 

Aktivitet 2016 2017 2018 

 N D J F M A M J J A S O N D Vår Høst 

Oppstart X X               

Utarbeide 

planprogram 

X X X P             

Planprogram 

høring 

    X X           

Fastsetting av 

planprogram 

       P         

Utarbeide 

planforslag 

   X X X X X X X X X X X P  

Planforslaget på 

høring 

              X X 

Vedtak av 

kommunedel-

plan 

               P 

 

X- under arbeid 

P- politisk behandling 

 

 



 

 

Sentralbord: 67 05 90 00 

Epost:  postmottak@nittedal.kommune.no  

Besøksadresse:  Rådhusveien  1, 1482 Nittedal 

www.nittedal.kommune.no 


