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Høringsuttalelse til handlingsplan for klima i Kongsvinger kommune
Vi viser til mottatt høringsutkast til handlingsplan for klima 2021-2030 i Kongsvinger
kommune.
Handlingsplanen er kommunen handlingsdel til vedtatt regional miljø- og klimastrategi.
Planen er en konkret handlingsplan for å følge opp målsetninger og sørge for at Kongsvinger
kommune oppfyller sine forpliktelser etter klimaloven. Planen vil vise hvordan Kongsvinger
kommune kan redusere utslipp fra egen virksomhet og stimulere til bærekraftig omstilling i
samfunnet.
Statens vegvesens rolle i planleggingen
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i
planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, som statlig
fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.
Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og
fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både
statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende.
Våre kommentarer til klimaplanen
Planens kunnskapsgrunnlag vises at en stor del, omtrent 1/3 av utslippene i Kongsvinger
kommune kommer fra vegtrafikk, i likhet med resten av landet. Dette er derfor et tema som
det er viktig å vektlegge i klimaarbeidet.
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I kapitlet om areal og transport vektlegges nettopp viktigheten av å konsentrere bebyggelse
for å øke andelen av grønne reiser. Det vises her til kommuneplanens arealdel hvor det er
tatt grep for å bidra til målene og hvor blant annet 65 % av boligbygging skal skje i eller
nære sentrum. I arbeidet med siste rullering av arealplanen ble mål i samarbeidsprosjektet
Kongsvinger 2050 vektlagt.
I klimaplanen listes opp flere tiltak for å bidra til å nå klimamålene innenfor alle berørte
tema. Innenfor tema arealbruk og transport planlegges pilotprosjekter for klimavennlig
bolig- og næringsutvikling, tiltak for sykkel og gange og ambisjoner om å videreutvikle
kollektivtilbudet. Sammen med arealbruken i kommuneplanen tror vi dette kan være gode
bidrag til en god utvikling.
Vi anbefaler at det lages mer detaljerte planer for tiltakene i klimaplanen, og at alle tiltak
evalueres jevnlig i løpet av planperioden 2021-2030.
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