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Høring - Energi- og klima i Elverum 2020-2024 - utslippsreduksjoner, 
karbonbinding, klimatilpasning 
 
Kommunestyrekomité for vekst og utvikling vedtok i møte den 24. februar, sak 011/20, at strategisk plan 
«Energi- og klima i Elverum 2020-2024 - utslippsreduksjoner, karbonbinding, klimatilpasning», skal legges ut 
til offentlig ettersyn.  
 
I Elverum kommune har enhet for landbruk og miljø i sektor for teknikk og miljø hatt ansvar for å 
koordinere arbeidet med planutarbeidelsen mellom faggrupper i kommunen og mot andre relevante 
fagmiljøer. Dette har skjedd i nært samarbeid med prosjektleder i Regionrådet for Sør-Østerdal. 
 
Planen beskriver bakgrunn for arbeidet, nasjonale føringer, status for klimagassutslipp i Elverum kommune 
og mål og strategier på 9 temaområder som vurderes som vesentlige for at overordnede klimamål skal nås.  
 

Du/dere har nå mulighet for å komme med uttalser og innspill til planforslaget.  
Høringsinnspill sendes til postmottak@elverum.kommune.no innen 15.april 2020.  
Merkes med høringsinnspill klima og energiplan 2020. 
 
Planforslaget kan ses på vår nettside ved å søke på Planen finner du her 
 
I løpet av høringsperioden blir det et informasjonsmøte om planen som annonseres nærmere på 
kommunens nettsider.  
 
Ta gjerne kontakt ved spørsmål! 
 

 

Erik Stenhammer 
landbrukssjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten underskrift 
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Mottakere: 
Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 

Fylkesmannen i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 HAMAR 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 
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