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Hva handler planen om?

• Planen tar for seg de viktigste klima- og 
miljøutfordringene i Sola. 

• Målet er å få ned klimagassutslippene og at 
luft, jord og vann skal være rent og sunt for 
både mennesker, dyr og planter. 

• I en egen handlingsplan er det foreslått 
konkrete tiltak innenfor de ulike områdene.

• Tiltakene vil legge til rette for en bærekraftig 
framtid i Sola.

Vil du vite mer om de ulike temaene i denne 
planen? 

Her finner du fullversjonen av klima- og 
miljøplanen. 

Her finner du handlingsplanen. 

https://nyttinnsyn.sola.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2021007237&dokid=1570455&versjon=1&variant=A&
https://nyttinnsyn.sola.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2021007237&dokid=1570457&versjon=1&variant=A&


FNs bærekraftsmål
• Denne planen er knyttet opp mot FNs bærekraftsmål, verdens felles arbeidsplan for å utrydde 

fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
• Planen tar stilling til hva Sola kommune kan gjøre for å bidra i arbeidet for en bærekraftig utvikling. 
• Bærekraftig utvikling betyr å gjøre verden til et bedre sted for de som er her nå, uten å ødelegge for 

de som kommer senere. 
• Dette innebærer blant annet å sikre sosial rettferdighet og god helse blant innbyggerne, og stanse tap 

av naturmangfold og klimaendringer. 



Film: Hva er bærekraftig 
utvikling?

Se filmen her

https://www.youtube.com/watch?v=8WrMCdnSnqc


Miljø og bærekraft



Hva påvirker miljøet i 
Sola?
• Klimautslipp
• Plastforurensing
• Miljøgifter i produkter
• Forurenset vann og grunn
• Støy
• Landbruk
• Tettstedsutvikling



Vi må tilpasse oss

• Selv om vi klarer å redusere utslippene av 
klimagasser, vil de pågående klimaendringene 
fortsette i lang tid.

• Klimaendringene vil føre til mildere vintrer, mer 
ekstremnedbør og høyere havnivå.

• Vi må sørge for at endringene vil gjøre minst 
mulig skade for mennesker, naturen, 
bygninger og tekniske anlegg

• I Sola handler dette særlig om å hindre 
oversvømmelser som følge av stigende 
havnivå og mer nedbør. 



Hva kan vi i Sola gjøre?
• Begrense utslipp av klimagasser
• Sørge for at konsekvensene av 

klimaendringene gjør minst mulig skade
• Sørge for minst mulig vannforurensing og 

lekkasje fra de kommunale vannrørene
• Sørge for at forurensing i grunnen ikke sprer 

seg ved for eksempel gravearbeid
• Forhindre at plast havner i naturen
• Sørge for at innbyggerne ikke blir utsatt for 

støy over anbefalt nivå
• Ta hensyn til naturmangfoldet 
• Gjøre landbruket mer klimavennlig
• Gjøre det lettere å gå og sykle i Sola



Sosial bærekraft



Hva er sosial bærekraft?
Sosial bærekraft handler om likeverd, 
rettferdighet og god helse blant innbyggerne. 
I denne planen tar vi for oss tre tema innenfor 
sosial bærekraft:
• Gode utdanningsmuligheter for alle
• Energi- og materialbruk i bygg og anlegg
• Energi- og materialbruk i kommunens egne 

bygninger



Barn og unge i Sola
• Bærekraftig utvikling skal være et tema både i 

barnehagene og i skolene.
• Barn og unge skal lære om resirkulering og 

kildesortering.
• Alle skoler og barnehager i Sola bør bli 

miljøsertifiserte. Dette betyr å oppfylle krav for 
å redusere negative effekter på miljøet. 

• Barn og unge skal ha trygge gang- og 
sykkelveier til skoler og barnehager. 

• Barn og unge skal få naturopplevelser, bli kjent 
med mangfoldet i naturen og oppleve 
tilhørighet til naturen i sitt nærmiljø. 



Bygninger og 
strømforbruk
Behovet for strøm øker, samtidig som strømmen 
blir dyrere. En del av målet om sosial bærekraft 
er billigere strøm som alle kan ha råd til.

Vi ønsker å 
• redusere strømforbruket i bygg  
• produsere energi lokalt i Sola
• få flere klimavennlige og energismarte bygg 



Økonomisk bærekraft



Hva er økonomisk 
bærekraft?
Sammen med miljø og sosiale forhold, har 
økonomi noe å si for en bærekraftig utvikling. 
Den økonomiske dimensjonen handler om å sikre 
økonomisk trygghet for alle.

I Sola har vi lagt vekt på 
• kommunens samarbeid med næringslivet
• hvem som leverer varer og tjenester til 

kommunen
• forbruk, gjenbruk, gjenvinning og 

avfallsbehandling i kommunen, næringslivet og 
blant innbyggerne. 



Hva kan vi i Sola gjøre?
• Ta i bruk ny teknologi og nye måter å jobbe på
• Stille miljøkrav til leverandører av varer og 

tjenester
• Ha gode ordninger for kildesortering og 

håndtering av avfall. Dette har en økonomisk 
verdi, da materialer kan resirkuleres og brukes 
på ny.



Ønsker du å komme 
med innspill?
• Ditt engasjement er viktig for oss!
• Ved å gi et innspill til denne planen er du med 

på å påvirke hvordan Sola kommune vil jobbe 
for en bærekraftig utvikling framover. 

• Alle som ønsker det kan komme med innspill 
til klima- og miljøplanen. 

• Klikk her for å komme med innspill til planen. 

https://www.sola.kommune.no/planer-og-rapporter/kommuneplan/kommunedelplan-for-klima-og-miljo-2021-2031/
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