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SAKSFREMLEGG 

DEL AV SAKSFRAMLEGG FRA FØR OFFENTLIG ETTERSYN 

 

1. SAKSOPPLYSNINGER 

 

Kommunestyret vedtok 18.12.2007 at en helhetlig energi- og klimaplan for Vestby kommune 

skal utredes. På oppdrag fra rådmannen fikk fjernvarmeselskapet mandat til å utarbeide et 

utkast til en slik plan, herunder innhente ekstern faglig bistand. Fjernvarmeselskapet engasjerte 

Sweco. Utkastet til energi- og klimaplan er vedlagt saksframlegget.   

 

Kommuneplan Vestby inneholder en strategi for energi- og klimaplanlegging. Denne består 

igjen av fem delstrategier;  

1) Redusere bilbruk gjennom areal- og transportplanlegging. 

2) Benytte utbyggingsavtaler til å fremme energi- og miljøvennlige energiløsninger. 

3) Vurdere å kreve utredning av muligheter for utnyttelse av alternative energikilder ved all 

utbygging av nye boligfelt og næringsområder. 
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4) Vurdere mulighetene for at det ikke skal oppføres nye bygg som bare baserer seg på 

elektrisk oppvarming, og således være forberedt på å utnytte alternative energikilder og 

legge til rette for et fleksibelt energisystem. 

5) Vurdere innføring av vedtekt om at bygninger som oppføres innenfor et bestemt område må 

knytte seg til fjernvarmeanlegg, jfr. plan- og bygningslovens § 66 a 

 

Delstrategi 1) må dels ivaretas i arealplanleggingen i Vestby kommune, dels gjennom 

fylkesplaner og samordnede kommundeplaner. De fire andre delstrategiene går alle på bruk av 

miljøvennlige kilder til oppvarming.   

 

2. VURDERING 

 

Forslaget til energi- og klimaplan, utarbeidet av Fjernvarmeselskapet og Sweco, inneholder et 

forslag til overordnet strategisk mål for kommunen: 

 

Vestby kommune skal være en foregangskommune i forhold til effektiv utnyttelse av 

energiressursene og ambisiøse kutt i klimagassutslippene. Det skal legges særlig vekt på 

lokale energiressurser og industribygging rundt disse. 

Dette målet er svært ambisiøst, og vi foreslår at Vestby kommune erstatter dette strategiske 

målet med en strategi om å redusere klimagassutslipp på en mest mulig kostnadseffektiv måte.  

 

Målarbeidet i forslaget til energi- og klimaplan er inndelt i tre hovedkategorier; energi, klima 

og kommunal drift. Kategoriene vil bli diskutert hver for seg i det følgende.  

 

Energi 

Det foreslåtte strategiske målet er: 

 

Vestby kommune skal spare kostnader og det ytre miljøet gjennom å redusere kommunens 

energiforbruk. I tilleggg skal kommunen fremme bærekraftig energiproduksjon, blant annet 

gjennom tilrettelegging for økt bruk av fjernvarme, bioenergi og varmepumper i kommunen. 

 

Dette strategiske målet bør beholdes. Delmål 1 ”Vestby kommune skal bidra til miljøvennlig 

og mer effektiv energibruk i private boliger og næringsbygg i kommunen, og med dette en 

utfasing av oljefyring” bør også beholdes. Under handlingsplanen for dette delmålet bør 

A1.1.2 om informasjonsbrosjyrer om enøk-tiltak og A1.1.4 om informasjon om konvertering 

fra oljetanker tas ut. Disse punktene henvender seg mest mot private energibrukere, og 

kommunen bør i første omgang rette seg mot utbyggere samt egen drift.  

 

Delmål 2 om Vestby kommunes bidrag til utbygging av fjernvarmenettet bør beholdes slik det 

står.  

 

Delmål 3 og 4 om informasjonsprosesser og økonomiske støttetiltak bør strykes. Energi- og 

klimaplanen vil bli gjort kjent for innbyggerne på samme måte som reguleringsplaner. Dette 

vurderes å være tilstrekkelig. Informasjon etc. om varmepumper og bioenergi blir allerede gitt 

fra statlige myndigheter som Enova. Læreplanen i skolen inneholder også stoff om 

miljøvennlig energi, og det anses som overflødig å bruke ytterligere midler på dette i skolen. 

Da Vestby kommune i første omgang satser på å benytte biovarme (vannbåren varme basert på 

fornybare energikilder) der det er mest lønnsomt, vil heller ikke oppretting av et klimafond 

være hensiktsmessig. Handlingsplanen bør justeres etter endringen av delmålene.  
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Klima 

Det foreslåtte strategiske målet er: 

 

Vestby kommune skal ha mål for betydelige reduksjoner i utslipp av klimagasser tilsvarende 

eller bedre enn de nasjonale målene.  

 

Da vi ikke har oversikten over de enkelte tiltaks CO2-reduserende effekt, kan vi heller ikke ha 

kvantifiserte mål for utslippsreduksjonen. Delmål 1-3 inneholder kvantifiserte mål og bør 

derfor gå ut. Der den vedlagte energi- og klimaplanen legger opp til utslippsreduksjoner målt i 

prosent fra 2006-nivå, ser vi bort fra dette, og har heller forsøkt å peke ut tiltakene som gir 

høyest reduksjon i forhold til innsatsen. Et klimaregnskap er ikke mulig å utarbeide så lenge 

effekten av ulike tiltak ikke er kvantifisert. Rådmannen velger å fokusere på tiltak med kjent 

positiv klimaeffekt. Administrasjoen anbefaler også å legge opp til fokus på reduksjon av 

direkte utslipp, da det i stor grad er disse som finner sted innen kommunen. Reduksjon av 

indirekte utslipp som følge av produksjon og transport av varer over kommunegrensene anses 

ikke som en oppgave for dette arbeidet. Store deler av Co2-utslippene stammer fra trafikken på 

E6. Vestby kommune har liten styring med denne trafikken, spesielt siden mye er 

gjennomgangstrafikk. Det blir derfor vanskelig å sette noen mål for reduksjon av denne 

trafikken.  

 

Økt bruk av biovarme vil føre til en frigjøring av elektrisk kraft. Dette vil føre til en nedgang i 

CO2-utslipp, da Norge er med i et nordisk kraftmarked der kullkraft utgjør en del.  

 

Delmål 4 ”Vestby kommune skal bidra til at lokalt næringsliv deltar aktivt i en grønn utvikling 

i regionen” bør beholdes slik det står. A2.4.1 ”Vestby kommune skal bli en stor kunde av 

fornybare energikilder…” under dette målet bør suppleres med ”forutsatt at økonomi er 

ivaretatt”. 

 

Delmål 5 om landbruket foreslås strøket. De klimagassreduserende tiltakene som landbruket 

kan delta med vil medføre liten effekt i forhold til kostnadene. Produksjonen av biobrensel vil 

øke om slik produksjon blir mer lønnsomt. Det anses derfor som unødig å ta med dette som et 

kommunalt delmål.  

 

Delmål 6 om sykkeltrafikk anbefales strøket, da dette punktet mest sannsynlig vil medføre 

kostnader, liten effekt og ingen inntjening. Det samme gjelder for delmål 7 om 

kollektivtransport. Kollektivtransport bør også planlegges på et høyere nivå enn kommunen, 

og blir ikke sett som en oppgave for denne planen.  

 

Delmål 8 om Svanemerket biodrivstoff foreslås også strøket, da vi har lite informasjon om 

hvordan klimaeffekten ville vært om dette var tilgjengelig.  

 

Delmål 9 om kunnkapsnivå om energi- og miljørelaterte spørsmål foreslås strøket. Utsending 

av informasjonsmateriell er ressurskrevende. Det samme gjelder arrangering av en energi- og 

klimadag. Vi vet for lite om hvor stor effekten av et slikt tiltak vil være for å anbefale at det 

settes i verk. Informasjon om energi- og miljø blir også spredd på andre måter. Det anbefales 

ikke å ta i bruk ekstra undervisningsopplegg i skolene omkring dette tema. Undervisning innen 

energi og miljø antas å være ivaretatt i læreplanen. Et ekstra opplegg omkring dette vil også ta 

av undervisningstid beregnet på andre tema.  
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Delmål 10 om overføring av godstrafikken fra veg til bane bør beholdes slik det står.  

 

Kommunal drift 

Det foreslåtte strategiske målet er: 

 

Vestby kommune skal redusere klima- og miljøbelastningen fra egne virksomheter ved å 

innføre miljøstyring i kommunen.  

 

Denne delkategorien foreslås strøket i sin helhet. Klima- og miljøbelastningen fra kommunale 

virksomheter blir redusert ved gjennomføring av målene under satsingsområde energi.  

 

Annet 

Planen peker på at forholdene i Vestby kommune ikke er spesielt godt egnet for vind- og 

vannkraft. Vi foreslår derfor at slike prosjekter ikke blir utredet nærmere i denne omgang. 

Dette gjelder også prosjekter basert på solvarme. 

 

Akershus fylkeskommune har initiert etableringen av et klima- og energinettverk for 

fagansvarlige i kommunene i Follo. Vestby kommune vil slutte seg til dette nettverket som vil 

starte som en prøveordning med varighet 1 år.  

 

3. ALTERNATIVER 

 

Et alternativ til det foreslåtte er å vedta utkastet til planen slik det er.   

 

4. KONKLUSJON 

 

En gjennomføring av planen i sin helhet vil medføre store kostnader. Kostnadene og effektene 

av de ulike foreslåtte tiltakene står ikke alltid i forhold til hverandre. Planen bør derfor justeres 

som gjennomgått ovenfor før utlegging til offentlig ettersyn. Dette innebærer i hovedsak økt 

satsing på biovarme. Av tiltakene foreslått i planen anses dette å være det tiltaket som vil 

redusere CO2-utslippene mest og som samtidig er realistisk å gjennomføre.  

Plandokumentet er omfattende, og en generell redigering vil også være nødvendig før 

utlegging til offentlig ettersyn. Redigeringen vil i hovedsak bestå av å ta ut prosjekter som 

medfører minst reduksjon av klimagassutslipp i forhold til kostnadene og/eller har lite 

realiseringspotensiale.  

 

Forslaget til energi- og klimaplan skal behandles i plan- og miljøutvalget før offentlig ettersyn 

og sluttbehandlig i plan- og miljøutvalget og kommunestyret.  

 

INNSTILLING: 

 

Et revidert utkast til energi- og klimaplan, i henhold til ovenstående, legges ut til offentlig 

ettersyn som kommunedelplan for energi og klima i henhold til plan- og bygningslovens § 20-

5 kfr. § 27-1. 

 

BEHANDLING I Plan- og miljøutvalget DEN 17.11.2008 

 

Representant Ragnhild Lervik Johansen (AP) fremmet følgende forslag: 
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Sweco’s forslag til energi- og klimaplan, datert 15.08.2008. legges ut til offentlig ettersyn som 

kommunedelplan for energi og klima i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 kfr. § 27-1. 

 

Votering: 

Representanten Ragnhild Lervik Johansens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

 

Sweco’s forslag til energi- og klimaplan, datert 15.08.2008. legges ut til offentlig ettersyn som 

kommunedelplan for energi og klima i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 kfr. § 27-1. 

 

SAKSFRAMLEGG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 

 
1. SAKSOPPLYSNINGER 

 

Forslag til kommunedelplan for energi og klima har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 

20.111.2008 til 7.1.2009. Det er kommet inn én merknad. Hovedpunktene i denne, med 

rådmannens kommentar, er gjengitt under. Merknaden i sin helhet er også vedlagt 

saksframstillingen 

 

Naturvernforbundet i Vestby 

En energi- og klimaplan som har som overordnet målsetning å redusere energiforbruk og 

utslipp av klimagasser, kan ikke samtidig ha utvikling av Vestby fjernvarme som agenda. Det 

er ingen udiskutabel sannhet at biobasert nær- og fjernvarme er det som best fremmer en slik 

overordnet målsetning. Naturvernforbundet i Vestby er ikke prinsipielt imot bruk av 

biobrenselbasert nær- og fjernvarme, men ønsker en uhildet vurdering av konsekvensene for 

klima, energiforbruk samt konsekvenser for biologisk mangfold. Det samme gjelder andre 

tiltak og virkemidler.  

 

Kommentar: 

Kommunedelplan for energi og klima bør ha som overordna mål å redusere utslippet av 

klimagasser. Dette kan gjøres ved å redusere forbruket av energibærere som ikke er en del av 

karbonkretsløpet. Energi basert på fossilt brensel har høyere grensekostnad enn energi basert 

på vannkraft. Den marginale produksjonen i det nordiske kraftsystemet er dermed fossilfyrt. 

Det blir derfor riktig å forutsette at èn enhet energi basert på biobrensel erstatter èn enhet 

energi basert på fossilt brensel (gass, olje eller kull).  

 

Om kommunen via Vestby fjernvarme tjener penger på å kutte klimagassutslippene, anses 

dette ikke negativt for planen eller klimaet som sådan.  

 

Administrasjonen konstaterer at det ikke kom inn like mange innspill til planen som var 

ønskelig. Det er mulig at planforslaget som var ute til offentlig ettersyn var vanskelig 

tilgjengelig på grunn av omfang, stort innhold av tekniske spesifikasjoner og mulig andre 

årsaker. Administrasjonen ser også at et folkemøte om saken kunne økt interessenivået for 

saken i befolkningen, og ført til nyttige innspill. Et slikt møte er likevel kostbart og 

tidkrevende å gjennomføre, og ble vurdert å medføre større kostnader enn nytteverdien ville 

vært.  
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Siden førstegangsbehandling av planen, er det fastsatt en statlig planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging i kommunene. Dette er blant annet en retningslinje for hva kommunale 

energi- og klimaplaner bør inneholde. Planforslaget følger hovedretningslinjene for dette. 

Retningslinjen, med utfyllende kommentar, er vedlagt saken.   

 

Strategi 5) i kommuneplanens del om energi- og klimaplanlegging "Vurdere innføring av 

vedtekt om at bygninger som oppføres innenfor et bestemt område må knytte seg til 

fjernvarmeanlegg, jfr. plan- og bygningslovens § 66 a" er gjennomført ved innføring av 

"forskrift om tilknytning til fjernvarme" vedtatt av kommunestyret  29. juni 2009.  

 

2. VURDERING 

 

Administrasjonen har nå omarbeidet forslaget til kommunedelplan for energi og klima som lå 

ute til offentlig ettersyn. Dette for at planen skal være lett tilgjengelig for den som ønsker å 

skaffe seg kunnskap om kommunens holdning til energi- og klimaarbeid og hva kommunen 

ønsker å gjøre på området. Mål og tiltak i planen må også være innenfor rammen av hva som 

er realistisk å gjennomføre, særlig med hensyn til kommuens økonomi. Administrasjonen har 

også fokusert på hva effekten av ulike tiltak vil være, og anser det ikke hensiktsmessig å 

gjennomføre tiltak som har usikker effekt, og der det også er usikkert om tiltaket i det hele har 

positiv effekt. Målingstiltak der en ikke kjenner utgangsssituasjonen framstår også 

meningsløst, særlig fordi slike målinger i seg selv er kostbare uten å gi klimaeffekt.  

 

Til flere av målene i den foreslåtte energi- og klimaplanen er det foreslått tiltak som vil 

medføre kostnader for kommunen, enten i form av egeninnsats eller utgifter til gjennomføring 

av tiltakene, men der effekten av tiltakene er høyst usikker, om positiv i det hele. Tiltak dette 

gjelder er for eksempel utarbeiding og distribuering av brosjyrer og skriv, oppretting av 

klimafond for lokale klimatiltak og arrangering av energi- og klimadag. Slik Rådmannen ser 

det, tilsier kommunens økonomiske situasjon at slike tiltak ikke bør gjennomføres i denne 

omgang. Tilgangen på informasjon om klimavennlig energibruk i husholdningen og andre 

klimatiltak husstander og privatpersoner kan bidra med er også relativt god via andre kanaler 

enn kommunen.   

 

Det er ikke kjent hvor store klimagassutslippene i Vestby kommune, der utslipp fra 

gjennomgangstrafikk på E6 holdes utenfor, er. Det er derfor meningsløst å sette opp en 

reduksjon i klimautslipp målt i prosent av dagens, som mål. Administrasjonen har valgt å 

fokusere på reduserte klimautslipp som et overordna mål, og sette opp tiltak med klarest mulig 

indikatorer. Dette vil også være en fordel når planen skal revideres.  

 

I planen som var ute til offentlig ettersyn var det foreslått at barneskolene i Vestby skulle ta i 

bruk opplegget til Regnmakerne. Dette er et konsept utviklet av Enova for å hjelpe skoler i 

gang med klima- og energiundervisning, og var foreslått i energi- og klimaplanen som et tiltak 

for å  øke befolkningens kunnskapsnivå omkring energi- og miljørelaterte spørsmål. 

Barneskolene i Vestby kommune har allerede tatt i bruk opplegget til Regnmakerne. Det må 

også nevnes at Brevik Skole ble kåret til Årets Regnmakerskole 08/09. Tiltaket er tatt med i 

planforslaget for å sikre videreføringen av skolenes arbeid omkring disse tema.  

 

Administrasjonen ønsker ikke å innta noen holdning til hvorvidt de lokale bensinstasjonene 

bør selge Svanemerket bioetanol. Det antas at bransjen selv er orientert om etterspørselen etter 
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denne varen, og på eget initiativ starter salg av slikt drivstoff om det er lønnsomt. Om så ikke 

er tilfelle, har ikke Vestby kommune midler til å bidra økonomisk til et slikt salg.  

 

Klimautslippene reduseres ved at bilreiser erstattes med togreiser, for eksempel ved 

arbeidspendling til Oslo. For at pendlerne skal velge tog, er de avhengige av gode 

parkeringstilbud. Det har en tid vært trangt med parkering i nærheten av Vestby stasjon, noe vi 

regner med vil løse seg med den planlagte utvidingen av pendler-parkeringsplassen på 

nordsiden av jernbanesporet.  

 

I forslaget som var ute til offentlig ettersyn, var det også foreslått at energiforbruket i nye 

kommunale bygninger skulle minst oppfylle kravene i TEK 07, samt at kommunen skulle 

innføre bruk av livsløpskostnadsanalyser for alle egne nybygg og rehabiliteringer. Den til en 

hver tid gjeldende forskrift om krav til byggverk må følges uavhengig av hva som er presisert i 

energi- og klimaplanen. Kommunen har også allerede tatt i bruk livsløpskostnadsanalyser. 

Disse forslagene til tiltak er tatt ut av planforslaget, da de ansås uhensiktsmessige.  

 

3. ALTERNATIVER 

 

Et alternativ til innstillingen er at forslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn, og at 

innbyggerne involveres mer i planleggingen, ved hjelp av for eksempel et folkemøte.  

 

4. KONKLUSJON 

 

Forslaget til energi- og klimaplan som var ute til offentlig ettersyn er blitt omarbeidet til både å 

omfatte færre tiltak og å være et mindre dokument. Dette er gjort med hensyn til kommunens 

økonomi og planens tilgjengelighet, og vil bidra til at planen blir gjennomførbar i praksis. Det 

er også lagt opp til at måloppnåelse skal kunne måles, og det er derfor satt opp målbare 

indikatorer for tiltakene.  

 

Planen skal revideres hvert fjerde år.  

 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Rådmannens forslag til kommunedelplan for energi og klima, datert 20.11.2009, vedtas med 

hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-1. 

 

BEHANDLING I Plan- og miljøutvalget DEN 14.12.2009 

 

Representanten Ragnhild L. Johansen (AP) fremmet følgende forslag: 

 

Forslaget til Energi- og klimaplan legges ut til nytt offentlig ettersyn, og at innbyggerne 

involveres mer i planleggingen, ved hjelp av for eksempel et folkemøte. 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer. 

Representanten Ragnhild L. Johansens (AP) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
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Forslaget til Energi- og klimaplan legges ut til nytt offentlig ettersyn, og at innbyggerne 

involveres mer i planleggingen, ved hjelp av for eksempel et folkemøte. 

 

SAKSFRAMLEGG ETTER NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 

 

1. SAKSOPPLYSNINGER 

 

Forslag til kommunedelplan for energi og klima har ligget ute til nytt offentlig ettersyn i 

perioden 7. april til 21. mai 2010. Forslaget til planen fikk lite oppmerksomhet første gang det 

var ute til offentlig ettersyn. Det var også omarbeidet i så stor grad etter det var ute til offentlig 

ettersyn at plan- og miljøutvalget vurderte at et nytt offentlig ettersyn av planen var nødvendig.  

 

Det ble i perioden planen var til offentlig ettersyn avholdt et folkemøte på Son Kro. Oppmøtet 

var ikke stort, kun to personer fant veien til møtet. De to som møtte var imidlertid engasjerte 

og kunnskapsrike deltakere som gjorde møtet til en fruktbar samtale omkring tema.   

 

I perioden med offentlig ettersyn kom det inn fire merknader. Hovedpunktene i merknadene 

gjengis under: 

 

Rådet for funksjonshemmede 

sier seg enig i behovet for flere togavganger, og påpeker at om dette skal være et reelt bedre 

tilbud, må også så vel tog som perrong og parkering utformes universelt. Rådet ber om at 

Vestby kommune tar dette opp med ansvarlige myndigheter samt setter dette på dagsorden 

innad i kommunen. 

 

Statens Vegvesen 

peker på at kommunen gjennom arealplanlegging sitter på de sentrale virkemidlene for å 

redusere transportbehov. Statens Vegvesen mener det er viktig at det legges opp til en 

arealdisponering som kan bidra til å minimalisere biltrafikken ved at nye utbyggingsområder 

gis en best mulig tilgjengelighet til eksisterende kollektivknutepunkt. Fortetting i eksisterende 

byggesoner med god kollektivbetjening vil være et viktig virkemiddel i den sammenheng. Det 

er samtidig viktig å holde boligbyggingen utenfor tettstedene på et minimum. Økt 

tilrettelegging og motivering til bruk av sykkel vil også være viktig.  

 

Son og Omegn Natur og Ungdom 

skriver at det ikke er lagt til rette for at innbyggerne i Son kan ta miljøriktige valg, blant annet 

fordi det ikke går busser på lørdagskvelder og ikke i det hele tatt på søndager. Som hinder for å 

ta miljøriktige valg blir også generelt dårlige bussforbindelser mellom Son og Moss framhevet, 

samt problemet med at forsinkede tog ikke korresponderer med busser.   

 

Naturvernforbundet i Vestby 

Energi 

Naturvernforbundet ønsker fortsatt en uhildet vurdering av konsekvensene biobrenselbasert 

nær- og fjernvarme har på klima, energiforbruk og biologisk mangfold. Naturvernforbundet 

peker også på at biobrensel kun vil minske utslippene av klimagasser om det erstatter 

oppvarming basert på kull eller olje og at uttak av biobrensel må erstattes av nyplanting for 

ikke å øke klimagassutslippene.  

 

Klima 
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Naturvernforbundet har noen konkrete forslag når det gjelder kollektivtrafikk og gang- og 

sykkelveier. Disse blir videreformidlet til RO Kommunalteknikk som ansvarlige for gang- og 

sykkelvegnettet, og til kommuneplanleggeren, som er kommunens representant i areal- og 

samferdselsgruppa i Follo. Ellers mener naturvernforbundet at bilbruken kan reduseres ved en 

kombinasjon av bedret kollektivtrafikktilbud, parkeringsrestriksjoner i sentrumsområdene og 

videre utbygging av gang- og sykkelveinettet.  

 

Kommunal drift 

Naturvernforbundet ser positivt på at kommunen vil miljøsertifisere alle virksomheter, men 

mener at det bør settes en tidsfrist for arbeidet og at det ikke er noen grunn til å ha en lang 

pilotperiode. Naturvernforbundet synes også det er et godt forslag med kommunale sykler, og 

spør om det ikke vil være nødvendig med mer enn to stykker, og foreslår et sykkelskur med 

nøkkelkort utenfor Rådhuset både til kommunale og private sykler.    

 

2. VURDERING 

 

Klima / transport 

Store deler av klimagassutslippene i kommunen stammer fra transport. Kommunen har 

begrensede virkemidler for å begrense dette, men det er viktig at de virkemidler som finnes 

blir utnyttet. Arealplanleggingen er helt klart det viktigste virkemiddelet i så måte, og 

planlegging av boligområder i tilknytning til kollektivknutepunkter er også framhevet som et 

særskilt tiltak i planen. Det er i tillegg lagt til et punkt under "Kommunen skal arbeide 

målrettet for at en større andel av godstrafikken overføres fra vei til bane" om at nye 

næringsområder også skal søkes lagt på denne måten. 

 

Administrasjonen støtter Rådet for Funksjonshemmede i at tog, perrong og parkeringsplasser 

må være universelt utformede. Dette blir arbeidet med i planer som omfatter 

stasjonsområdene, senest i reguleringsplanen Vestby stasjon, innfartsparkering, der universell 

utforming er sikret gjennom reguleringsbestemmelsene.  

 

Om det skal innføres ytterligere parkeringsrestriksjoner i sentrumsområdene i Vestby og Son, 

er administrasjonen av den oppfatning at en må se på de totale parkeringsmulighetene i 

sentrumsområdene, for alle grupper, før slike restriksjoner innføres. Administrasjonen ser flere 

fordeler av parkeringsrestriksjoner, men med relativ stor handelslekkasje til kjøpesenter i 

regionen, bør ikke slike tiltak gjennomføres uten etter en helhetlig vurdering av 

konsekvensene.  

 

Kommunen har som nevnt begrensede påvirkningsmuligheter på kollektivforbindelsene i 

kommunen og utover kommunegrensene. Kommunen vil likevel bruke de virkemiddel som 

finnes, både ved sin representant i areal- og samferdselsgruppa i Follo og gjennom å styrke 

transportselskapenes kundegrunnlag ved arealplanlegging som er bevisst vedrørende dette. 

Dette er også nedfelt i planen.  

 

Kommunal drift 

Det er ikke satt en tidsfrist for miljøsertifisering av kommunale virksomheter. Det er heller 

ikke planlagt en lang pilotperiode.  

 

Kommunen vil i første omgang kjøpe inn to sykler som kommunale tjenestemenn kan bruke i 

forbindelse med befaringer, besøk på andre kommunale virksomheter og annet. Om det viser 
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seg at det er behov for flere sykler, vil flere sykler vurderes innkjøpt. Sykkelparkeringen som 

finnes på rådhuset i dag oppfattes som relativt trygg, og eget sykkelskur med nøkkelkort vil 

derfor ikke bli prioritert på dette tidspunkt.  

 

Andre endringer i planen 

I endringer til byggteknisk forskrift (TEK), som trår i kraft 1. juli 2010, er det ikke lenger 

tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. Bygning over 500 m2 oppvarmet 

BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % (40 % for bygning inntil 500 m2) av 

netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller 

fossile brensler hos sluttbruker. Momenter som fanges opp av byggteknisk forskrift anses 

unødvendige å gjenta i klima- og energiplanen. Det er også tvilsomt om kommunen har 

anledning til å gå lenger enn forskriften angående hva som kan kreves av energiløsninger i 

bygninger. Delen "Når oljetanker, parafintanker og lignende skal skiftes ut, må erstatningen 

være en miljøvennlig energiløsning" som fantes i planen da den var ute til offentlig ettersyn er 

derfor tatt ut 

 

I plan- og bygningsloven 2008 er det kun lagt opp til at det kan bestemmes at det skal 

tilrettelegges for at ny bebyggelse kan forsynes med vannbåren varme. "Med tilrettelegging for 

forsyning av vannbåren varme siktes det til at kommunene i sin planlegging av nye 

byggeområder vurderer om vannbåren varmeforsyning er hensiktsmessig, og setter av areal til 

rørtraseer og varmesentraler mv" (fra lovkommentaren). Tiltaket "Alle nye bygninger inkludert 

tilbygg på mer enn 200 m2 skal tilrettelegges for vannbåren varme" er derfor tatt ut av planen.   

 

Ved kommende rullering av kommuneplanen blir det tatt inn en bestemmelse vedrørende 

klima og energi. I mellomtiden foreslås følgende tiltak i klima- og energiplanen: "Følgende 

forhold skal belyses ved regulering: 

 Energiforsyning (muligheter og bakgrunn for valgte løsning) 

 Tilrettelegging for energieffektive løsninger (herunder plassering og utforming av 

bygningskroppene, byggenes funksjon og  interne effektiviseringstiltak) 

 Klimagassregnskap for utbyggingen (omfang vil avhenge av utbyggingens størrelse)" 

 

3. ALTERNATIVER 

 

Det anses ikke å være aktuelle alternativer.  

 

4. KONKLUSJON 

 

Kommunedelplan for klima og energi har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 7. april til 

21. mai. Det ble i perioden avholdt et folkemøte om planen. Det kom inn fire merknader til 

planen. 

 

Del én av planen, situasjonsbeskrivelsen, er uendret, mens del to, tiltaksplanene, har undergått 

noen mindre endringer.  

 

INNSTILLING: 

 

Rådmannens forslag til kommunedelplan for energi og klima, datert 25.5.2010, vedtas med 

hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-1. 
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BEHANDLING I Kommunestyret DEN 21.06.2010 

 

Repr. Ragnhild L. Johansen (Ap) fremmet følgende forslag: 

 

Forslaget fra rådmannen vedtas med følgende endringer; 

 

Hovedmål (side 1) 

Endring 1.kulepunkt:  

Gradvis fase ut bruk av fossilt brensel og elektrisitet til stasjonær forbrenning og erstatte dette 

med bruk av biobrensel, jordvarme eller andre fornybare energikilder. 

 

3.kulepunkt (bare skrivemåte) 

Gi råd til landbruket om hvordan redusere klimagassutslippene fra denne sektoren. 

Tiltaksplaner/handlingsplan (side 4) 

Kommunen skal sørge for at egne bygninger tilknyttes fjernvarmenettet så snart dette er 

teknisk mulig. 

 

Tillegg: 

Planen evalueres hvert år i forbindelse med handlingsplanen. 

 

Votering: 

Endring 1.kulepunkt…ble vedtatt 19 mot 16 stemmer.  

3.kulepunkt (bare skrivemåte)…ble enstemmig vedtatt. 

Tiltaksplaner/handlingsplan (side 4)…Ble vedtatt 18 mot 17 stemmer. 

Tillegg ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

 

Rådmannens forslag til kommunedelplan for energi og klima, datert 25.5.2010, vedtas med 

hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-1 med følgende endringer: 

 

Hovedmål (side 1) 

Endring 1.kulepunkt:  

Gradvis fase ut bruk av fossilt brensel og elektrisitet til stasjonær forbrenning og erstatte dette 

med bruk av biobrensel, jordvarme eller andre fornybare energikilder. 

 

3.kulepunkt (bare skrivemåte) 

Gi råd til landbruket om hvordan redusere klimagassutslippene fra denne sektoren. 

 

Tiltaksplaner/handlingsplan (side 4) 

Kommunen skal sørge for at egne bygninger tilknyttes fjernvarmenettet så snart dette er 

teknisk mulig. 

 

Tillegg: 

Planen evalueres hvert år i forbindelse med handlingsplanen. 
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Eksp.: Saken oversendes saksbehandler for videre ekspedering. 

 

 

 

Vestby, 23.06.10 

 

 

Knut Haugestad 

Rådmann 

 

 

 

 

 

 


