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1. Bakgrunn for planarbeidet 
Global oppvarming som følge av klimagassutslipp er en av de største utfordringene dagens samfunn 

står ovenfor. Den viktigste årsaken til menneskeskapte klimautslipp er bruken av fossile, ikke-

fornybare energikilder som kull, olje og gass. I Norge er det olje og gass (27,85 %), industri (21,62 %) 

og veitrafikk (19,27 %) som står for de største utslippene av klimagasser (miljostatus.no/miljotall/, 

29.12.2015). Vestby kommune vedtok i 2010 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2014. 

 

Den 07.12.2015 vedtok kommunestyret Prioriterte planoppgaver for 2016-2019. Under møtet i 

kommunestyret ble det tatt inn at det skal utarbeides en ny klima- og energiplan i 2016. 

 

2. Formål 
Planarbeidet skal føre til at Vestby kommune bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser, redusert 

energibruk, og mer bruk av energi fra fornybare kilder, samt gjøre kommunen bedre rustet til å ta 

imot de endringene et varmere, våtere og mer ekstremt klima vil medføre. Formålet med planen er 

således todelt, hvor den ene delen skal bidra til en reduksjon i de nasjonale klimagassutslippene, og 

den andre delen skal styrke kommunens tilpasning til et endret klima. 

 

Planen skal vise Vestby kommune som organisasjon 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 2017-2029. 

 

Klima- og energiplanen skal tydeliggjøres i kommunens handlingsprogram med økonomiplan og 

årsmelding. Kommunedelplanen vurderes rullert som del av kommunens planstrategi hvert 4. år, og 

handlingsdelen vurderes gjennomført som del av kommunens handlingsprogram og økonomiplan. 

 

Planen skal legges til grunn og gi føringer for kommunens mer detaljerte planlegging, og myndighet- 
og virksomhetsutøvelse. Den skal være et viktig redskap som gir kommunen underlag for 
beslutninger som involverer energibruk og klimaspørsmål. Planen skal være kort, presis og lettlest, 
slik at det er enkelt å forstå oppbygging og innhold. Den skal være godt forankret i kommunen, og 
lett tilgjengelig for kommunens innbyggere. Kommunedelplan for klima- og energi skal sikres politisk 
forankring gjennom vedtak i formannskapet og kommunestyret. 
 

 

3. Rammer og føringer 

3.1 Nasjonale føringer 
Norges klimapolitikk 

Det fremgår av St. meld. nr. 21 (2011-2012) Norges klimapolitikk (klimameldingen) at det er en 

målsetting for Norge at to tredjedeler av norske klimakutt skal tas nasjonalt. Det legges opp til å 

kutte utslipp av klimagasser (målt som CO2-ekvivalenter) med 30 % innen 2020, med 1990 som 

referanseår. Ytterligere 10 % skal kuttes innen 2020 dersom mange nok andre land vedtar tilsvarende 

mål. Norge skal bli karbonnøytralt innen 2050, dersom en «ambisiøs internasjonal klimaavtale» er på 

plass innen 2030. 
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De Nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging fremholder at en aktiv kommunal 

planlegging kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Forventningene peker på klima og energi 

som et av seks prioriterte temaer. Den understreker at regjeringen forventer at kommunene 

gjennom arealplanleggingen legger til rette for redusert energibruk og klimagassutslipp, 

energieffektivisering, utbygging av fornybar energi og tilpasning til klimaendringene. 

 

Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 

NTP presenterer regjeringens transportpolitikk. Den legger grunnlaget for helhetlige politiske 

vurderinger, effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. NTP 

inneholder konkrete mål for reduksjon av klimagasser for sektoren. 

 

Paris-avtalen 

Paris-avtalen ble inngått i desember 2015. Den gir en klar retning for fremtidig, global klimainnsats. 

Avtalen vil bidra til økt innsats for utslippsreduksjoner, og forsterke arbeidet med klimatilpasning. I 

avtalen anerkjenner nasjonalstatene viktigheten av å engasjere alle forvaltningsnivåer i arbeidet med 

utslippskutt og klimatilpasning. Dermed legges det til rette for å involvere kommunene sterkere i de 

enkeltes lands klimastrategier. 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

Kommunene skal ifølge den Statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging i kommunene, 

gjøre en helhetlig og langsiktig klima- og energiplanlegging som omfatter alle deler av kommunens 

virksomhet og ansvarsområder. Alle kommuner skal i sin kommuneplan eller som egen 

kommunedelplan behandle klima- og energispørsmål. Blant annet skal kommunene presentere 

hvordan de skal ivareta hensynet til klima, energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging 

under de løpende planprosessene under plan- og bygningsloven.  

 

Det skal settes mål for utslippsreduksjoner og tiltak, som vedtas politisk. Det pekes særlig på 

kommunenes mulighet til å påvirke utslipp fra transport, avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og 

landbruk. Planretningslinjen understreker at tiltak som har positiv effekt både for å motvirke 

klimaendringer og for å bevare naturmangfoldet og andre viktige miljøverdier skal prioriteres.  

 

Det fremgår av planretningslinjen at «revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, 

skal vurderes regelmessig og minst hvert fjerde år». 

 

Ny utslippsforpliktelse for 2030 

Stortingsmelding nr. 13 Ny utslippsforpliktelse for 2030 –en felles løsning med EU (2014-2015) 

orienterer om at Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 

2030, sammenlignet med 1990-nivået, og at Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om 

felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen.  

 

Klimatilpasning i Norge 

Stortingsmelding nr. 33 Klimatilpasning i Norge (2012-2013) varsler at det skal utarbeides en statlig 

planretningslinje for kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med klimatilpasning i areal- og 

samfunnsplanleggingen. Denne skal innarbeides i den eksisterende planretningslinjen for klima- og 

energiplanlegging i kommunene, beskrevet over. Det fremgår av meldingen at «alle kommuner bør 

gjennomgå hvordan de berøres av klimaendringen. Kommunene bør også identifisere tiltak som kan 
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bidra til å gjøre den mer klimarobust og dermed unngå fremtidige kostnader og økt risiko for tap av 

liv». 

 

 

Klimatiltak mot 2030 – klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter 

Rapporten er utarbeidet av Miljødirektoratet og inneholder en analyse av tiltakene i Klimatiltak og 

utslippsbaner mot 2030 – Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling (lavutslippsrapporten) fra 2015. 

Analysen tar for seg klimaeffekten på kort sikt av tiltakene i lavutslippsrapporten, samt helseeffekten 

av disse.    

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

I følge statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging bør 

utbyggingsmønster og transportsystem fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 

transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  I henhold til 

klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

EUs rammedirektiv for avfall 

EUs rammedirektiv for avfall ble vedtatt i desember 2008. Direktivet inneholder overordnede 

prinsipper og regler for avfallshåndtering. Den stiller krav om at 50 % av husholdningsavfallet skal 

materialgjenvinnes eller gjenbrukes innen år 2020. For bygg- og anleggsavfall (unntatt farlig avfall) 

stilles det krav om at minst 70 % skal gjenbrukes eller materialgjenvinnes innen 2020.  

 

 

3.3 Regionale føringer 
Klima og energiplan for Akershus 2011-2014 

Klima- og energiplan for Akershus 2011-2014 inneholder høye klimaambisjoner for Akershus fylke 

knyttet til transport, forbruk og avfall, stasjonær energi, klimatilpasning, utdanning og kompetanse, 

samt landbruk. Klima- og energiplanen beskriver følgende visjon:  

 

Utviklingen i Akershus skal baseres på prinsippene om langsiktig bærekraft, med så lave 

klimagassutslipp at fylket fremstår som en foregangsregion i internasjonal målestokk. 

Målsettingen i planen er: Frem til 2030 skal Akershus halvere fylkets totale klimagassutslipp, 

sett i forhold til 1991-nivået. 

 

Arbeidet med Regional plan for klima og energi i Akershus 2015-2030 er satt i gang. Ifølge vedtatte 

planprogram vil ny plan foreligge i mars 2017.  Denne planen vil bli en viktig føring for kommunens 

fremtidige klimaarbeid. 

 

Regional planstrategi for Akershus 2013-2016 

I februar 2013 ble ny Regional planstrategi for Akershus 2013-2016 vedtatt i fylkestinget. Behovet for 

en tydelig klima- og energipolitikk trekkes fram som et prioritert område. Videre vektlegges 

energiøkonomisering, avfallshåndtering og klimatiltak i kommuneplanleggingen som sentrale temaer 

for framtidig planlegging. 

 

Regional plan for areal og transport 
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Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt i desember 2015, er en felles 

strategisk plattform for Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, kommunene i Akershus, staten og 

andre aktører for hvordan areal og transport kan samordnes bedre i regionen. Vekst i regionen kan 

bli en mulighet for å nå målene om en mer konkurransedyktig og bærekraftig region, dersom stat, 

fylker og kommuner endrer kurs og samordner sin areal- og transportpolitikk i tråd med planen. 

Planen legger opp til et mer konsentrert utbyggingsmønster og en større satsning på 

kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

3.4 Kommunale føringer 
Kommuneplan for Vestby 

Kommunen fikk i 2013 utarbeidet en energiutredning av Hafslund Nett A/S. På bakgrunn av 

konklusjonene i denne utredningen har kommunen i Kommuneplan 2014-2026 oppsatt følgende 

strategier for å minske utslipp av klimagasser: 

1) Revider klima- og energiplan. 

2) Reduser bilbruk gjennom areal- og transportplanlegging. Legg til rette for boligbygging og 

arbeidsintensive arbeidsplasser i Vestby sentrum og langs traseer med godt busstilbud. 

Bedre forholdene for syklister og gående, særlig til togstasjoner, skoler og næringsområder. 

3) Lag en kommunal strategi for oppbygging av ladestasjoner for elbil og bruk av elbil i 

kommunal forvaltning. 

4) Avklar kommunens holdning til å kreve tilknytning til fjernvarme i Vestby sentrum. 

5) Benytt utbyggingsavtaler til å fremme energi- og miljøvennlige løsninger. 

6) Vurder å krev utredning av muligheter for utnyttelse av alternative energikilder ved all 

utbygging av nye boligfelt og næringsområder. 

7) Vurder mulighetene for at det ikke skal oppføres nye bygg som bare baserer seg på elektrisk 

oppvarming, og således være forberedt på å utnytte alternativer som energikilder og legge til 

rette for et fleksibelt energisystem.  

8) Fremskynd arbeidet med utbygging av kraftnettet.  

 

Kommunedelplan for klima og energi 2010-2014 

Kommunens gjeldende kommunedelplan for klima og energi ble egengodkjent av kommunestyret i 

2010. Planen beskriver situasjonen med hensyn til klimagassutslipp og energibruk i Vestby kommune, 

og inneholder en tiltaksplan for innsatsområdene energi, klima og kommunal drift.  

 

4. Utredninger 

4.1 Tema 
Kommunen har mange roller som har innvirkning på, og blir påvirket av klima. Arbeidet med 
reduksjon av klimagassutslipp og energibruk, samt klimatilpasning 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. Det skal 
gjøres opp status for tiltakene fra forrige klima- og energiplan, og kommunen vil vurdere ulike typer 
tiltak som kan føre til reduksjon i utslipp av klimagasser, redusert energibruk og mer bruk av energi 



7 
 

fra fornybare kilder. Der det er mulig skal mål og tiltak tidfestes, kostnadsberegnes og effekten 
tallfestes og ansvar for gjennomføring skal fordeles. 
 
Hvilke tema som skal inngå i planen vil bli gjort rede for under. Temaene omfatter hva kommunen 

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

kommunen kan gjøre for andre. 

 

Kommunedelplan for klima- og energi 2010-2014 

Den forrige klima- og energiplanen presenterte tiltaksplaner med delmål og handlingsplan for 

innsatsområdene energi, klima og kommunal drift. Tiltaksplanene bør gjennomgås og status gjøres 

opp. 

 

Areal- og transportplanlegging 

Store deler av Vestbys klimagassutslipp er knyttet til veitrafikk. En stor bidragsyter her er 

tungtransport på E6 og andre større veier, men også persontransport med lettere kjøretøy. 

Stasjonær forbrenning knyttet til husholdninger utgjør også en del av kommunens totale utslipp. Alle 

beslutninger om lokalisering og utforming av boliger, næringsvirksomhet og infrastruktur vil påvirke 

energibruk og utslipp fra transport og bygninger i lang tid framover. Det er viktig for kommunen å 

tilrettelegge for et framtidig utbyggingsmønster som bidrar til redusert bilbruk og prioriterer gang- 

sykkel og kollektivtrafikk. For å kunne måle effekt av tiltak og se utvikling over tid, bør bruken av ulike 

transportmidler i forskjellige deler av kommunen kartlegges. 

 

Hvordan kommunen på en god måte skal innarbeide klima og energi i sin arealplanlegging, i tråd med 

føringene gitt i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vil være et viktig tema i 

arbeidet med klima- og energiplanen. Det må belyses hvordan kommunen kan nå 

vekstfordelingsmålet. 

 

Egen virksomhets klimapåvirkning og energibruk 

Kommunen som virksomhet utøver flere aktiviteter som har relevans for klima. Hva kommunen kan 

gjøre i egen drift for å minske påvirkningen på klima vil derfor være en sentral del av planarbeidet. 

 

Det er viktig at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk, og utvikle, ny miljø- og klimavennlig 

teknologi og løsninger. Med mål om at kommunen skal bidra til innovasjon og næringsutvikling 

gjennom sin rolle som innkjøper vil offentlige anskaffelser bli et sentralt tema i planarbeidet. 

Vurdering av overgang til elbiler og tilrettelegging med ladestasjoner i forbindelse med kommunale 

bygg vil også bli et viktig tema i planen. 

 

Vestby kommune har gjennomført omfattende kartlegginger, og innført Energioppfølging EOS på alle 

formålsbygg. Det er blant annet utarbeidet en 3-årsplan for gjennomføring av energisparende tiltak 

på alle våre bygg. Energimålet er satt til omtrent 30 % besparelse.  Hvordan kommunen skal jobbe 

videre med energieffektivisering vil bli utredet i planen. Det vil i tillegg bli sett på muligheten for 

målsettinger og tiltak knyttet til energibruk i nye bygg, miljøprogram for vedlikeholds- og 

utbyggingsprosjekter, gatebelysning, spredte avløp, innkjøp og leveranse, kommunens egen 

transport, bruk av digitale hjelpemidler og avfallshåndtering og -reduksjon i kommunale bygg og 

bygningsprosjekter. Det skal også gjøres en vurdering av kommunens energitall, og det skal settes 

reduksjonsmål. Det må gå frem hvordan målene kan oppnås. 
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Miljøvennlig energiomlegging 

Det er en nasjonal målsetting om utfasing av oljefyr som primærkilde innen 2020.  Alle kommunens 

bygg har faset ut oljefyr som primærkilde. Oljefyr brukes i dag kun som reserve, og som topplast 

dersom elektrisk varme ikke strekker til. Kommunen ønsker i den reviderte planen å se videre på 

muligheten for å utvikle bruk av alternativ energi for eksisterende bygningsmasse. Det ønskes også å 

se på muligheten for å tilrettelegge for fornybar energi i ny bebyggelse. 

 

Fjernvarme 

Vestby fjernvarme AS er tildelt konsesjon for utbygging av fjernvarme i Vestby sentrum og 

næringsområdene på Deli skog og Vestby næringspark. Det er blitt lagt noen fjernvarmerør, men det 

er ikke etablert noen permanent varmesentral. Fjernvarmeselskapet selger i dag energi som de 

produserer i nærvarmeanlegg. Det er gjennom kommunal forskrift vedtatt tilknytningsplikt til 

fjernvarme innenfor konsesjonsområdet.  

 

Det er noen utfordringer knyttet til videre drift av fjernvarmeanlegget i kommunen. Den teknologiske 
utvikling og realisering av fremtidens bygg med utstrakt bruk av blant annet passiv- og plusshus, vil 
være en utfordring. Det må utredes hvordan Vestby sentrum, Deli skog og Vestby næringspark kan 
forsynes med en mest mulig miljøvennlig energi på en energieffektiv måte.  
 
For øvrig har Vestby kommune to nærvarmeanlegg i drift som bruker fornybar energi i form av 
pellets. Da det kan være aktuelt å koble kommunale bygg på fjernvarmeanlegget i fremtiden er det 
lagt til rette for tilkobling til fjernvarmeanlegget. 
 
Informasjon, veiledning og holdninger 

Kommunen har få virkemidler når det gjelder energieffektivisering og miljøvennlig energibruk i 

eksisterende bygg og boliger som ikke er dens egne. Kommunen kan tilrettelegge for ønskede 

handlingsmønstre som mindre bilbruk og avfallssortering, men også her har kommunen få 

virkemidler og kun en indirekte virkning.  

 

Arbeidet med informasjon, veiledning og holdningsskapende arbeid ut mot kommunens innbyggere 

er i den sammenhengen svært viktig. Miljøsertifiseringsordningen Grønt Flagg har bidratt til å sette 

miljøopplæring- og prosjekter på dagsordenen for grunnskoler, videregående skoler og barnehager i 

kommunen.  Vestby kommune har også godkjente sertifisører for Miljøfyrtårn. Målet med denne 

sertifiseringsordningen er at virksomheter i både privat og offentlig sektor skal bli bedre innen 

effektiv energibruk, kildesortering, avfallsreduksjon, transport og arbeidsmiljø. Muligheten for at 

planen kan samordne virkemidlene og innsatsen på dette området vil være et viktig tema i planen. 

 

Forbruk og avfallshåndtering 

Det er det interkommunale selskapet Mosseregionen Vann, Avløp og Renovasjon (MOVAR) som er 

ansvarlig for å drive mottak, innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i Vestby og de 

fire andre eierkommunene. Vestby kommune ønsker å være en aktiv eier gjennom deltagelse i 

MOVAR sin strategiutvikling. Hvordan kommunen kan jobbe med forbruk og avfallshåndtering ved 

siden av MOVAR sin virksomhet vil bli tema i planen. 

 

Landbruk 

Det skal synliggjøres hvordan kommunen velger å jobbe med klima- og energispørsmål med tanke på 

landbruket gjennom planarbeidet. Drenering og gjødsling av dyrka mark, binding av CO2, skogsvirke 

som klimavennlig materiale, samt potensialet for biobrensel vil bli aktuelle emner. Det skal gjennom 

planen beskrives hva som gjøres av klimatiltak i landbruket i dag og hvilke muligheter kommunen har 
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for å være involvert i klimatiltak på dette området i fremtiden. Andre tema som vil bli belyst er 

betydningen av jordsmonnet i LNF-områdene som viktige karbonlagre og for vannregulering, skogens 

betydning i karbonkretsløpet med vekt på tiltak som øker skogens og arealenes karbonlager og CO₂-

opptak, samt drenering og utbedring av hydrotekniske anlegg i jordbruket. 

 

Klimaendringer og klimatilpasning 

Klimaendringene er i gang og kommunen har, som en del av sitt helhetlige ansvar for 

samfunnsutviklingen, et ansvar for at relevant kunnskap om klima og framtidige klimaendringer 

legges til grunn for samfunnsplanlegging og myndighetsutøvelse. Hvordan kommunen berøres av 

klimaendringene og hvordan det skal jobbes med å tilpasse seg disse vil være viktige elementer i 

arbeidet med planen. Overvannshåndtering vil bli et sentralt tema i dette arbeidet.  

 

Kommunen jobber med å få gjennomført en helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Arbeidet 

med ROS analysen og revideringen av klima- og energiplanen vil gå parallelt og samkjøres på temaer 

som dreier seg om klimaendringer og klimatilpasning. 

 

4.2 Utfordringer 
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. En stor del av arbeidet med planen vil dermed bli å finne frem til og tilgjengeliggjøring 
informasjon om klimagassutslipp og energibruk innen ulike sektorer i, samt deler av, kommunen. 
Siden kommunen tar sikte på å gjennomføre planarbeidet selv vil den delen av planen som 
omhandler kommunens status i stor grad basere seg på det tallfestede materialet kommunen har 
tilgjengelig.  
 
En stor del av arbeidet vil i tillegg være å finne gode og realistiske tiltak. Det finnes per i dag ikke et 

helhetlig system for å beregne effekten av det enkelte tiltak. Kommunen vil jobbe med å finne 

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

 

5. Planprosess 

5.1 Organisering 
Vestby kommune vil gjennomføre størsteparten av planarbeidet selv, og planarbeidet vil bli ledet av 

planavdelingen. Flere av kommunens øvrige avdelinger vil bli involvert i arbeidet, og det vil bli 

nedsatt en prosjektgruppe for arbeidet, med vekt på plan, eiendom og kommunalteknikk. 

 

Det tas i utgangspunktet ikke sikte på bruk av konsulentbistand i planarbeidet. Dersom det blir behov 

for det vil dette bli avklart i selve planarbeidet. 

 

5.2 Medvirkning 
Det legges opp til et åpent informasjons- og dialogmøte med kommunens innbyggere under offentlig 
ettersyn av kommunedelplanen.  
 

Det planlegges å gjennomføre et arbeidsmøte med barn- og unges kommunestyre (BUK). I 

arbeidsmøtet kan BUK komme med sine innspill til hvordan kommunen best kan oppfylle sine mål 

om reduksjon av klimagassutslipp og energibruk, samt foreslå hvordan kommunen kan påvirke 
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befolkningen til å leve mer klimavennlig. BUKs innspill og eventuelle forslag til tiltak, vil tas opp i 

andregangsbehandling av planen. 

 

Internt i kommunen vil det gjennom hele planprosessen være en kontinuerlig dialog i prosjektgruppa. 

I prosjektgruppa er alle relevante resultatområder representert, og formålet med den tette dialogen 

er å gjøre planen godt kjent blant kommunens egne ansatte og på den måten sikre forankring 

internt. Prosjektgruppa er sammensatt av ansatte med forskjellig kompetanse og fagansvar i 

kommunen. 

 

5.3 Fremdriftsplan 
Det følger av kommunens liste over prioriterte planoppgaver at kommunedelplan for klima og energi 

skal utarbeides og ferdigstilles i 2016. Arbeidet med kommunedelplanen vil imidlertid bli så 

omfattende at fremdriftsplanen settes opp slik at endelig kommunedelplan kan vedtas i januar 2017. 

Dette vil gi administrasjonen rom for å jobbe med revisjon av planen etter offentlig ettersyn. 

 

Milepæler Planlagt utført Frist for 
tilbakemeldinger 

Varsel om oppstart og planprogram sendes på 
høring 

Januar 2016 Mars 2016 (6 
uker høring) 

Behandling av revidert planprogram Mars 2016  
Vedtak av endelig planprogram i 
formannskapet 

Mai 2016  

Utarbeidelse av planforslag: medvirkning, 
utredningsarbeid og kartlegginger 

Mai – september 2016  

Vedtak om at planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn i formannskapet 

September 2016  

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn (8-
10 uker)  

Oktober - november 2016 November 2016 

Revisjon av planen etter høringsinnspill November-desember 2016  
Planforslag vedtas i formannskapet Januar 2017  
Kommunedelplan vedtas i kommunestyret Januar 2017  
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