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Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima- og energi 
 
Rådmannens innstilling: 
Planprogram for Kommunedelplan for klima- og energi 2017-2029, datert 20.4.2016, 
fastsettes, jf. plan- og bygningsloven § 11-3. Formannskapet har behandlet saken i 
møte 09.05.2016 sak 21/16 
 
Møtebehandling 
Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende forslag: 
 
Vestby Miljøpartiet De Grønne støtter rådmannens innstilling til fremdriftsplan for Vestby 
kommunes nye Klima- og energiplan.  
 
MDG mener planen må legge premisser for all videre utvikling i kommunen. Et viktig 
punkt det ikke står så mye om er energisparing og -økonomisering, noe som kan 
utdypes. Det må ikke gis tillatelse til at utbyggere kan bygge flere boliger enn vedtatte 
planer gir grunnlag for. Kommunen bør også satse på dialog med utbyggere for mest 
mulig miljøvennlig bygging og energismarte løsninger. 
 
MDG mener den nye reiselivskomiteen i kommunen bør bruke Klima- og energiplanen 
som rettesnor for sitt arbeid. Den for eksempel bør ikke åpne for et søndagsåpent 
Norwegian Outlet som et såkalt turistmål, da dette vil føre til økte utslipp fra bilkjøring. 
Den bør også se spesielt på hvordan trafikkproblemene i Son kan løses slik at hele Son 
sentrum fremstår som attraktivt for fotgjengere og syklister.  
 
MDG mener kommunen bør søke et samarbeid med Enova, blant annet om EPC-
modellen, som er et europeisk initiativ for Energy Performance Contracting. Kommunen 
bør også vurdere spesielle støttetiltak for innbyggerne. For eksempel bør man vurdere 
kommunale lånesykler, låsbare sykkelstativer under tak, lademuligheter for el-sykler 
osv. Det bør også vurderes støtte til at folk med gamle vedovner kan skifte til 
rentbrennende ovner og på den måten redusere både klimautslipp og allergiproblemer. 
 
Et aktivt samarbeid med næringslivet og bruk av forbildeprosjekter er også noe 
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kommunen bør få med seg i Klima- og energiplanen. Asko Øst er en foregangsbedrift 
med Norges til nå største solcelleanlegg, og de jobber med å redusere utslippene fra 
bilparken. Boring etter jordvarme vil også for mange være et godt alternativ, som 
kommunen bør oppmuntre til.  
 
Når det gjelder jordbruket, kan man i tillegg til de tiltakene som er nevnt i 
planprogrammet, også oppfordre bøndene til å installere solpaneler og jordvarme for å 
redusere bruken av fossil energi og elektrisitet fra strømnettet på gården. 
 
Det ble vedtatt at repr. Bente Bakkes forslag følger protokollen. 
 
Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Planprogram for Kommunedelplan for klima- og energi 2017-2029, datert 20.4.2016, 
fastsettes, jf. plan- og bygningsloven § 11-3. 
 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Vestby, 10. mai 2016 
 
 
  
Elin Tokerød 
 
 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Rådmannens innstilling: 
Planprogram for Kommunedelplan for klima- og energi 2017-2029, datert 20.4.2016, 
fastsettes, jf. plan- og bygningsloven § 11-3. 
 
 
Vedlegg: 
Vedelgg 1. Planprogram. Høringsutkast datert 25.1.2016 
Vedlegg 2. Planprogram. Rådmannens forslag datert 20.4.2016. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
1.SAKSOPPLYSNINGER 
Kommunens gjeldende klima- og energiplan ble vedtatt i 2010. 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. 
 
For klima- og energiplanen skal det utarbeides et planprogram, jf. plan og 
bygningslovens § 4-1. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet 
for utredninger. Forslag til planprogram datert 25.1.2016 (vedlegg 1) ble lagt ut til 
offentlig ettersyn 26.1.2016. Oppstart av planarbeidet ble varslet samtidig.  
 
Det kom inn fem merknader. Disse oppsummeres under.  
 
Akershus fylkeskommune  
 
Om kap. 3 – rammer og føringer 

 Andre kommunale planer som bidrar til at kommunens mål om å redusere 
klimagassutslipp nås bør synliggjøres. 

 Oppfølging av klima- og energiplanen bør tydeliggjøres i kommunens 
handlingsprogram med økonomiplan og årsmelding. 

 Det kan være nyttig å ta med Miljødirektoratets rapport Klimatiltak mot 2030 – 
klimaeffekter på kort sikt og helseeffekter. 

 Det bør nevnes at planen vurderes rullert som del av kommunens planstrategi 
hvert 4. år og at handlingsdelen vurderes rullert hvert år som del av kommunens 
handlingsprogram og økonomiplan. 

 
Om kap. 4 – Utredninger 
Følgende utredninger bør vektlegges særlig: 

 Status for tiltakene fra forrige klima- og energiplan. 

 Hvordan klima og energi innarbeides i arealplanene i tråd med føringene gitt i 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

 Klimatilpasning, med vekt på overvann. 
 
Fylkeskommunen peker ellers på utfordringer mht. å konkretisere og gjennomføre 
klima- og energitiltak, samarbeid om interkommunale tiltak og planarbeid, behovet for 
bedre måleverktøy, bistand til samordning av regionale klimatiltak og koordinering 
mellom ansvarlige sektormyndigheter om veiledning. AFK ønsker dialog og samarbeid 
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om å møte disse utfordringene, og nevner at dette er et viktig tema i Regional plan for 
klima og energi for Akershus som skal utarbeides i 2016. 
 
Om kap. 5 – Planprosess 

 Planprogrammet sier at planen skal være godt forankret i kommunen og lett 
tilgjengelig for kommunens innbyggere. Det kommer ikke klart fram hvordan 
denne forankringen skal sikres politisk. 

 Planprogrammet bør være konkret på hva kommunen legger i medvirkning med 
hvilke aktører. 

 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Klima, areal og transport 
I Akershus er veigående transportmidler kilden til ca. 70 % av det samlede 
klimagassutslippet. Kommunen kan påvirke transportbehovet ved å styre 
utbyggingsmønsteret mot vekst rundt prioriterte kollektivknutepunkter og i 
sentrumsområder. I Vestbys tilfelle bør arealene i gangavstand til Vestby stasjon 
utnyttes høyt slik at det legges til rette for bruk av klima- og miljøvennlige 
transportmidler. Fylkesmannen forventer at kommunen setter ambisiøse mål både for 
effektiv energibruk, reduksjon av klimagassutslipp og fordeling av fremtidig vekst i 
kommunedelplanen. En transportbesparende endring av utbyggingsmønsteret kan 
fremskyndes ved at urealiserte arealer som er avsatt til bolig- og næringsformål i 
perifere områder tilbakeføres til LNF-formål (Grinda og arealer sør og øst for Vestby 
sentrum). Kommunen bør også vurdere tiltak som legger restriksjoner på bilbruk og gir 
sykkel, gange og kollektivtransport et konkurransefortrinn. Oppnåelsen av 
vekstfordelingsmålet må blant annet følges opp gjennom bruk av tilgjengelig statistikk 
og arealregnskap som viser utviklingstrender og den reelle fordelingen av vekst. I tillegg 
bør bruken av ulike transportmidler i forskjellige deler av kommunen kartlegges. 
 
Klimatilpasning 
Det er nødvendig at kommunen vektlegger og synliggjør konsekvensene av 
planprosesser for klima og miljø. I planarbeidet må det derfor satses betydelig på 
forebyggende tiltak gjennom samarbeid på tvers av etater, helhetlig planlegging og krav 
i planbestemmelser. Fylkesmannen anmoder om at klimatilpasning og overvann 
prioriteres som tema i kommunedelplanen. 
 

Landbruksområder – utslippsreduksjon, karbonbinding og klimatilpasning 

Betydningen av jordsmonnet i LNF-områder, herunder skog og andre grønne arealer 

som viktige karbonlagre og for vannregulering, bør inngå i planen. Det er viktig at 

kommunen legger vekt på økt bruk av trevirke og biobrensel. 

 
Skogbruk og karbonkretsløpet  
Fylkesmannen anbefaler at klima- og energiplanen tar for seg skogens betydning i 
karbonkretsløpet. Planen bør omfatte tiltak som øker skogens og arealenes karbonlager 
og CO2-opptak. 
 
Jordbruk  
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Tilpasning til klimaendringer er viktig for å kunne nå mål om økt matproduksjon, for å 
redusere klimagassutslipp og for å redusere forurensning til vassdrag. Fylkesmannen 
peker særlig på drenering og utbedring av hydrotekniske anlegg. 
 
 
Miljørettet helsevern for Rygge, Råde, Moss og Vestby stiller seg positiv til planen, 
og vil fremheve at miljøhensyn i form av økt satsing på sykkel og kollektivtransport, 
redusert bilbruk og forbruk av fossilt brensel forventes å ha en positiv innvirkning på 
helsen. 
 
 
Jernbaneverket mener Nasjonal transportplan bør inn i lista for overordnete føringer da 
den inneholder konkrete mål for reduksjon av klimagasser for sektoren. Ruteplan 2027 
legger opp til en betydelig forbedring av togtilbudet på strekningen. Det bør derfor 
utredes hvilke virkemidler kommunen har i arealplanleggingen for å bidra til at 
jernbanens kapasitet tas i bruk. Dette gjelder både lokalisering av boliger, 
arbeidsplasser og tjenester, men også gjennom utforming av de forskjellige planene for 
eksempel gjennom gode gang- og sykkelforbindelser mot stasjonene og en struktur 
som gjør kollektive reisemidler til det enkle førstevalget. 
 
 
Statens vegvesen mener at samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er et 
viktig virkemiddel for å kunne redusere transportbehov og bilbruk, og dermed utslipp fra 
transportsektoren. Kommunen kan gjennom arealplanlegging legge til rette for 
reduserte avstander mellom hjem og daglige oppholdssteder som arbeid og skole. 
Attraktive og trafikksikre gang- og sykkelvegforbindelser fra boligområder til skoler, 
barnehager, oppholdsområder for barn, bussholdeplasser, forretninger/servicetilbud og 
arbeidsplasser vil være avgjørende for å redusere interne bilturer i tettstedet. 
 
 
2.VURDERING 
Administrasjonen har på bakgrunn av de innkomne merknadene gjort følgende 
endringer i planprogrammet: 
 
 
2. Formål 
Følgende er presisert: 

 Kommunedelplan for klima- og energi skal sikres politisk forankring gjennom 
vedtak i formannskapet og kommunestyret. 

 Det er lagt inn et avsnitt om at klima- og energiplanen skal tydeliggjøres i 
kommunens handlingsprogram med økonomiplan og årsmelding. I tillegg 
presiseres det at kommunedelplanen vurderes rullert som del av kommunens 
planstrategi hvert 4. år, og at handlingsdelen vurderes gjennomført som del av 
kommunens handlingsprogram og økonomiplan. 

 
3. Rammer og føringer 

 Nasjonal transportplan og Miljødirektoratets rapport «Klimatiltak mot 2030 – 

klimaeffekter på kort sikt og helseeffekter» er lagt inn under pkt. 3.1 Nasjonale 
føringer. 

 
4. Utredninger 
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Følgende tema er lagt til under utredninger: 
 Status for tiltakene fra forrige klima- og energiplan. 

 Hvordan klima og energi innarbeides i arealplanene i tråd med føringene gitt i 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Herunder også en 
kartlegging av bruken av ulike transportmidler i forskjellige deler av kommunen, 
og hvordan kommunen kan nå vekstfordelingsmålet. 

 Betydningen av jordsmonnet i LNF-områder som viktige karbonlagre og for 
vannregulering. 

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

 Drenering og utbedring av hydrotekniske anlegg i jordbruket. 
 
5. Planprosess 
Nytt avsnitt 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 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 
Planprogrammet legger opp til en omfattende utredningsfase. Det er tidkrevende å lage 
en så god klima- og energiplan som mulig. Administrasjonen vil likevel forsøke å holde 
en framdrift med vedtak i januar 2017. 
 
 
3.ALTERNATIVER 
Et alternativ er å vedta planprogrammet som lå ute til offentlig ettersyn. 
 

4.KONKLUSJON 

Innspill til planprogrammet som nevnt ovenfor, er vurdert som hensiktsmessig å ta inn. 

Nytt forslag til planprogram, datert 20.4.2016, finnes vedlagt (vedlegg 2). Rådmannen 

mener formannskapet bør vedta å fastsette planprogrammet slik det nå foreligger. 

 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 10.mai.2016 
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