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1. Bakgrunn for planarbeidet

Global oppvarming som følge av klimagassutslipp er en av de største utordringene dagens samfunn 

står ovenfor. Den viktgste årsaken tl menneskeskapte klimautslipp er bruken av fossile, ikke-

fornybare energikilder som kull, olje og gass. I Norge ble det sluppet ut 50,3 millioner tonn CO2-

ekvivalenter i 2019. Olje og gass står for de største utslippene (14 mill. tonn), dereter industri (11,6 

mill. tonn), veitrafkk ((,5 mill. tonn) og annen transport (6,9 mill. tonn) (miljostatus.no, 13.11.2020). 

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 tat inn at det skal utarbeides en ny klima- og energiplan i 2016. Ny kommunedelplan for klima- 

og energi ble vedtat 12.02.201(. Kommunedelplanen skal rulleres i 2021 fordi det var knytet 

usikkerhet tl kommunefordelt statstkk for klimagassutslipp. Ved rullering av planen må det velges 

hvilket basisår utslippsreduksjonene i Vestby kommune skal beregnes fra, og skafes konkrete tall for 

utslippsreduksjoner for å nå målsetningene. Dete vil innebære en gjennomgang av og forslag tl 

tltak og virkemidler for å redusere klimagassutslippene i Vestby kommune.  

2. Formål

Planarbeidet skal føre tl at Vestby kommune bidrar tl reduksjon i utslipp av klimagasser, redusert 

energibruk, og mer bruk av energi fra fornybare kilder, samt gjøre kommunen bedre rustet tl 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 tl en reduksjon i de nasjonale klimagassutslippene, og 

den andre delen skal styrke kommunens tlpasning tl et endret klima.

Planen skal vise Vestby kommune som organisasjon og samfunn, samt kommunens mål og tltak i 

klimaarbeidet. Den skal omfate 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 tltaksdel, hvor tltak og virkemidler er beskrevet. Planen skal 

gjelde for perioden 2021-2032.

Planen skal legges tl grunn og gi føringer for kommunens mer detaljerte planlegging, og myndighet- 
og virksomhetsutøvelse. Den skal være et viktg redskap som gir kommunen underlag for 
beslutninger som involverer energibruk og klimaspørsmål. Planen skal være kort, presis og letlest, 
slik at det er enkelt å forstå oppbygging og innhold. Den skal være godt forankret i kommunen, og 
let tlgjengelig for kommunens innbyggere. Kommunedelplan for klima- og energi skal sikres politsk 
forankring gjennom vedtak i formannskapet og kommunestyret.
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3. Rammer og føringer

3.1 Nasjonale føringer

Norges klimapolitkk

Det fremgår av St. meld. nr. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstlling i europeisk 

samarbeid (klimameldingen) at målet for 2030 skal nås med hovedvekt på innenlands 

utslippsreduksjoner. 

De Nasjonale forventningene tl regional og kommunal planlegging fremholder at en aktv 

fylkeskommunal og kommunal planlegging kan bidra tl å redusere klimagassutslippene. Det er fre 

utordringer regjeringen peker pån

 å skape et bærekrafig velferdssamfunn 

 å skape et økologisk bærekrafig samfunn gjennom blant annet en ofensiv klimapolitkk og 

en forsvarlig ressursforvaltning 

 å skape et sosialt bærekrafig samfunn 

 å skape et trygt samfunn for alle 

Den understreker at regjeringen forventer at kommunene gjennom arealplanleggingen legger tl 

rete for et bærekrafig samfunn med redusert energibruk og klimagassutslipp, energiefektvisering, 

utbygging av fornybar energi og tlpasning tl klimaendringene.

Paris-avtalen

Paris-avtalen ble inngåt i desember 2015 og trådte i kraf 4. november 2016. Formålet med avtalen 

er å oppfylle Klimakonvensjonens målsetninger, ved å «styrke den globale responsen på 

klimatrusselen». Den gir en klar retning for fremtdig, global klimainnsats. Avtalen vil bidra tl økt 

innsats for utslippsreduksjoner, og forsterke arbeidet med klimatlpasning. I avtalen anerkjenner 

nasjonalstatene viktgheten av å engasjere alle forvaltningsnivåer i arbeidet med utslippskut og 

klimatlpasning. Dermed legges det tl rete for å involvere kommunene sterkere i de enkeltes lands 

klimastrategier.

Lov om klimamål (klimaloven)

Klimaloven trådte i kraf 1.januar 201(. Formålet med loven er å fremme gjennomføring av Norges 

klimamål som ledd i omstlling tl et lavutslippssamfunn i Norge i 2050. Loven gjelder for de utslipp og

opptak av klimagasser som omfates av Norges første nasjonalt fastsate bidrag under Paris-avtalen 

12. desember 2015. Målet i Paris-avtalen er at utslipp av klimagasser i 2030 reduseres med minst 40 

prosent fra referanseåret 1990 og Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050 

Lavutslippssamfunnet tlsvarer (0-95 prosent mindre klimagassutslipp i forhold tl utslippene i 1990. 

Ny utslippsforpliktelse for 2030

Nye nasjonale målsetninger ble publisert 7. februar 2020. Norge legger opp tl å kute utslipp av 

klimagasser (målt som CO2-ekvivalenter) med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030, 

med 1990 som referanseår. Norge var dermed det første vestlige landet i verden tl å melde inn et 

forsterket mål om klimakut tl FN. 
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Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP)

NTP presenterer regjeringens transportpolitkk. Den legger grunnlaget for helhetlige politske 

vurderinger, efektv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportormene. NTP 

inneholder konkrete mål for reduksjon av klimagasser for sektoren. Sterke virkemidler har bidrat tl 

at Norge har en høy andel lav- og nullutslippsbiler. En økende andel slike biler og krav om 

innblanding av biodrivstof har bidrat tl at CO2-utslipp fra personbiler har blit redusert.

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatlpasning

Regjeringen vedtok 2(.09.201( Statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging og 

klimatlpasning som skal sikre at kommunene prioriterer helhetlig og langsiktg klima- og 

energiplanlegging som omfater alle deler av kommunens virksomhet og ansvarsområder. Alle 

kommuner skal i sin overordnede planlegging innarbeide tltak og virkemidler for å redusere utslipp 

av klimagasser og sikre mer efektv energibruk og miljøvennlig energiomlegging. 

Planer som behandler klima- og energispørsmål skal følges opp gjennom handlingsdelen, og legges tl

grunn og gi føringer for kommunenes øvrige myndighets- og virksomhetsutøvelse. Det fremgår av 

planretningslinjen at «planer som behandler klima- og energispørsmål skal vurderes revidert minst 

hvert ferde år».

Klimatlpasning

Klimatlpasning handler om å ta hensyn tl dagens og framtdens klima. Arbeidet med klimatlpasning 

skal bidra tl at samfunnet blir bedre rustet tl å møte klimaendringene, gjennom å sikre at 

kommunen unngår eller begrenser risiko, sårbarhet og ulemper, og drar nyte av eventuelle fordeler 

som følge av endringer i klimaet. Klimaendringer vil påvirke natur og samfunn både på kort og lang 

sikt. Å ta hensyn tl klimaet og endringer i dete, sammen med øvrige endringer i samfunnet, er 

avgjørende for å sikre en bærekrafig utvikling. Et livskrafig og variert naturmiljø er mindre sårbart 

for endringer, og kan medvirke tl samfunnets tlpasning. Tiltak som har positv efekt både for å 

motvirke klimaendringer og for å bevare naturmangfoldet og andre viktge miljøverdier skal 

prioriteres.

Klimakur 2030 – tltak og virkemidler mot 2030

Norge skal samarbeide med EU om felles oppfyllelse av klimamålene for 2030, og Norge blir en del av

EUs klimarammeverk. Rapporten Klimakur 2030 tar for seg hvordan en kan oppnå minst 50 prosent 

reduksjon i ikke-kvotepliktge utslipp i 2030 sammenlignet med 2005, og tltak og virkemidler for 

økning i opptak og reduksjon av klimagassutslipp i skog- og arealbrukssektoren.

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 tetsteder, redusere 

transportbehovet og legge tl rete for klima- og miljøvennlige transportormer.  I henhold tl 

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

kollektvtransport, sykkel og gange.
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EUs rammedirektv for avfall (del av pakke sirkulær kkonomi)

EUs rammedirektv for avfall ble vedtat i desember 200( og nåværende revisjon ble vedtat i 201(. 

Det reviderte rammedirektvet om avfall er en del av oppfølgingen av EUs handlingsplan om sirkulær 

økonomi fra 2015. Arbeidet skal bidra tl omstlling tl en sirkulær økonomi, der verdien av produkter 

og materialer tas vare på så lenge som mulig, ved at de brukes lengst mulig, oppgraderes/repareres, 

og at produkter og materialer brukes om igjen. Gjennom dete ventes store positve efekter for 

klima, miljø og økonomi.

3.3 Regionale føringer

Regional plan for klima og energi i Akershus 

Regional plan for klima og energi i Akershus ble vedtat av fylkestnget 1(.juni 201( og er gjeldene i 

påvente av ny plan fra Viken fylkeskommune. Planen inneholder høye klimaambisjoner for Akershus 

fylke knytet tl transport, forbruk og avfall, stasjonær energi, klimatlpasning, utdanning og 

kompetanse, samt landbruk. Klima- og energiplanen beskriver følgende visjonn 

I regional plan for klima og energi i Akershus er det vedtat at Akershus skal ha redusert sine 

direkte klimagassutslipp med 85–90 prosent i 2050 og med 55 prosent i 2030 sammenlignet 

med 1991-nivå. Dete innebærer at innen 2030 må transportsektoren ha redusert utslippene 

med 50 prosent, landbruk med 20 prosent, avfall og avløp med 80 prosent og stasjonær 

forbrenning med 90 prosent. Dete er regionale klimamål som gjelder for hele fylket.

Denne planen er en viktg føring for kommunens fremtdige klimaarbeid.

Regional planstrategi 

I februar 2013 ble ny Regional planstrategi for Akershus 2013-2016 vedtat i fylkestnget. Behovet for 

en tydelig klima- og energipolitkk trekkes fram som et prioritert område.

Veien tl et bærekrafig Viken - Regional planstrategi 2020-2024 for Viken fylkeskommune har vært 

ute på ofentlig høring og etersyn, og planlegges vedtat i desember 2020. Dokumentet behandler 

viktge temaer som klima og miljø, folkehelse, utdanning, arbeidsliv og kultur. Prioriteringene i 

regional planstrategi vil ha betydning for alle kommunene i Viken.

Regional plan for areal og transport

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

strategisk platorm 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 konkurransedyktg og bærekrafig region, dersom stat, 

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

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

kollektvtransport, sykkel og gange.
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3.4 Kommunale føringer

Kommunedelplan for klima og energi 2018-2029

Kommunens gjeldende kommunedelplan for klima og energi ble vedtat av kommunestyret 12. 

februar 201(. Planen og handlingsdelen beskriver utordringer og angir konkrete tltak. Planen skal 

rulleres for å legge tl grunn basisår for utslippsreduksjonene og fnne bedre statstkkgrunnlag. I 

klima- og energiplanens handlingsdel vil nye forslag tl tltak og virkemidler for å redusere 

klimagassutslippene bli presentert. Utørte tltak tas ut av planen.  

Handlingsprogram og kkonomiplan

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.

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 klimatlpasning berører på den måten svært 
mange deler av kommunens virksomhet. Det er imidlertd store deler av kommunens samlede 
klimagassutslipp og energibruk som genereres fra privat transport, private boliger og andre bygg som
ikke har tlknytning tl kommunens virksomhet. Kommunen har ikke virkemidler tl å redusere alle 
lokale utslipp, men gjennom arbeidet med planen ønskes muligheten for å påvirke befolkningen tl et
handlingsmønster som genererer mindre klimagassutslipp og lavere energibruk utredet. Det skal 
gjøres opp status for tltakene fra forrige klima- og energiplan, og kommunen vil vurdere ulike typer 
tltak som kan føre tl reduksjon i utslipp av klimagasser, redusert energibruk og mer bruk av energi 
fra fornybare kilder. Der det er mulig skal mål og tltak tdfestes, kostnadsberegnes og efekten 
tallfestes og ansvar for gjennomføring skal fordeles.

Hvilke tema som inngår i planen vil bli gjort rede for under. Temaene omfater hva kommunen kan 

gjøre i egen drif, hva kommunen kan gjøre i partnerskap med andre og tlretelegginger kommunen 

kan gjøre for andre. Temaene er drøfet i gjeldende plan, og vil få en gjennomgang i 

rulleringsarbeidet som nå skal gjøres.

Areal- og transportplanlegging

Store deler av Vestbys klimagassutslipp er knytet tl veitrafkk. En stor bidragsyter her er 

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

Stasjonær forbrenning knytet tl husholdninger utgjør også en del av kommunens totale utslipp. Alle 

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

energibruk og utslipp fra transport og bygninger i lang td framover. Det er viktg for kommunen å 

tlretelegge for et framtdig utbyggingsmønster som bidrar tl redusert bilbruk og prioriterer gang- 

sykkel- og kollektvtransport. 

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

føringene git i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vil være et viktg tema i 
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arbeidet med klima- og energiplanen. Det må belyses hvordan kommunen kan nå 

vekstordelingsmålet.

Egen virksomhets klimapåvirkning og energibruk

Kommunen som virksomhet utøver fere aktviteter som har relevans for klima. Hva kommunen kan 

gjøre i egen drif for å minske påvirkningen på klima vil være en del av rulleringsarbeidet med planen.

Det er viktg at ofentlig sektor som kunde bidrar tl å ta i bruk, og utvikle, ny miljø- og klimavennlig 

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

gjennom sin rolle som innkjøper vil ofentlige anskafelser bli tema videre i planarbeidet. Innfasing av 

elbiler hvor det er formålstjenlig og tlretelegging med ladestasjoner i forbindelse med kommunale 

bygg vil også bli et viktg tema videre i rullering av planen.

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

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

på alle våre bygg. Energimålet er sat tl omtrent 30 % besparelse.  Hvordan kommunen skal jobbe 

videre med energiefektvisering vil bli utredet i planen. Det vil i tllegg bli set på muligheten for 

målsetnger og tltak knytet tl 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 setes 

reduksjonsmål. Det må gå frem hvordan målene kan oppnås.

Miljkvennlig energiomlegging

Det er en nasjonal målsetng om utasing 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 tl. Kommunen ønsker i den reviderte planen å se videre på 

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

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

Fjernvarme

Fjernvarme og oppvarmingsalternatver for Vestby sentrum vil være en del av arbeidet med rullering 

av planen. 

Informasjon, veiledning og holdninger

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

eksisterende bygg og boliger som ikke er dens egne. Kommunen kan tlretelegge 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 viktg. Miljøsertfseringsordningen Grønt Flagg har bidrat tl å sete 

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

kommunen.  Vestby kommune har også godkjente sertfsører for Miljøfyrtårn. Målet med denne 
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sertfseringsordningen er at virksomheter i både privat og ofentlig sektor skal bli bedre innen 

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

planen kan samordne virkemidlene og innsatsen på dete området er et viktg tema i planen.

Forbruk og avfallshåndtering

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

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

andre eierkommunene. Vestby kommune ønsker å være en aktv eier gjennom deltagelse i MOVAR 

sin strategiutvikling. Hvordan kommunen kan jobbe med forbruk og avfallshåndtering er tema i 

planen.

Landbruk

Det 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 klimatltak i landbruket i dag og hvilke muligheter kommunen har

for å være involvert i klimatltak på dete området i fremtden. Andre tema som vil bli belyst er 

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

betydning i karbonkretsløpet med vekt på tltak som øker skogens og arealenes karbonlager og CO₂-
opptak, samt drenering og utbedring av hydrotekniske anlegg i jordbruket.

Klimaendringer og klimatlpasning

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

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

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

klimaendringene og hvordan det skal jobbes med å tlpasse seg disse vil være viktge elementer i 

arbeidet med planen. Overvannshåndtering er et sentralt tema i dete arbeidet. 

4.2 Utfordringer

Klimagassutslipp kan være vanskelig å kvantfsere og måle. Mange tltak kan gi efekter som ikke gir 
direkte og umiddelbare utslag på statstkken på kommunenivå. 

 
Statstsk sentralbyrå (SSB) avslutet i 2012 sin «gamle» statstkkserie for kommunal energibruk og 
klimagassutslipp. Årsaken er at beregningsmetoden, statstkkgrunnlaget og omfang av kilder som ble
inkludert ble vesentlig endret i 2010/11. Ny metode for datainnsamling fra og med 2009 omfater 
fere utslippskilder med fordeling og beregning på kommunene basert på statstkk med god 
kommunal oppløsning. Utslippsberegningene fra og med 2009 er derfor vesentlig sikrere og baserer 
seg på spesifkke forhold i den enkelte kommune.

En stor del av arbeidet vil i tllegg være å fnne nye, gode og realistske tltak, samt revidere 

målsetningene i forhold tl oppnåelige tltak. Det fnnes per i dag ikke et helhetlig system for å 

beregne efekten av det enkelte tltak. Kommunen vil jobbe med å fnne målbare størrelser, både 

kvanttatve og kvalitatve, som kan indikere at tltakene fungerer positvt.
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5. Planprosess

5.1 Organisering

Planarbeidet vil bli ledet av planavdelingen. Flere av kommunens øvrige avdelinger og 

organisatoriske tlknytninger vil involveres i arbeidet.

Civitas har på oppdrag fra Vestby kommune utarbeidet et notat med forslag tl valg av basisår, 
omregning av klimagassutslipp med nyt basisår lagt tl grunn og framskrivinger av 
klimagassutslippene for Vestby kommune. Notatet er sentralt i arbeidet med rullering av planen.

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

blir behov for det vil dete bli avklart ved ofentlig etersyn.

5.2 Medvirkning

Eter at planprogrammet er vedtat vil vi vurdere om det er behov for åpne dialogmøter om 

innkomne innspill. Ved ofentlig etersyn av planforslaget vil det være behov for 

medvirkningsopplegg. Form for denne medvirkningen er ikke avgjort på nåværende tdspunkt, 

etersom det avhenger av hvilke innspill som kommer inn tl planprogrammet. Det vil være aktuelt å 

samarbeide med Ungdomsrådet i kommunen.

Medvirkningsopplegg vil også avhenge av Covid-19 situasjonen våren 2021.

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

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

er å gjøre planen godt kjent blant kommunens egne ansate og på den måten sikre forankring internt.

Prosjektgruppa er sammensat av ansate 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 rulleres og ferdigstlles i 2021. Arbeidet med kommunedelplanen er omfatende, og 

fremdrifsplanen setes opp slik at endelig kommunedelplan kan vedtas i oktober 2021. Dete vil gi 

administrasjonen rom for å jobbe med revisjon for rullering av planen eter ofentlig etersyn.

Milepæler Planlagt utkrt Frist for
tlbakemeldinger

Varsel om oppstart og planprogram sendes på
høring

Desember 2020 Februar 2021

Behandling av revidert planprogram Februar 2021
Vedtak av endelig planprogram i 
formannskapet

22. mars 2021

Utarbeidelse av planforslagn medvirkning, 
utredningsarbeid og kartlegginger

Mars  – Mai 2021

Vedtak om at planforslaget legges ut tl 
ofentlig etersyn i formannskapet

7. juni 2021

Planforslaget legges ut tl ofentlig etersyn ((-
10 uker) 

Juni 2021 August 2021

Revisjon av planen eter høringsinnspill August – September 2021
Planforslag vedtas i formannskapet September/oktober 2021
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Kommunedelplan vedtas i kommunestyret Oktober 2021
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