
Oppsummering og vurdering av innspill - planprogram kommunedelplan klima 
og energi 2021 - 2030. 

 

 
 

Nr. Innspill: Kommunedirektørens vurdering: 
 Bane NOR  

1 Ingen merknad Tas til orientering. 
 Statens Vegvesen  

1 «Klima, klimaendringer og 
klimatilpasning er viktige temaer i 
kommuneplanleggingen. Dette 
vektlegges både av nasjonale og 
regionale myndigheter. Vi vil peke på 
viktigheten av å plassere ansvaret for 
klimaplanlegging og tiltak på en 
entydig måte i den kommunale 
organisasjonen, særlig siden dette er 
et tema som berører alle og med risiko 
for ansvarspulverisering.» 

Innspillet tas med inn i det videre planarbeidet. 

2 «Føringer for klimaplanlegging finnes 
blant annet i statlige 
planretningslinjer, veiledere, 
stortingsmeldinger og sektorplaner. Vi 
vil her peke på viktigheten av å 
inkludere nasjonale føringer på 
transportområdet i det kommunale 
klimaarbeidet, særlig slik dette 
fremkommer i Nasjonal transportplan 
2018-2029. Klimaarbeidet bør også 
sees i sammenheng med statlig 
planretningslinje for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging.» 

I tråd med andre høringsinnspill vil planprogrammet 
henvise tydeligere til at planarbeidet skal følge de 
statlige planretningslinjene for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning. Et viktig 
moment i disse planretningslinjene er 
sammenhengen mellom klima- og energiplanlegging 
og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

 

Innspillet om å inkludere nasjonale føringer på 
transportområdet tas med inn i det videre 
planarbeidet. 

3 «Klimaplanens plassering i 
planhierarkiet kan ha betydning for 
videre oppfølging, for eksempel 
inkludert i kommuneplanen, skilt ut i 
en egen kommunedelplan eller 
utarbeidet som en fagplan. Valg av 
plantype bør drøftes og begrunnes.» 

For gjeldende klima- og energiplan ble det avgjort at 
den skulle ha status som kommunedelplan. I 
planstrategi for Sarpsborg 2016-2019 er det vedtatt at 
planen ved kommende revisjon fortsatt skal ha status 
som kommunedelplan. Dette er også videreført i 
Sarpsborg kommunes handlingsplan for 2019-2022. 

 

For å medvirke til at handlingsdelen i KE-planen blir 
fulgt opp, er det planlagt at denne integreres i 
kommunens handlingsplan i form av et klimabudsjett. 

4 «Det er viktig at utformingen av 
klimagassbudsjettet 
tar opp i seg kravene til 
kommuneplaners handlingsdel, jf. 
Plan- og bygningsloven § 11-1, dersom 
dette skal erstatte handlingsdelen.» 

Innspillet tas med inn i det videre planarbeidet. 

  



5 «[…] Det er også positivt at kommunen 
vektlegger sammenhengen mellom 
klimagassutslipp, arealbruk og 
transport. Her kunne også Bypakke 
Nedre Glomma og forhandlinger om 
byvekstavtale vært nevnt.» 

Innspillet er tatt til følge. Henvisning til Bypakke 
Nedre Glomma og byvekstavtaler er tatt inn i kapittel 
2.4.3. 

6 «Det kan være behov for en nærmere 
analyse av lokale utslipp og hvilke 
deler av utslippene kommunen har 
mulighet til og har ønske om å 
påvirke.» 

Innspillet tas med inn i det videre planarbeidet. 

7 «I tillegg savner vi en status for 
klimatilpasning og kommunens 
sårbarhet ved klimaendringer.» 

Innspillet tas med inn i det videre planarbeidet. Status 
for klimatilpasning og kommunens sårbarhet ved 
klimatilpasninger vil utredes og beskrives nærmere i 
selve planen. 

8 «Vi savner imidlertid at organisering 
og planprosess tydeligere gjenspeiler 
status og utfordringer.» 

Innspillet er ikke tatt til følge i form av endringer i 
planprogrammet. Vi mener beskrivelsen av 
organisering og planprosess tar høyde for at arbeidet 
med planen krever involvering og oppfølging fra hele 
kommuneorganisasjonen. Vi tar likevel med oss 
innspillet videre i planarbeidet. 

9 «Opplegget for medvirkning kunne 
også vært ytterligere konkretisert, 
blant annet en vurdering av hvem som 
vil bli særlig berørt og hvordan disse vil 
involveres.» 

Innspillet er delvis tatt til følge, ved spesifisering av 
medvirkning fra barn og unge. 

 Fylkesmannen i Oslo og Viken  

1 «Vi mener det kan være et godt grep å 
utvikle den nye planens handlingsdel 
til et klimagassbudsjett som integreres 
i kommunens handlingsplan og 
budsjett for å sikre en årlig rullering og 
oppdatering, jf. planprogrammet kap. 
1.2.» 

Tas til orientering. 

2 «Det står i planprogrammet kap. 3.2 at 
det skal utredes om mål fra gjeldende 
plan er nådd. Vi mener det også bør 
være interessant å se nærmere på 
hvorfor målene er nådd eller ikke, og 
hva det er ved gjeldende plan som har 
fungert godt eller mindre godt.» 

Innspillet tas med inn i det videre planarbeidet. 

3 «Vi kan ikke se at statlige 
planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning 
vedtatt 28.09.2018, er nevnt. Vi ber 
om at denne blir tatt inn. Klimaloven 
bør også inn som en nasjonal føring.» 

Innspillet er tatt til følge. Statlige planretningslinjer 
for klima- og energitilpasning er nå omtalt i kapittel 
2.2. Klimaloven er allerede nevnt i forbindelse med 
henvisningen til Stortingsmelding 41 (2016-2017). 

  



4 «I kapittel 4 bokstavene a-i) i den 
statlige planretningslinjen er det satt 
opp ni ulike elementer som bør inngå i 
en klima- og energiplan. I tillegg står 
det at det bør vurderes om det også 
skal inkluderes andre tema. Vi mener 
planprogrammet med fordel kunne 
vært mer konkret med tanke på 
hvordan den kommunale klima- og 
energiplanen skal følge opp disse 
føringene fra planretningslinjen.» 

Vi antar her at punktene det vises til, gjelder kapittel 
3 i den statlige planretningslinjen. 

 

Hvordan føringene i planretningslinjen skal følges opp 
vil være et viktig tema i det videre planarbeidet. 

5 «Fylkesmannen vil peke på at de 
aktuelle punktene i planretningslinjen 
bygger på hverandre og til sammen 
danner grunnlag for at vedtatt plan 
skal kunne oppfylle sin hensikt. Selv 
om listen i kap. 4 i planretningslinjen 
er «bør»-formulert, mener vi 
kommunen skal ha en god grunn for 
ev. å fravike disse kravene. Vi 
forventer derfor at kommunens klima- 
og energiplan i hovedsak følger opp 
kravene til innhold som fremgår av 
den statlige planretningslinjen.» 

Vi antar her at punktene det vises til, gjelder kapittel 
3 i den statlige planretningslinjen. 

 
Innspillet tas til følge. Statlige planretningslinjer for 
klima- og energitilpasning er nå omtalt i kapittel 2.2. 
Arbeide med klima- og energiplanen vil følge disse 
føringene. 

6 «Vi forventer derfor at målene i den 
regionale klima- og energiplanen vil bli 
tatt hensyn til og innarbeidet i forslag til 
kommunedelplan for klima og energi 
for 
Sarpsborg.» 

Innspillet tas med inn i det videre planarbeidet. 
Henvisning til kommende regional klima- og 
energiplan er tatt inn i kapittel 2.3 i planprogrammet. 

7 Medvirkning: «[…] mener […] at 
planprogrammet ikke er veldig 
konkret på hvordan […] ulike grupper 
og aktører skal involveres og når det 
skal skje. 
Planprogrammet skal være en plan for 
planarbeidet og beskrive hva som skal 
gjøres og når det skal skje. Vi ber derfor 
kommunen vurdere om forslaget til 
planprogram kan gjøres enda 
tydeligere og mer konkret på hva som 
skal skje for å skape medvirkning og 
involvering. Særlig gjelder dette 
hvordan barn og unge vil bli 
involvert i planarbeidet.» 

Innspillet er delvis tatt til følge, ved spesifisering av 
medvirkning fra barn og unge. 

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap 

 

1 «DSB samarbeider med Fylkesmannen 
og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen 
dersom det er nødvendig.» 

Tas til orientering. 

  



 Direktoratet for mineralforvaltning 
med Bergmesteren på Svalbard 

 

1 «Når det gjelder transport oppfordrer 
vi til at dette også blir knyttet opp mot 
tema om frakt av mineralressurser. 
DMF er opptatt av at transportavstand 
for tunge masser ikke blir for lang. 
Transport og frakt med bil kan brukes 
som en indikator på C02-utslipp. 
Kommunen bør gjøre en vurdering av 
dagens situasjon knyttet til frakt av 
byggeråstoff, og gjøre rede for 
betydningen av lokale masseuttak for 
kortere fraktavstander.» 

Innspillet tas med inn i det videre planarbeidet. 

 Sarpsborg Skogeierlag  

1 «Arealbruk: Nedbygging av både jord- 
og skogbruksarealer medfører 
betydelige klimautslipp og det bør 
nettopp derfor fastsettes definerte 
mål og tiltak for dette.» 

Innspillet tas med inn i det videre planarbeidet. 

2 «Kommunale innkjøp: Her bør det 
formuleres mye tydeligere 
målsettinger, særlig på områder som 
kommunale bygg, hvor man stiller krav 
til livsløpsanalyser og 
klimanøytralitet.» 

Innspillet tas med inn i det videre planarbeidet. 

3 «Energi: Her bør man ha en offensiv 
satsing med krav til tilkobling av 
fjernvarme for alle offentlige og 
sentrumsnære bygg» 

Innspillet tas med inn i det videre planarbeidet. 

4 «Landbruk: Nevnes ikke i det hele tatt. 
Kommunen bør gjennom rådgivning og 
aktiv bruk av virkemidler, stimulere til 
et mer aktivt skogbruk. Under 
medvirkning og organisering bør også 
landbruket trekkes med i planarbeidet, 
ikke bare eiendom, utbygging, helse og 
velferd mv.» 

Innspillet tas med inn i det videre planarbeidet. 

 Besteforeldrenes klimaaksjon  

1 «Planprogrammet bør foreslå 
hovedstrategi for planarbeidet: 
Kopier strategi og tiltak fra de beste 
byene og fylkene. Dette er den mest 
kostnads- og tidseffektive måten å 
lage planen. Dette gir også det beste 
resultatet i form av en god klimaplan 
med effektive tiltak. Planprogrammet 
bør inneholde et punkt om dette, og 
særlig nevne Oslo, Bergen, Trondheim, 
Østfold fylkeskommune og Hordaland 
fylkeskommune, som er de som går i 
front i klimaarbeidet i Norge. At en slik 
informasjonsinnhenting/ utredning 
ikke er foreslått, mener vi at er en 
vesentlig svakhet ved 
planprogrammet.» 

Innspillet er delvis tatt til følge. Erfaringshenting fra 
andre kommuner er nå tatt inn i kapittel 3.1. 

 

Internt samarbeid mellom kommunene i Østfold 
ivaretas allerede gjennom kommunens deltakelse i 
Klima Østfold-samarbeidet. 

 

Innspillet tas med inn i det videre planarbeidet. 



2 «Planprogrammet bør angi 
ambisjonsnivået for energi- og 
klimaplanen I planprogrammet gjengis 
internasjonale, nasjonale og regionale 
føringer av ulik art og ambisjonsnivå. 
Man bør i planprogrammet konkludere 
og angi mer spesifikt ambisjonsnivået 
for klima- og energiplanen. Slik kan 
dette bli politisk vedtatt som en føring 
for administrasjonen. Planprogrammet 
bør angi at ambisjonsnivået skal være i 
samsvar med 1,5 graders målet, og 
derved også på linje med de største 
byene i Norge. At den politiske 
føringen ikke er mer konkret angitt, 
mener vi at er en vesentlig svakhet ved 
planprogrammet.» 

Innspillet tas til etterretning, og vil bli vektlagt i det 
videre planarbeidet. 

3 «Planprogrammet bør angi at det skal 
utarbeides en overordnet strategi og 
delstrategier for de største 
utslippskildene. Utarbeidelse av mål 
og strategi er så vidt nevnt under pkt. 
1.2 formålet med planarbeidet. Det 
bør eksplisitt sies i planprogrammet at 
det er viktig at det utarbeides en 
overordnet strategi for hvordan 
målene skal nås innen 2030, og at 
tiltakene begrunnes ut fra mål og 
strategi. Det bør utarbeides 
delstrategier for hvordan man skal få 
ned klimagassutslipp, energiforbruk og 
overgang til fornybar energi for de tre 
største utslippskildene i klimagass- 
regnskapet. Det bør også være en 
egen delstrategi for å få ned 
kommunens egne utslipp.» 

Innspillet tas til etterretning, og vil bli vektlagt i det 
videre planarbeidet. 

4 «Planprogrammet bør angi at 
kommunedelplan klima- og energi 
også bør være en plan for grønn 
verdiskaping i næringslivet. En tredje 
generasjons klima- og energiplan bør 
ikke nøye seg med å beskrive tiltak for 
reduserte klimagassutslipp, omstilling 
til og økt produksjon av fornybar 
energi og tiltak for klimatilpasning. 
Planen bør også inneholde en strategi 
og tiltak for å utnytte det grønne 
skiftet til økt verdiskaping og nye 
arbeidsplasser som fremmer 
hovedmålene i planen. At 
planprogrammet ikke inkluderer 
utredning og utarbeidelse av strategi 
for grønn verdiskaping og omstilling, 
mener vi at er en vesentlig svakhet ved 
planprogrammet.» 

Formannskapet i Sarpsborg kommune vedtok 
22.08.2019 at Sarpsborg kommune skal inngå som 
partner i Klimapartner Østfold med virkning fra 
oktober 2019. Dette vil være en viktig arena for 
samarbeid mellom offentlige og private virksomheter 
i klima- og energiarbeid. 

 

Innspillet tas til etterretning, og vil bli vektlagt i det 
videre planarbeidet. 



5 «Vi vil særlig framheve noen gode og 
viktige momenter som nevnes i 
planprogrammet. 

 

- Det er en meget god oppsummering 
av internasjonale, nasjonale og 
regionale føringer. 

 

- Side 3 sies det at det skal utformes 
et klimagassbudsjett som etter hvert 
omfatter alle tiltakene i 
handlingsdelen, og dette skal 
integreres i kommunens handlingsplan 
og budsjett. Dette er et godt og viktig 
tiltak. 

 

- I innledningen til pkt. 2.4 sies det at 
«ny kommunedelplan for klima og 
energi skal sørge for retning i 
samfunnsutviklingen og legge føringer 
på annet planarbeid.» Det kan ikke 
framheves nok hvor viktig denne 
setningen er for planarbeidet og 
seinere oppfølging av ny klima- og 
energiplan.» 

Tas til orientering, og innspillet tas med inn i det 
videre planarbeidet. 

 


