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SAKSUTSKRIFT 
Arkivsak-dok.  18/02906-17 
Saksbehandler Kristine Molkersrød 
 
 
 
 

Planprogram kommunedelplan klima og energi for Sarpsborg 
kommune 2021 - 2030 - stadfestelse 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 11.09.2019 39/19 
2 Formannskapet 2015 - 2019 12.09.2019 74/19 
 
 
Behandling i Utvalg for plan, miljø og teknikk 11.09.2019: 
Saksordfører Klaus Lintho (AP) orienterte om saken. 
 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Per Ludvig Spydevold (KRF), Grete Moræus Stray (H), Klaus Lintho (AP) 
 
Saksordfører fremmet følgende innstilling: 
Planprogram for kommunedelplan klima og energi for Sarpsborg kommune 2021-2030,  
jf. vedlegg 1, vedtas. 
 
Representanten Per Ludvig Spydevold (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Lastebileierforbundet og Østfold bondelag/Sarpsborg bondelag legges til som 
høringsinstanser.  
Jernbanens påvirkning må tydeliggjøres. 
 
Votering 
Innstillingen fra saksordfører (inkl. tilleggsforslaget Kristelig Folkeparti) ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Innstilling fra Utvalg for plan, miljø og teknikk  
Planprogram for kommunedelplan klima og energi for Sarpsborg kommune 2021-2030,  
jf. vedlegg 1, vedtas. 
 
Lastebileierforbundet og Østfold bondelag/Sarpsborg bondelag må legges til som 
høringsinstanser.  
Jernbanens påvirkning må tydeliggjøres. 
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Behandling i Formannskapet 12.09.2019: 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Ingen 
 
Votering 
Innstillingen fra Utvalg for plan, miljø og teknikk ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak  
Planprogram for kommunedelplan klima og energi for Sarpsborg kommune 2021-2030, 
Jf. vedlegg 1, vedtas. 
 
Lastebileierforbundet og Østfold bondelag/Sarpsborg bondelag legges til som 
høringsinstanser.  
Jernbanens påvirkning må tydeliggjøres. 
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Planprogram kommunedelplan klima og energi for Sarpsborg kommune 
2021 - 2030 - stadfestelse 

Saksordførersak.  
Saksordfører: Klaus Lintho, Ap 
Medsaksbehandlere: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
 
 
Saksordførers innstilling: 
Legges fram i møtet 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Planprogram for kommunedelplan klima og energi for Sarpsborg kommune 2021-
2030. 
Vedlegg 2: Høringsuttalelser planprogram kommunedelplan klima og energi. 
Vedlegg 3: Høringsinstanser – utkast til planprogram for kommunedelplan klima og energi. 
 
Sammendrag: 
Formannskapet vedtok 06.06.2019 at forslag til planprogram for kommunedelplan klima 
energi for Sarpsborg kommune 2021-2030 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
samtidig med varsling av oppstart av planarbeidet. 
 
Planarbeidet og implementering av selve planen skal resultere i at Sarpsborg kommune får 
lavere utslipp av klimagasser, redusert energibruk og en større andel av fornybar energi.  
Den endelige planen skal beskrive føringer og rammebetingelser for kommunens 
klimapolitikk; energiforbruk og klimagassutslipp i Sarpsborg, klimatilpasning, mål og 
strategier. Den skal også inneholde en handlingsdel som beskriver tiltak som skal 
gjennomføres. 
 
Innen fristen har Sarpsborg kommune mottatt uttalelser fra syv høringsinstanser. Det er gjort 
fem mindre endringer i planprogrammet som følge av innspill som har kommet inn. 
 
Utredning: 
Ifølge høringsutkast til Handlingsplan 2020 – 2023 skal kommunedelplan for klima og energi 
revideres med forventet sluttbehandling i 2021. Utkast til planprogram ble vedtatt sendt ut på 
høring av formannskapet 06.06.19 samtidig med varsling om oppstart av planarbeidet.  
 
Planprogrammet er starten på arbeidet med revidering av kommunedelplanen for klima og 
energi, og legger rammer for det videre planarbeidet. Samtidig er dette en mulighet for 
berørte parter til tidlig å komme med innspill og forberede seg på en kommende planprosess. 
 
Planprogram for kommunedelplan klima og energi for Sarpsborg kommune 2021 – 2030 
beskriver rammer for planprosessen og formålet med planarbeidet. Planprogrammet 
beskriver også status og utfordringer for klima(endringer), samt at det viser hvilke 
internasjonale, nasjonale og regionale rammer og føringer kommunen må forholde seg til i 
arbeidet med klima- og energiplanen. Det skisserer også status og mål for klimaarbeidet i 
Sarpsborg. I tillegg inneholder det et kapittel som omhandler organisering av arbeidet, som 
inkluderer medvirkning, utredningsbehov og en fremdriftsplan for planarbeidet. Programmet 
er en plan og en disposisjon for den endelige planen. 
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For alle regionale planer og kommunedelplaner, og for reguleringsplaner som kan ha 
vesentlig virkninger for miljø og samfunn skal det som et ledd i varsling av oppstart av 
planoppstart utarbeides et eget planprogram som grunnlag for planarbeidet, jf. plan- og 
bygningsloven § 4-1 planprogram. Ifølge bestemmelsen skal planprogrammet gjøre rede for: 

 Formålet med planarbeidet 
 Planprosessen med frister og deltakelse 
 Opplegg for medvirkning 
 Behov for utredninger 

 
Planarbeidet og implementering av selve planen skal resultere i at Sarpsborg kommune får 
lavere utslipp av klimagasser, redusert energibruk og en større andel av fornybar energi.  
Den endelige planen skal beskrive føringer og rammebetingelser for kommunens 
klimapolitikk; energiforbruk og klimagassutslipp i Sarpsborg, klimatilpasning, mål og 
strategier.  Den skal også inneholde en handlingsdel som beskriver tiltak som skal 
gjennomføres. 
 
For å sørge for at tiltakene i den nye planens handlingsdel blir rullert årlig skal det utformes 
et klimagassbudsjett (også kalt klimabudsjett) som integreres i kommunens handlingsplan og 
budsjett. På kort sikt vil dette klimabudsjettet komplementere/erstatte deler av 
handlingsdelen i den nye planen. På lang sikt er målet at klimabudsjettet skal inkludere alle 
klima- og energitiltak i kommunen og på den måten så godt som erstatte planens 
handlingsdel.  
 
Forslag til planprogram ble sendt til flere høringsinstanser med høringsfrist 16.08.2019, se 
vedlegg 3 for liste over de som ble tilsendt forslag til planprogrammet. Det ble også varslet 
oppstart av planarbeid i lokalpressen og på Sarpsborg kommunes hjemmeside. 
 
Etter høringsfristens utløp er det mottatt høringsuttalelser fra Bane NOR, Statens Vegvesen, 
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard, Sarpsborg Skogeierlag 
og Besteforeldrenes klimaaksjon. For å se sammenfatning av uttalelsene og 
kommunedirektørens vurdering, se vedlegg 2. 
 
Vurdering - Endringer i planprogram og behandling av innspill: 
På bakgrunn av innspill i høringsrunden er det gjort fem mindre endringer i planprogrammet.  
 
I kapittel 2.2 Nasjonale føringer er det lagt til et avsnitt om statlige planretningslinjer for klima- 
og energiplanlegging og klimatilpasning. Dette etter innspill fra Fylkesmannen i Oslo og 
viken. At dette avsnittet har blitt lagt til medfører også at et av innspillene fra Statens 
Vegvesen delvis er tatt til følge. 
 
I kapittel 2.3 Regionale føringer er informasjon oppdatert vedrørende utvikling i arbeidet med 
utarbeidelse av regional plan for klima og energi for Østfold, etter at kommunen ble gjort 
oppmerksom på dette av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det er også lagt til at når denne 
planen er endelig vedtatt vil den legge et viktig grunnlag for kommunens videre klimaarbeid. 
 
Statens vegvesen spilte inn at Bypakke Nedre Glomma og forhandlinger om byvekstavtaler 
kunne nevnes. Dette innspillet er tatt til følge, og er omtalt i planprogrammet i kapittel 2.4.3 
Mål for klimaarbeidet i Sarpsborg. 
 
Etter innspill fra Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) er det lagt inn en setning i kapittel 3.1 
Medvirkning og organisering om at kommunen også skal se på klimaplaner og klimaarbeid 
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fra andre byer og fylker og ta lærdom av disse både når det gjelder gjennomføring av 
planarbeidet, mål, strategier, konkrete tiltak samt gjennomføring av klimaplanen. 
 
I det samme kapittelet (3.1 Medvirkning og organisering) er det også lagt til en setning om 
medvirkning for barn og unge etter innspill fra både Statens Vegvesen og Fylkesmannen i 
Oslo og Viken. De påpekte begge at opplegg for medvirkning kunne vært tydeligere 
konkretisert m.m. 
 
Flere av de øvrige innspillene er nyttige og vil bli vurdert videre i planarbeidet, men har ikke 
ført til endring av planprogrammet. 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
Økonomi: 
Gjennomføring av planprogrammet vil ikke koste mye, men gjennomføring av handlingsplan 
og klimabudsjett vil kreve at det avsettes midler til dette arbeidet. 
 
Miljø: 
En vellykket implementering av ulike tiltak i henhold til planen vil redusere utslipp av 
klimagasser, medføre en mer effektiv energibruk og en miljøvennlig energiomlegging. 
Reduksjon av utslipp av klimagasser kan spille positivt inn både nasjonalt og lokalt. 
  
Folkehelse: 
Tiltak som implementeres i henhold til endelig plan kan få positiv innvirkning på folkehelse. 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Planprogram for kommunedelplan klima og energi for Sarpsborg kommune 2021 – 2030, jf. 
vedlegg 1, vedtas. 
 
 
 
 
Rett utskrift. 
Dato: 13. september 2019 

Hilde Øisang 
Formannskapssekretær 
 
Dokumentet er elektronisk signert. 
 
Saken oversendes saksbehandler for oppfølging. 
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