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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
 
Arkivsak: 21/339   
 
PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 
 
Saksbehandler:  Emilio Alvarenga Arkiv: 144 K00  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/21 Planutvalget 09.06.2021 
 
Kommunedirektørens forslag 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 4.1 og 12.9, legges planprogram for 
kommunedelplan for Klima og energi til offentlig ettersyn i minst seks uker. Det varsles 
samtidig om oppstart av planarbeid. 
 
Klimabudsjett testes ut i Våler kommune for budsjettåret 2022. I forbindelse med vedtaket av 
endelig klima- og energiplan vil det vurderes om klimabudsjett framover skal erstatte planens 
handlingsdel. 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 09.06.2021 sak 10/21 
 
Behandling: 
Karianne Kullerud fremmet følgende tilleggsforslag: 
Jord- og skogbruk skal også inkluderes i det videre arbeidet med klima og energiplan. 
 
Kommunedirektørens forslag vedtatt enstemmig. 
Kulleruds forslag vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 4.1 og 12.9, legges planprogram for 
kommunedelplan for Klima og energi til offentlig ettersyn i minst seks uker. Det varsles 
samtidig om oppstart av planarbeid. 
 
Klimabudsjett testes ut i Våler kommune for budsjettåret 2022. I forbindelse med vedtaket av 
endelig klima- og energiplan vil det vurderes om klimabudsjett framover skal erstatte planens 
handlingsdel. 
 
Jord- og skogbruk skal også inkluderes i det videre arbeidet med klima og energiplan. 
 
 
Utredning: 
Faktiske opplysninger 
Planprogrammet for klima og energiplanen er utarbeidet i samarbeid med fagnettverket Klima 
Østfold, der alle kommunene i «gamle» Østfold og Viken Fylkeskommune er med.  
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Planprogrammet redegjør formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som er 
vesentlige for miljø og samfunn der det vektlegges de forente nasjonenes (FN) 17 
bærekraftmål. 
 
Planprogrammet foreslår at det fokuseres på følgende temaer: 

 Direkte klimagassutslipp og energisystem i kommunen 
 Miljøvennlig energiomlegging generelt, og spesielt i kommunal bygningsmasse 
 Klimagassutslipp som kommunen og aktørene eller i Vålersamfunnet indirekte forårsaker 

andre steder i verden 
 Vurdering om bruk av klimabudsjett 

  
Et klimabudsjett er et verktøy for å systematisere klimaarbeidet i en kommune, og kan om 
ønskelig erstatte klimaplanens handlingsdel. I et klimabudsjett synliggjøres klimatiltak og -
virkemidler og ansvarlig enhet i kommunen for gjennomføring. Der det er mulig vil 
klimaeffekten beregnes, og man kan si noe om hvor stor påvirkning tiltakene vil ha på 
kommunens totale klimagassutslipp. Det kan innføres rapportering i tråd med oppfølging av 
ordinært budsjett der indikatorene forteller om status og måloppnåelse.  
 
Vurderinger 
Klima- og energiplanen vil vektlegge reduksjon av direkte klimautslipp, noe som innebærer 
utslipp som blir produsert innenfor kommunegrensen. Klimabusjetter vil kunne gi en målbar 
klimaeffekt av klimatiltak og virkemidler, i Våler kommune. Dette vil gi forutsigbarhet og 
systematisering i klimaarbeidet. Det forelås å teste ut klimabudsjett i Våler for budsjettåret 
2022.  
 
Medvirkning 
 
Kommunen skal jobbe for å ha medvirkning med barn og unge via skole, ungdomsråd og ungt 
entreprenørskap. Da Covid19-pandemien påvirker mulighetene for fysisk folkemøte, vil det 
planlegges i samarbeid med seksjon for Helse og velferd, og Oppvekst og kultur, om hvordan 
selve prosessen kan foregå hensiktsmessig. Det finnes ulike digitale hjelpemidler som kan 
skape en plattform for diskusjon rundt temaene klima og miljø for barn og unge. Eksempelvis 
digitale møter, ordskyer, korte notater med innspill og lignende. 

Det vil søkes samarbeid med kompetansemiljøer som Klima Østfold og forskning- og 
utviklingsinstitusjoner (FoU) for en forskningsbasert og systematisk tilnærming til 
utslippsreduksjon fra faste og mobile kilder. 

Kommunen skal skape dialog med faglige organisasjoner, lag og foreninger omhandlende 
klimatiltak.  

Kommunen skal skape dialog med næringsliv og bedrifter omhandlende klimatiltak. 

Under høringsperioden vil innbyggere varsles om planprosessen på kommunens hjemmesider 
og sosiale medier. 
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Planprosess 

Planen vil utarbeides av arbeidsgruppe for klimaarbeid i kommunen. Oppgaver vil fordeles 
mellom medlemmene som har kjennskap til de ulike temaene. Medvirkningsprosessene som 
innebærer dialog med innbyggere, næring og høringsinstanser vil vektlegges i 
planutformingen. I følgende tabell vises et forslag til planprosess.   

 

Tema Frist 
Fremme planprogram PLU – 09.06.2021 
Medvirkningsmøte i 
høringsperioden for 
planprogrammet. Ifm 
ferieavvikling vil det legges 
til ekstra tid til høringen. 

Innen seks uker etter PLU-
møtet 

Fastsette planprogram PLU – 13.10.2021 
Skrive utkast til plan etter 
fastsatt planprogram. 

  

1.gangsbehandling av 
planen 

PLU – 10.11.2021 

Medvirkningsmøter/ 
arbeidsverksted i 
høringsperioden for planen 
(6 uker) 

  

2.gangsbehandling  PLU – FEBRUAR 2022 
Vedtak KST – MARS 2022 

 
Konklusjon 
Planprogrammet vil gi rammer for det videre arbeidet med Klima- og energiplan i Våler 
kommune. Klimabudsjettet kan fungere som en del av handlingsdelen for Klima- og 
energiplanen.  
 
Vedlegg 

1. Forslag til planprogram 
 


