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Varsel om oppstart av planarbeid - Forslag til planprogram: Kommunedelplan
for klima og energi for Marker kommune 2019 - 2030
Plan- og miljøutvalget 15.01.2019:
PM- 19/003 Vedtak:
Planprogram for «Kommunedelplan Klima- og energi for Marker kommune 2019 - 2030» legges ut til
offentlig ettersyn og sendes på høring. Samtidig varsles oppstart av klimaplanarbeidet.

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
Planprogram for «Kommunedelplan Klima- og energi for Marker kommune 2019 - 2030» legges ut til
offentlig ettersyn og sendes på høring. Samtidig varsles oppstart av klimaplanarbeidet.

Saken gjelder:
Marker kommunes klima- og energiplan fra 2011 skal rulleres i tråd med statlig planretningslinje for
klima- og energiplanlegging i kommunene. Framlagte planprogram beskriver planarbeidets formål,
organisering, framdrift, innhold og opplegg for medvirkning for den nye planen. Forslag til
planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av oppstart av
planarbeidet. Det er et mål at planen skal være ferdig innen 2019.
Denne saken skal sluttbehandles av: Plan- og miljøutvalget
Bakgrunn og saksopplysninger:
Marker kommune sin gjeldende klima- og energiplan ble vedtatt i 2011 og ble utarbeidet i fellesskap
mellom kommunene i Indre Østfold. I planstrategien for Marker vedtatt den 13.06.2017 er det
vedtatt et planbehov for ny klima- og energiplan i perioden 2016 - 2020. Formålet med den ferdige
planen er å styrke klimaplanen som strategisk styringsdokument for kommunen. Langsiktige
strategier skal tydeliggjøres og mål skal forankres. Planen skal ha et samfunnsperspektiv og være i
tråd med føringene i kommuneplanens samfunnsdel for 2016 – 2028 der miljø, klima og energi er et
gjennomgangstema innenfor de forskjellige mål og strategiene.
I statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene står det følgende om
kommunens ansvar for klimaplanlegging: «Kommunene skal i sin kommuneplan eller i egen
kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer
effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd med denne retningslinjen.» I planarbeidet
vil ulike typer tiltak som bidrar til disse tre punktene vurderes. Planarbeidet vil også belyse hvordan

god ressursutnyttelse i Marker kan føre til mindre klimagassutslipp andre steder i verden. Slik skal
klimaplanen belyse hvordan Marker skal bidra til å følge opp Norges forpliktelser i Parisavtalen og
FNs bærekraftsmål nr. 13: «Stoppe klimaendringene». Planen skal også vise dagens utslippsstatus,
samt kommunens mål og strategier for å redusere utslippene. Klimaplanen skal både omhandle
kommunens rolle som myndighetsutøver, samfunnsutvikler, tjenesteyter, innkjøper,
eiendomsforvalter med mer.
Klimaplanen skal rulleres i et samarbeid mellom aktørene i Klima Østfold-nettverket, dvs. sammen
med flere av Østfolds kommuner og Østfold fylkeskommune. Arbeidet er en del av et Horizon 2020prosjekt med formål om å utvikle en metode som effektiviserer klimaplanprosessen for den enkelte
kommune og forbedrer medvirkningen med andre aktører i samfunnet.
Klimaplanen må forankres i hele organisasjonen og det er et mål at tiltak skal gjennomføres både i
egen virksomhet og i samfunnet forøvrig. Klimaplanen skal utformes slik at den er lett å lese og
enkel å forstå. Det skal formuleres tydelige mål og strategier som skal bidra til måloppnåelse. Tiltak
beskrives i egen handlingsplan som rulleres hyppigere enn planen. Hvor ofte vil bli definert som en
del av planprosessen.
I samsvar med plan- og bygningsloven varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan for klima og
forslag til planprogram sendes på høring. Frist for innsending av innspill settes til 1. mars 2019.
Vurdering av alternativer og konsekvenser:
Tverrfaglige vurderinger:
Planprogram for klimaplan for Marker gjør rede for formål, rammer og føringer for planarbeidet,
planarbeidets framdrift og organisering, medvirkning og behovet for utredninger. Dette er i samsvar
med plan- og bygningsloven § 4-1.
Klimaplanen skal danne et grunnlag for kommunens klimapolitikk. I løpet av planprosessen anbefaler
rådmannen at det konkretiseres mål og strategier ut fra tilgjengelig kunnskap som fører til:
· Reduserte utslipp av klimagasser
· Redusert energibruk
· Økt bruk av energi fra fornybare kilder

Dette er i tråd med statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene.
I tråd med statlige planretningslinje anbefaler rådmannen at klimaplanen har et samfunnsperspektiv
slik at målsettingene gjelder for hele Markersamfunnet og ikke bare kommuneorganisasjonen.
Gjennom planarbeidet skal det framkomme konkrete tiltak i Marker kommune som organisasjon.
Disse tiltakene beskrives i et dokument/ handlingsprogram som kan fornyes hyppigere og hurtigere
enn dersom dette skulle være en del av en kommunedelplan. Utarbeidelsen av dette dokumentet
trenger ikke å følge samme progresjon som kommunedelplanen.
Fremdriftsplanen er stram, med planlagt vedtak utgangen av 2019. Dersom det underveis i
planprosessen fremkommer at kvaliteten på planen kan forbedres vesentlig ved å forlenge
fremdriften noe, anbefaler rådmannen at det åpnes for en slik mulighet.
Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme:
Gjennom utarbeidelse av Klima- og energiplan i fellesprosjektet under Klima Østfold vil Marker
kommune oppfylle planleggingskravet i den statlige planretningslinjen.
Vurdering av økonomi og organisasjon
Det er for tidlig å anslå økonomiske konsekvenser av planen. De nødvendige utredningene vil
finansieres gjennom samarbeidet i Klima Østfold.

Aktuelle planer, vedtak og dokumenter
Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011 – 2020
Planstrategi for 2016 – 2020
Kommuneplanens samfunnsdel 2016 - 2028
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