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Formålet med planarbeidet 
Den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel konkluderer med at det er ekstremt sannsynlig at 

klimagassutslippene fra menneskelig aktivitet er hovedårsaken til den observerte temperaturøkningen 

fra 1951 og fram til i dag. Utslippene av klimagasser har aldri vært høyere. Klimaendringene påvirker 

økosystem, økonomi og helse, og konsekvensene vil trolig bli større i tiårene som kommer.  

Tidlig på 2000-tallet utarbeidet Horten kommune for første gang en egen klima- og energiplan. Planen 

la til rette for å redusere klimagassutslipp og energibruket i kommunen. Om lag ti år senere ble denne 

revidert, og Horten kommunes Klima- og energiplan 2012 – 2020 ble vedtatt. I 2016 ble planen fulgt 

opp med et fireårig handlingsprogram. 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål bør vurderes regelmessig, og minst hvert 

fjerde år, jamfør bestemmelsen om revisjon av kommunal planstrategi i plan- og bygningsloven § 10-

1. I Horten kommunes planstrategi for 2016 – 2020 ble det besluttet at det var behov for en rullering 

av klima- og energiplanen, og det ble lagt opp til at en kommunedelplan for klima og energi kunne 

vedtas i 2018. Etter at gjeldende plan ble vedtatt har særlig kunnskapsgrunnlaget endret innhold, men 

det har også kommet en rekke nye føringer, strategier samt mål for klima- og energiplanlegging på 

internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå. 

Plan- og bygningsloven § 4-1 krever at det utarbeides et planprogram for 

kommunedelplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med 

planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, 

hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 

 

Rammebetingelser 

 

Internasjonalt klimasamarbeid og FNs klimapanel (IPCC) 
 

Rammeverket for det internasjonale klimasamarbeidet er FNs klimakonvensjon (1992), hvor Norge og 

194 andre land er med. Klimakonvensjonen har som langsiktig mål at konsentrasjonen av klimagasser 

i atmosfæren skal stabiliseres på et nivå som forhindrer en farlig og negativ menneskeskapt påvirkning 

av klimasystemet. 

 

Parisavtalen 
 

Parisavtalen ble vedtatt 12. desember 2015 og er den første rettslig bindende klimaavtalen med reell 

global deltakelse. Målet er å holde økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen til godt under 

2 °C. Siden avtalen ble forkastet av USA i 2017, har EU og Kina levert en felleserklæring der det 

fremheves at klimaforpliktelsene vil bestå som avtalt. 
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EU 
 

Det europeiske råd har vedtatt EUs nye klima- og energimål frem mot 2030. Rammeverket inkluderer 

en norsk forpliktelse om utslippskutt på 40 prosent for ikke-kvotepliktig sektor. 

Nasjonalt – klimaforliket 

 
 Norge skal overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng i første 

forpliktelsesperiode. 

 Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av 

klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. 

 Norge skal være karbonnøytralt i 2050. 

 Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale, der også andre industriland tar på seg store 

forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det 

innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030. 

 

Statlig planretningslinje 
 

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 den statlige retningslinjen. 

Statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging skal legges til grunn for planlegging 

lokalt. 

 

NOU 2010:10 - Tilpassing til et klima i endring 
 

Varslede klimaendringer skjerper kravene til fornuftig arealbruk og langsiktig planlegging. Høyere 

temperatur og ikke minst hyppigere tilfeller av kraftig nedbør kan gi økt forekomst av flom, skred og 

erosjon. Et endret nedbørsmønster kan i tillegg øke risikoen for hendelser som flom og skred i områder 

som ikke har vært utsatt tidligere. Derfor er det viktig at planleggere og beslutningstakere tar i bruk 

klimaframskrivninger i planarbeidet, i tillegg til den kunnskapen de allerede besitter og bruker i form 

av historiske data og kjennskap til lokale forhold. 

 

Regionale politiske føringer 
 

Regional plan for klima og energi 2016-2020 utarbeidet av Vestfold fylkeskommune er viktig som 

bakgrunn for den kommunale klima- og energiplanen. 

Vestfoldsamfunnet vil fokusere på fem prioriterte satsningsområder: 

 Klimagassutslipp 

 Produksjon og anvendelse av fornybar energi 

 Reduksjon og effektivisering i stasjonært og mobilt energiforbruk 

 Klimatilpasning - Samarbeid, holdninger og kommunikasjon 
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Kommunale føringer 
 

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan. Samfunnsdelen er grunnlaget for sektorenes 

planer og virksomhet i kommunen. 

Det er i planen vedtatt fire fokusområder for den langsiktige utviklingen av Horten-samfunnet: 

 Attraktivitet 

 God oppvekst 

 Trygghet for innbyggerne 

 Natur og miljø 

Innen fokusområdet natur og miljø er et av hovedmålene at lokalsamfunnet skal ta et globalt 

klimaansvar, med følgende strategi: 

 Kommunens egen virksomhet går foran som et godt eksempel, utnytter de virkemidler den rår 

over og skal være klimanøytral innen 2020. 

 Et konsentrert og miljøvennlig utbyggingsmønster som reduserer transportbehovet. 

 Satse på grønn mobilitet. 

 Stimulere næringsliv og innbyggere til å redusere klimagassutslipp. 

Andre viktige føringer finnes i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for sykkeltrafikk, 

hovedplan avløp, hovedplan vann samt landbruksplan. 

Sentrale temaer for planarbeidet 
 

Kommunen har viktige roller og virkemidler i sektorer som står for omtrent halvparten av norske 

klimagassutslipp. 

 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging skal sikre at kommunene går foran i arbeidet 

og bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler. I likhet med dagens plan vil disse sektorene og 

rollene være et utgangspunkt for temaene revisjonsarbeidet. Det vil vurderes om det er hensiktsmessig 

å inkludere andre tema i plandokumentet. Tekst, kapittelstruktur og oppsett vil endres etter behov. 

Behov for spesifikke faglige utredninger bestemmes underveis. 

Roller 
 Myndighetsutøver, herunder lokal planmyndighet. 

 Eier av bygg og anlegg, inkludert kommunale veier. 

 Grunneier. 

 Politisk aktør og lokal samfunnsutvikler. 

 Tjenesteleverandør. 

 Eier og drifter av kjøretøy og fartøy. 

 Innkjøper av varer og tjenester. 

 Byggesaksbehandler. 

 Ansvarlig for skoleruter, pasienttransport med mer. 

 Deltaker i regional planlegging. 

          Sektorer 

 

 Transport 

 Energiforsyning 

 Oppvarming av bygg 

 Vann og avløp 

 Avfall 

 Landbruk 
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Faktagrunnlag med status og framskrivninger 

 
 Informasjon om klimagassutslipp i kommunen fordelt på kilder og sektorer. Alle kilder med 

direkte utslipp av klimagasser innenfor kommunens grenser søkes å inkluderes. 

 Informasjon om energisystem, energiforsyning og forbruk av energi innen kommunens 

grenser, herunder tilgang på miljøvennlige energiressurser. 

 Framskrivning av utslippene i kommunen dersom det ikke gjennomføres nye tiltak, forventet 

etterspørsel etter energi og forventet ny energiproduksjon. Framskrivningen vil være minst ti 

år. 

Dette framgår av planretningslinjens punkt 4 a, b og c. 

I revisjonsarbeidet vil tilgjengelig statistikk- og grunnlagsmateriale vurderes, sammen med behovet for 

bruk av dette.  

Vestfold fylkeskommune har nylig fått utarbeidet et felles kunnskapsgrunnlag for kommunene i 

Vestfold, som skal være et faktagrunnlag for status og framskrivninger av klimagassutslipp og 

energisystem. Horten kommune har sammen  med kommunene Tønsberg og Sandefjord bidratt i 

arbeidsgruppen for utarbeidelsen av dette kunnskapsgrunnlaget. 

For å måle effekten av tiltakene er det av avgjørende betydning å ha gode indikatorer. Dette er et 

moment som har vært utfordrende på grunn av inkonsekvent statistisk materiale. I den 

sammenhengen anses det derfor som svært viktig at det i en ny klima- og energiplan beregnes 

klimaeffekter av foreslåtte tiltak, settes klare mål, og etableres gode indikatorer slik at man i etterkant 

kan vurdere om man har nådd målene eller ikke. 

 

Nye eller reviderte mål 

 
 Ambisiøse mål for utslippsreduksjoner. 

 Ambisiøse mål for klimatilpasning. 

 Ambisiøse mål for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging. 

Dette framgår av planretningslinjens punkt 4 d og e. 

I revisjonsarbeidet vil graden av måloppnåelse i gjeldende plan utredes. Hvis det vurderes som 

hensiktsmessig, kan gjeldende mål endres eller erstattes av nye mål. Kunnskap om måloppnåelse vil 

blant annet være basert på vurderinger gjort i Handlingsprogram for Klima- og energiplan 2017 – 2020 

og klimaregnskapet for kommunens egen virksomhet som utarbeides årlig. Det vil legges vekt på at 

målene er både ambisiøse, realistiske og målbare, og at handlingsprogrammet er i samsvar med de 

målene som settes. 

 

Tiltak og virkemidler 

 
 Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og 

miljøvennlig energiomlegging. Tiltakene og virkemidlene bør i størst mulig grad underbygge 

målene som settes.  

 Utredning av virkemidler som tenkes benyttet for å nå målsettingene. 



 
7 

Dette framgår av planretningslinjens punkt 4 f og g. 

Tiltakene i dagens plan evalueres og eksisterende samt mulige nye virkemidler vurderes. Det må 

avklares hvorvidt eksisterende virkemidler har bidratt til utslippsreduksjoner, i hvilken grad det kreves 

ytterlige virkemidler framover, og hvilke virkemidler/type virkemidler disse eventuelt kan være. 

I sentrale tema for planarbeidet inngår innovasjon og utvikling, partnerskap og samarbeid, 

kommunikasjon og påvirkningsarbeid og kompetanse. 

 

Klimatilpasning 
 

Klimatilpasning handler om å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og å dra nytte av 

eventuelle fordeler. Klimaendringer kan endre forutsetningene og rammene for mange av kommunens 

oppgaver, som hvor det kan bygges, hvilke helsetjenester befolkningen vil behøve, hvilke bedrifter og 

næringsliv kommunen bør legge til rette for og forvaltning av naturen. God og helhetlig planlegging, 

som tar hensyn til dagens og framtidens klimaendringer, står helt sentralt på veien mot et 

klimatilpasset samfunn. 

Klimatilpasning er et regionalt fokusområde der fylkesmannen følger opp innsatsen lokalt.  

Den 8. februar 2016 ba Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk administrasjonen om å 

vurdere følgende: 

1. «Basert på bla de risikomomenter knyttet til økt nedbør, mer flom og økt fare for skred som 

er beskrevet i denne sak, settes det i gang et arbeid med å utarbeide en klimatilpasningsplan 

for Horten kommune. 

2. Klimatilpasningsplanen bør blant annet redegjøre for de mest aktuelle risiko knyttet til 

klimaendringer i Horten kommune og skissere forebyggende og kortsiktige tiltak for å best 

mulig møte klimaendringene.» 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging omhandler ikke tiltak for klimatilpasning. 

Horten kommune kan selvfølgelig velge å inkludere både tiltak for å redusere klimagassutslipp og 

klimatilpasning i samme plan, og velger å ha med klimatilpasning som tema i revisjonsarbeidet. 

Hovedutvalget oversendelse til administrasjonen vil bli inkludert i dette arbeidet. 

Klimatilpasningstiltak skal forøvrig tydelig implementeres i kommunale planer og budsjetter. 

 

Handlingsdel 
 

Det følger av plan- og bygningsloven § 11-1 og § 11-2 at en tematisk kommunedelplan skal ha en 

handlingsdel. Dette er en sentral del av klima- og energiplanleggingen, som angir en overordnet 

prioritering av hvilke tiltak som skal gjennomføres, med tydelig ansvarsfordeling og tidsfrister.  

I forbindelse med utarbeidelse av handlingsprogrammet vil det gjøres kost- nyttevurderinger som 

bidrag til tiltaksprioritering, som vil inkludere både økonomiske samt klima- og miljømessige 

perspektiver. Å legge til rette for god samordning mellom handlingsprogrammet, øvrig planverk og 

økonomiplanleggingen er viktig. Det tas sikte på å utvikle verktøy for dette i planarbeidet med 

beskrivelser av hvordan man skal sikre at mål og tiltak fra handlingsprogrammet kan inkluderes i 

kommuneplan med arealdel og samfunnsdel, økonomiplan og årsbudsjett. 
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Organisering og medvirkning 
 

En analyse av energi- og klimaplanlegging i norske kommuner (Vista Analyse, 2014) har identifisert 

forankring, nettverk og samarbeid som de største suksessfaktorene for lokalt klimaarbeid. Det satses i 

dette planarbeidet på en bred og åpen revideringsprosess, med gode muligheter for medvirkning, 

deltakelse, informasjon og dialog underveis, både internt og eksternt. 

 

Organisering 
 

POLITISK FORANKRING: Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk vil bli løpende informert 

om arbeidet med planen. 

STYRINGSGRUPPE: Kommunalsjef Administrasjon, kommunalsjef Teknisk, kommunalsjef Kultur og 

samfunnsutvikling og Havnefogden. Holdes orientert om det pågående arbeidet med planen. 

Styringsgruppen er ansvarlig for å koordinere og forankre arbeidet. 

PROSJEKTEIER: Kultur og samfunnsutvikling, ved Enhet for kommuneutvikling. 
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PROSJEKTLEDER: Kommunens miljørådgiver. Prosjektleder er ansvarlig for å sammenstille det arbeidet 

som gjennomføres og følge opp at arbeidsoppgavene blir utført på en tilfredsstillende måte innenfor 

gitte tidsrammer. 

ARBEIDSGRUPPE: Representanter fra de fleste enhetene i kommunalområde teknisk, enhet for 

kommuneutvikling, plan- og utbyggingstjenester, næring, økonomi (inkl. innkjøp) og Horten 

havnevesen. Arbeidsgruppen er ansvarlig for å fremskaffe nødvendig informasjon og være med å 

identifisere og vurdere tiltak innenfor sitt arbeidsområde. Arbeidsgruppen skal bidra og delta aktivt 

inn i planprosessen. 

DELPROSJEKTGRUPPER: Ved behov etableres det delprosjektgrupper for å utarbeide vurderinger og 

analyseoppgaver beskrevet i planprogrammet. 

RÅDGIVENDE FORA: Fylkeskommunen, fylkesmannen, næringsorganisasjoner, HSN og andre 

forskningsmiljøer, frivillige organisasjoner med flere. Intensjonen med rådgivende fora er å involvere 

aktører med viktig kompetanse og forankre planarbeidet i miljøer som er viktig for gjennomføring av 

tiltaksdelen i klima- og energiplanen. 

 

Opplegg for medvirkning 
 

Kommunen har en viktig rolle i arbeidet med å få 

befolkningen til å medvirke i utviklingen av 

lokalsamfunnet og for å lage partnerskap mellom 

kommune, næringsliv og befolkning. For å oppnå et 

best mulig resultat i arbeid med klima- og 

energitiltakene bør også aktører som ikke kan pålegges 

direkte tiltak, motiveres til handling.  

Det er også viktig å sørge for at regionale 

sektormyndigheter, organisasjoner, brukergrupper og 

enkeltpersoner får anledning til å involveres i 

planprosessen. Mange av de nevnte aktørene sitter 

inne med mye relevant kunnskap og er også sentrale 

når det gjelder gjennomføring av tiltak.  

 

Tilgjengeliggjøring av informasjon 
 

Folk flest får mulighet til å påvirke planleggingen gjennom informasjon om planprosessen og gode 

former for varsling eller invitasjon til prosessen. Det vil bli gitt målgruppebasert, tidsriktig og saklig 

informasjon ved oppstart og underveis slik at berørte og interesserte deltakere får en tilstrekkelig 

mulighet til å være aktive i planleggingen.  
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Allmenn kunngjøring 

 

Det vil bli kunngjort oppstart av planprosessen, hvilke muligheter som finnes for 

å gi innspill til planarbeidet, igangsettelse av høring og ettersyn av 

planprogrammet og planforslaget, og informasjon om når planen er vedtatt. 

 

Regionalt planforum 

 

Et regionalt planforum er etter pbl § 5-3, en arena for bedre samordning av forskjellige interesser og 

syn, raskere avklaring og en mer samstemt praksis i plansakene innen et fylke. Regionalt planforum 

kan benyttes under planprosessen dersom dette vurderes som hensiktsmessig. 

 

Innsamling av informasjon 
 

Det vil samles inn informasjon fra både offentlige og private kilder i 

planprosessen, slik at det opparbeides en kunnskapsbank som utfyller 

eksisterende kunnskapsgrunnlag og statistikk. 

Nettselskap og fjernvarmekonsesjonær er viktige parter å ha med. De har en 

egen plikt til å bidra med informasjon til kommunenes klima- og 

energiplanlegging. 

 

Dialog 
 

Medvirkningsprosessen vil brukes til å etablere dialog med innbyggere i Horten 

om energi- og klimaplanlegging. Dialog er særlig egnet i en forberedende fase, 

og det vil gjennomføres en åpent orienterings- og innspillsmøte når mål for 

planen og prinsipper for planløsningen skal defineres. Dersom en allmenn 

invitasjon til dialog viser seg å ikke være tilstrekkelig for å få aktuelle berørte 

grupper på banen vil digitale dialog-løsninger vurderes som et målrettet 

virkemiddel.  

Det gjennomføres også møter/ dialog med andre kommuner i Vestfold som reviderer sine planer for 

klima og energi. 

 

Samarbeid og rådsordninger 
 

Rådgivende fora kan bli invitert til samspill og kommunikasjon med 

prosjektlederen og arbeidsgruppen eller delprosjektgrupper. En mulig 

arbeidsform for dette vil være klimaseminarer med forskjellige tema, slik som 

samarbeid mellom næringsliv og kommune. 

Samarbeid i planprosessen omfatter her en mer interaktiv deltakelsesform 

mellom planmyndighet og interessenter, og innebærer et mer forpliktende 

forhold til selve planprosessen. Gjensidig læring, utveksling av kunnskap og 

verdier, samt økt dialog med befolkningen er viktige gevinster i samarbeidsprosessen.  



 
11 

Fremdrift 
   2017 2018 

J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Utarbeide forslag til planprogram                    

Politisk beh. forslag planprogram (FOR)                    

Høring forslag til planprogram                    

Bearbeiding planprogram                    

Vedtak planprogram (KOM)                    

Analyser og utredning                    

Sammenstilling planmateriale                    

Politisk behandling planforslag (FOR)                    

Høring planforslag                    

Bearbeiding av planforslag                    

Vedtak plan (KOM)                    

 

I henhold til planstrategien legger planprogrammet til grunn at det skal foreligge politisk vedtak for 

kommunedelplan klima og energi innen utgangen av 2018. Eventuelle forsinkelser i prosessen vil 

kunne føre til at fremdriftsplanen må revideres, med påfølgende forskyvning av politisk vedtak av 

kommunedelplanen. 


