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Høring: Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi i
Østfold 2019-2030
Fylkesutvalget i Østfold behandlet 02.05.2018 forslag til planprogram for regional plan for
klima og energi. Fylkesutvalget vedtok å sende forslaget på høring med høringsfrist 5. juli.
2018. Med dette høringsbrevet varsles oppstart av arbeidet med regional plan for klima og
energi i Østfold.
Bakgrunn
Å stoppe menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i
dag, både lokalt og globalt. For å ta tak i dette har Fylkestinget i Østfold vedtatt at det skal
lages en regional plan for klima og energi. Regionale planer skal utforme politikk for
Østfoldsamfunnet, slik at alle samfunnsaktører, fra stat, fylke, og kommuner, fra privat sektor,
frivillige organisasjoner og innbyggerne, bedre kan samarbeide om å løse store utfordringer.
Dette planarbeidet skal nå i gang, og det første skrittet er å utarbeide et planprogram.
Planprogrammet er en «plan for planen», og skal klargjøre rammene for arbeidet med den
kommende klima- og energiplanen i Østfold. Innbyggerne og andre samfunnsaktører får
anledning til å påvirke klima- og energiplanen tidlig, ved å gi innspill til planprogrammet. Mens
planprogrammet er på høring, og underveis i arbeidet med planen, vil innspill kunne gis
digitalt og i møter eller verksteder. Selve planen vil også komme på høring.
Prosess og medvirkning
Klima- og energiplanen for Østfold skal være en regional plan, noe som innebærer at den skal
følge prosessreglene i Plan- og bygningsloven §8. Fylkesutvalget er styringsgruppe for planen, har
myndighet til å legge planprogrammet ut på høring, og å gjøre endelig vedtak på dette, mens
endelig vedtak av selve planen vil bli gjort av fylkestinget.
Planen skal utarbeides i nært samarbeid med kommunene og Fylkesmannen gjennom Klima
Østfold-samarbeidet. Det legges opp til bred dialog og medvirkning med så store deler av
østfoldsamfunnet som mulig.
I medvirkningen vil det være fokus på dialog og forslags- og kunnskapsutveksling. Målsettinger må
forankres med viktige og berørte aktører. Det er et mål å nå mange ulike grupper i samfunnet. Det
vil bli lagt vekt på å bruke et rikt utvalg av metoder for å innhente innspill fra mange ulike grupper,
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deriblant gjennom brev til berørte parter og myndigheter, verksteder, kartlegginger, muligheter
for medvirkning via digitale verktøyer etc.

Frist for høringsinnspill er 5. juli 2018
Gjennom utarbeidelsen av den regionale planen for klima og energi skal det fastsettes mål for
reduksjon i klimagassutslipp, mål for mer effektiv bruk av energi og mål for økt produksjon av
fornybar energi. Det legges opp til bred dialog og medvirkning. Det er derfor svært verdifullt for
oss med innspill både på planens formål og innhold, prosess og medvirkning.
Høringsforslaget til planprogram finnes på www.ostfoldfk.no/planlegging-og-horinger/pagaendeplanarbeid-og-horinger/
Uttalelser sendes skriftlig til:
Østfold fylkeskommune v/Klima, vann og landbruksseksjonen
postmottak@ostfoldfk.no
Postadresse:
Østfold fylkeskommune v/klima, vann og landbruksseksjonen
Postboks 220
1702 Sarpsborg
Lurer du på noe? Ta kontakt med:
- Klima og energirådgiver Guri Bugge, tlf. 479 06 912, e-post: gurib@ostfoldfk.no
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