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Behandling:
Geir Helge Sandsmark, V, fremmet rådmannens innstilling.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Halden kommune spiller inn følgende til planprogram for regional plan for klima og energi i
Østfold:
Halden kommunes innspill til planprogrammet
Halden er en av kommunene som deltar i Klima Østfolds samarbeid om rullering av klima- og
energiplaner, og som skal rullere sin kommunale plan i 2018-2019, i tråd med vedtatt
planstrategi for Halden kommune. (Etter Plan- og bygningsloven § 11-1 skal retningslinjer og
pålegg fra statlige og regionale myndigheter legges til grunn for kommunale planer). Den
regionale klima- og energiplanen vil derfor gi føringer for Haldens nye kommunedelplan for
klima og energi.
Et av formålene med det regionale planarbeidet skal være å sikre at klimatiltak blir gjennomført
i hele regionen, uavhengig av geografiske inndelinger. Halden er en kommune som skiller seg
fra resten av Østfold pga. et klart bysentrum og store land- og skogbruksområder med få
tettsteder. Det er derfor viktig at planarbeidet omfatter hele Østfoldsamfunnet, ikke bare
sentrumsområdene med bykjerner, men også spredt bebyggelse, land- og skogbruk. Det er viktig
at det i alle deler av planarbeidet og ferdig plan er fleksibilitet og handlingsrom for å finne de
beste løsningene for de lokale forholdene og utfordringene.
Utfordringene med klimaendringer er store. Den enkleste måten å nå klima- og energimålene på
er gjennom samarbeid. Gjennom regionale mål og føringer som settes i Regional plan for klima
og energi i Østfold 2019-2030, vil Østfoldsamfunnet sammen kunne bidra mer enn hver enkelt
kommune kan hver for seg. Gjennom den regionale prosessen innhentes det kunnskap som kan
brukes i det kommunale planarbeidet, og som kan bidra til en mer ressurseffektiv kommunal
planprosess. Rådmannen mener at planprogrammet som er lagt ut til høring er en god plan for
det videre samarbeidet i Østfold.
Halden kommune ser fram til videre samarbeid om kunnskapsinnhenting som grunnlag for vår
egen klima- og energiplan.

