
                          SØR-VARANGER KOMMUNE        
Boks 406, 9915 Kirkenes

Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no

www.svk.no  

SAKSFRAMLEGG 
Sak til politisk behandling

Saksbehandler:  Trygve Sarajärvi
Virksomhetsleder: , tlf. 

Dato:  13.09.2010

Arkivkode:  K2-K90 Arkivsaksnr.:  08/2036
Saksordfører:
Sissel Jensen

SAKSGANG
Behandling: Møtedato: Saksnr.:
Utvalg for miljø og tekniske tjenester 21.09.2010 005/10
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling 29.09.2010 117/10

 

 ENERGI OG KLIMAPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE - 
UTLEGG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Vedlagte dokumenter: 
Nr. Dok.dato   Tittel

1 14.09.2010 Energi og klimaplan Sør-Varanger 
kommune - høringsutkast 
fullversjon.pdf

2 14.09.2010 Energi og klimaplan for Sør-Varanger 
kommune - høringsutkast 
kortversjon.pdf

1. Høringsutkast til Energi og klimaplan for Sør-Varanger kommune – fullversjon 
2. Høringsutkast til Energi og klimaplan for Sør-Varanger kommune – kortversjon 

Dokumenter i saken:
Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel

27.05.2008 U Rådmann Bente 
Larssen for 
oppfølging

ENERGI OG MILJØPLAN FOR SØR-
VARANGER KOMMUNE

18.06.2008 U RÅDMANN BENTE 
LARSSEN

IGANGSETTING AV ARBEID MED ENERGI 
OG MILJØPLAN

19.05.2009 U SWECO; 
NORCONSULT; 
RAMBØLL

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR SØR-
VARANGER KOMMUNE - 
ANBUDSINNBYDELSE

http://www.sor-varanger.kommune.no/
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08.06.2009 I Norconsult AS TILBUD PÅ ENERGI OG KLIMAPLAN

08.06.2009 I SWECO Norge AS TILBUD ENERGI OG KLIMAPLAN FOR SØR-
VARANGER KOMMUNE

08.06.2009 I Rambøll Storvik TILBUD PÅ ENERGI- OG KLIMAPLAN

11.06.2009 I Miljøverndepartement
et

HØRING - UTKAST TIL STATLIG 
PLANRETNINGSLINJE FOR KLIMA- OG 
ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNENE17.07.2009 U NORCONSULT; 

RAMBØLL; 
SWECO

TILBUD PÅ UTARBEIDELSE AV ENERGI OG 
KLIMAPLAN

07.12.2009 I Enova SF TILSAGN OM TILSKUDD TIL ENERGI- OG 
KLIMAPLAN FOR SØR-VARANGER 
KOMMUNE:  KOMMUNEPROGRAM30.04.2010 U Aktuelle deltakere ENERGI OG KLIMAPLAN FOR SØR-
VARANGER KOMMUNE - INVITASJON TIL 
WORKSHOP/IDEDUGNAD09.08.2010 I Enova ENOVAS PROGRAM "KOMMUNAL ENERGI- 
OG KLIMAPLANLEGGING" - PROSJEKT 
OVER SLUTTDATO. S ID 09/1829 SØR-27.08.2010 U Trine Furre ENOVAS PROGRAM KOMMUNAL ENERGI- 
OG KLIMAPLANLEGGING - PROSJEKT OVER
SLUTTDATO. S ID 09/1829 SØR-VARANGER 03.09.2010 I Enova SF ENOVAS PROGRAM "KOMMUNAL ENERGI- 
OG KLIMAPLANLEGGING" - PROSJEKT 
OVER SLUTTDAT O. S ID 09/1829 SØR-10.09.2010 I RAMBØLL ENERGI OG KLIMAPLAN

07.10.2010 U Saksbehandler 
Trygve Sarajärvi

MELDING OM VEDTAK FRA 
FORMANNSKAPET 29.09.10: ENERGI- OG 
KLIMAPLAN FOR SØR-VARANGER 

Kort sammendrag:

Kommunestyret fattet følgende vedtak 24. februar 2009 i sak 001/09: 
 ”Kommunestyret vedtar foreliggende planprogram for utarbeidelse av en Energi og 
klimaplan med tiltaksdel for Sør-Varanger kommune. 
Det bevilges kr 315 000 kroner til arbeidet med Energi- og klimaplanen. Midlene bevilges 
over driftsfondet 2 56 50 02. 
Administrasjonen annonserer oppstart av arbeidet umiddelbart.”

I Ettertid har det vært gjennomført en planprosess i medhold av plan og bygningslovens 
bestemmelser om prosess for å gi planen kommunedelplanstatus.   

Faktiske opplysninger:

Det stilles i dag fra de nasjonale myndighetene krav om at det skal vedtas energi og 
klimaplan i kommunene.  
I regjeringens bioenergisatsning ref. pressemelding nr 38/08 fra 1.april 2008 står det at alle 
kommuner skal ha utarbeidet energi og klimaplaner innen 1. januar 2010. 

Forskrift om energiutredninger trådte i kraft 1.1.2003 og konkluderer med at det skal 
utarbeides lokale energiutredinger for alle landets kommuner. 
Den lokal energiutredningen for Sør-Varanger kommune ble utarbeidet første gang i 2004. 
Utredningen er utarbeidet av Varanger Kraft Nett AS og redegjør for energibruk og 
distribusjon. Energiutredningen er siden rullert først hvert år og senere hvert annet år. 



En energi og klimaplan bringer dette arbeidet en dimensjon videre og skal omfatte en 
helhetlig ressurskartlegging samt konkludere med tiltak og målsettinger for energi og 
klimaarbeidet i kommunen. 
Innledningsvis er det ønsket at planen skulle rette seg mot tiltak som kommunen kan gjøre 
noe med samtidig som den skulle ha fokus på lokale ressurser samt lokal verdiskapning. I 
tillegg skal en se for seg de regionale og nasjonale målsettingene for dette området. 

Energi og klimaplanen for Sør-Varanger kommune har som målsetting å synliggjøre, tallfeste
og konkretisere tiltak som ved gjennomføring vil bidra til at kommunen legger om og 
reduserer energibruken og klimabelastningen. 

Planens del 1 vil kartlegge energibruk, ressurser og målsettinger.  
Del 2 av planen vil være tiltaksorientert og det legges vekt på hva kommunen kan 
bidra med for å oppnå lokale, regionale og nasjonale målsettinger.  

PLANSTATUS
Det foreslås at denne planen får status som kommunedelplan for å styrke planens juridiske 
status og forankring i Plan- og bygningsloven. 

Kommunedelplanen skal inneholde en konkret og realistisk tiltaksdel som skal knyttes opp 
mot kommunens handlingsprogram og økonomiplan.  

PLANARBEID
Rambøll AS har vært engasjert til å utarbeide en fullversjon og en kortversjon av Energi og 
klimaplan for Sør-Varanger. I planprosessen har det vært gjennomført en rekke møter med 
forskjellige parter, og det har vært arrangert en workshop der næringsliv og kommunens 
innbygger var invitert til å delta. Mange innspill kom inn i planprosessen, og de har blitt 
innarbeidet i planutkastet. 
Utvalg for miljø og tekniske tjenester har gjennom sin rolle som styringsgruppe deltatt i 
prosessen med utarbeidelse av Energi og klimaplanen og kommet med innspill underveis. 

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og ofentlig service 
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen 
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Kompetansebygging:
Økonomi:

Alle områder innenfor kommuneplanens hovedmål vil bli berørt gjennom Energi og 
klimaplanen. 

Forslag til innstilling:
I medhold av § 11 – 14 vedtar Formannskapet/Plan og strategiutvalget å legge Energi og 
klimaplan for Sør-Varanger kommune til offentlig ettersyn i 6 uker. 



21.09.2010  Utvalg for miljø og tekniske tjenester

BEHANDLING:
Saksordfører: Sissel Jensen

Forslag: Utvalg  for  miljø  og  tekniske  tjenester  anbefaler  over  formannskapet/plan  og
strategiutvalget å legge Energi og klimaplan for Sør-Varanger kommune til offentlig ettersyn i
6 uker.
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

umtt-005/10 VEDTAK:

Utvalg for miljø og tekniske tjenester anbefaler over formannskapet/plan og strategiutvalget å
legge Energi og klimaplan for Sør-Varanger kommune til offentlig ettersyn i 6 uker.
 



117/10:  ENERGI  OG KLIMAPLAN  FOR SØR-VARANGER  KOMMUNE  -  UTLEGG  TIL
OFFENTLIG ETTERSYN 

Forslag til innstilling:
I medhold av § 11 – 14 vedtar Formannskapet/Plan og strategiutvalget å legge Energi og 
klimaplan for Sør-Varanger kommune til offentlig ettersyn i 6 uker. 

Behandling 21.09.2010  Utvalg for miljø og tekniske tjenester
Saksordfører: Sissel Jensen

Forslag: Utvalg  for  miljø  og  tekniske  tjenester  anbefaler  over  formannskapet/plan  og
strategiutvalget å legge Energi og klimaplan for Sør-Varanger kommune til offentlig ettersyn i
6 uker.
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Utvalg for miljø og tekniske tjenesters vedtak i sak 005/10:

Utvalg for miljø og tekniske tjenester anbefaler over formannskapet/plan og strategiutvalget å
legge Energi og klimaplan for Sør-Varanger kommune til offentlig ettersyn i 6 uker.
 

Behandling 29.09.2010  Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling
Saksordfører: Sissel Jensen

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak i sak 117/10:
I medhold av § 11 – 14 vedtar Formannskapet/Plan og strategiutvalget å legge Energi og 
klimaplan for Sør-Varanger kommune til offentlig ettersyn i 6 uker. 

Bente Larssen
rådmann

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
 


