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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Arkivsak: 08/4197  

 

SS - ENERGIPLAN FOR SANDEFJORD KOMMUNE 

- SLUTTBEHANDLING 

 

Saksbehandler:  Ole Jakob Hansen Arkiv: S02   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

128/09 Formannskapet 16.09.2009 

34/09 Bystyret 24.09.2009 

 

Rådmannens innstilling til formannskapet: 

Rådmannen anbefaler at formannskapet legger saken frem for bystyret med følgende 

innstilling: 

 

Energiplan for Sandefjord kommune, datert 14.7.2009, legges til grunn for videre arbeid med 

energispørsmål i kommunen. 

 

Møtebehandling: 

 

Formannskapet behandlet saken i møte den 16.09.2009: 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling til bystyret: 

Energiplan for Sandefjord kommune, datert 14.07.2009, legges til grunn for videre arbeid med 

energispørsmål i kommunen. 

 

 

Bystyret behandlet saken i møte den 24.09.2009: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt, med henvisning til vedtak i sak 33/09. 

 

Bystyrets vedtak: 

Energiplan for Sandefjord kommune, datert 14.07.2009, legges til grunn for videre arbeid med 

energispørsmål i kommunen, jf vedtak i sak 33/09. 
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SAKSUTREDNING: 

Bakgrunn: 

Forslag til Energiplan for Sandefjord kommune ble behandlet av formannskapet i møte 

25.2.2009, sak 200/08.  

 

I tråd med rådmannens innstilling fattet utvalget følgende enstemmige vedtak: 

”Forslag til energiplan for Sandefjord kommune, datert 21.11.2008, legges ut til offentlig 

høring.” 

 

Rådmannen la saken fram med følgende saksutredning: 

 

Bakgrunn: 

Formannskapet behandlet i møtet den 6. juni 2006 sak 102/06 Energiplan. I denne forbindelse 

ble det fattet følgende vedtak: Det utarbeides energiplan for Sandefjord.  

 

I arbeidet med utarbeidelsen av energiplanen har Sandefjord kommune engasjert Norsk Enøk 

og Energi AS som konsulent. Dette konsulentselskapet har også bidratt i arbeidet med 

revisjonen av ENØK-planen og utarbeidelse av Klimaplan for Sandefjord kommune. I tillegg 

til revisjon av ENØK-planen og utarbeidelse av Klimaplan har Sandefjord kommune 

behandlet sak om konsesjon for levering av fjernvarme. Biovarme AS, som allerede er etablert 

i forbindelse med energileveranse til Kilen Brygge, har fått konsesjon i Sandefjord sentrum. 

Videre er det i forbindelse med utbygging av næringsområdet på Fokserød lagt ned rør for 

distribusjon av fjernvarme. Dette distribusjonsnettet er solgt til et selskap som skal stå for 

produksjon og distribusjon av fjernvarme i dette området slik som forutsatt i forbindelse med 

formannskapets behandling av sak 181/07 Tildeling av tomter Fokserød nord. ENØK-planen 

ble behandlet i plan- og utbyggingsutvalget/det faste utvalg for plansaker i møtet den 28. mai 

2008.  

 

Energiplan for Sandefjord kommune 

Planen peker på viktige virkemidler og målsettinger for reduksjon i energibruken og økt bruk 

av fornybare energikilder i Sandefjord.  

 

I energiplanen gjøres det rede for nasjonale og lokale målsettinger som har betydning for 

utviklingen på området. Det settes nye mål og tiltak for Sandefjord kommunes innsats på 

området og det pekes på kommunes rolle og betydningen av arealplanlegging for 

energibruken i Sandefjord kommune.  

 

Det gjøres også rede for økonomiske rammebetingelser på området, herunder offentlige 

støtteordninger, om energitilgang og energibruk i Sandefjord og det gjøres rede for 

energiøkonomisering og enøk-potensialet for kommunale bygg. 

 

Nye mål og tiltak for Sandefjord kommune  

I energiplanen defineres følgende mål og tiltak for kommunens virksomhet på området: 

 Kommunen skal tilrettelegge for at næringsliv og innbyggere kan redusere 

energiforbruket og øke andelen fornybare og lokale energikilder. Det er videre et mål 

å etablere fremtidsrettede energiløsninger som gir rimelige og stabile energipriser og 

at klimagassutslipp knyttet til energibruk reduseres. Dette skal skje gjennom målrettet 

kommunal planlegging (kommuneplanen, energiplanen, reguleringsplan, 

utbyggingsavtaler) og ved aktiv bruk av kommunens påvirkerrolle.  
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 Energispørsmål og –løsninger skal være en obligatorisk premiss for planlegging av 

nye utbyggingsområder og bygninger. Det er en målsetting at energi brukt til varme i 

størst mulig grad skal være lokal, fornybar energi.  

 Områder med konsentrert bebyggelse eller store energibrukere bør videreutvikles for 

bruk av fjernvarme og evt. fjernkjøling basert på fornybare og lokale energikilder.  

 Sandefjord kommune skal i egen virksomhet være et godt eksempel på effektiv 

energibruk (enøk) og bruk av fornybar energi.  

 

Energiplanen definerer mål og virkemidler for Sandefjord kommune i følgende delområder: 

 Mål og tiltak for kommunens egen virksomhet 

 Mål og tiltak for etablering av fjernvarmenett 

 Mål og tiltak for planlegging av nye bygg, samt bolig- og næringsområder 

 Mål og tiltak overfor kommunens innbyggere og næringsliv 

 

 

Mål for kommunens egen virksomhet 

Energiplanen definerer følgende mål for kommunens egen virksomhet: 

1. Fase ut olje og el som grunnoppvarming i kommunale bygg med sentralvarmeanlegg 

2. Redusere antall oppvarmingssystemer i kommunale bygg som er basert på panelovner. 

3. Sandefjord kommune har som mål å redusere energiforbruk og effektbehov i alle 

kommunale bygg til normtall for tilsvarende bygg. Normtallene framkommer i Enøk 

Normtall fra Enova og forteller hva som er forventet forbruk etter enøktiltak, for 

aktuell byggtype.  

 

Om delmål 1. 

I større kommunale bygg er grunnoppvarmingen i stor grad basert på olje/el eller i en 

kombinasjon av disse energikildene. Utskifting av varmeanlegg i bygg som er basert på fyrhus 

krever betydelig investeringer. 

 

For bygg som ligger innenfor konsesjonsområdet til Biovarme AS vil det bli lagt til rette for 

tilknytning til fjernvarmenettet.  

 

Fremdriften i utskifting av olje/el-kjeler bør gjennomføres i tråd med økonomisk/teknisk 

levetid på anlegget.  

 

Om delmål 2. 

Oppvarming med bruk av panelovner innebærer lavere investeringsutgifter enn ved 

installasjon av et vannbårent varmesystem. Et vannbårent varmesystem har imidlertid 

fordeler på lang sikt ved blant annet lavere driftsutgifter. Et vannbårent varmesystem har 

også større fleksibilitet med hensyn til bruk av ulike energibærere og mulighet for tilknytning 

til et fjernvarmenett. 

 

Utskifting fra panelovner til vannbårent varmesystem forutsettes vurdert i forbindelse med 

større rehabiliteringsarbeider på kommunale bygg.  

 

 

 

Om delmål 3. 
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I ENØK-planen for perioden 2007 – 2012 gjøres det rede for aktuelle tiltak for 5 kommunale 

bygg og veilyset. Gjennomføring av ENØK-tiltakene på disse 5 byggene vil gi en betydelig 

besparelse.  

 

Tiltak på veilyset krever betydelig investeringer og vil også gi en vesentlig reduksjon i 

energiforbruket. Dette tiltaket er imidlertid ikke lønnsomt. ENØK-tiltakene på veilyset kan 

ikke gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som i dag er disponible til vedlikehold 

og utskifting på området. 

 

Mål og tiltak for etablering av fjernvarmenett 

Biovarme AS har fått konsesjon for levering av fjernvarme i sentrumsområdet. Biovarme AS 

vil ha behov for bistand i forbindelse med lokalisering av varmesentral og rørtraséer i 

forbindelse med distribusjon av varme (og eventuelt kjøling). Tilretteleggerrollen vil også 

være relevant i forbindelse etablering av fjernvarme/nærvarmeanlegg i andre deler av 

kommunen. Dette er også gjort i forbindelse opparbeidelse av næringsområdet på Fokserød, 

der kommunen har investert i rør for distribusjon av varme. Dette rørnettet forutsettes 

overdratt til et selskap som skal stå for produksjon og distribusjon av energi i området.   

 

Mål og tiltak for planlegging av nye bygg, samt bolig- og næringsområder 

Kommunen har også en viktig rolle i forbindelse med behandling av arealplaner og 

reguleringsplaner. Kommunen kan blant annet stille krav om at nye byggeprosjekter vurderes 

med hensyn til energiløsninger. Dette vil være et viktig virkemiddel for økt antall 

energifleksible bygg. 

 

Mål og tiltak overfor kommunens innbyggere og næringsliv 

Sentralt i dette er å øke innbyggernes kunnskap og interesse for klima- og energispørsmål og 

bidra til å effektivisere bruk av energi i næringsliv og industri og tilstrebe andel fornybar 

energi i virksomheten. 

 

Rådmannens merknader 

Sandefjord kommune har gjennom arbeidet med klimaplan, energiplan og revisjon av ENØK-

plan, hatt et økt fokus på de klimautfordringer som har vært sentralt i samfunnsdebatten de 

siste årene. Klimaplanen legges frem parallelt med energiplanen.  

 

Energiplanen er, i tillegg til å være kilde til informasjon om energibruk i Sandefjord, et viktig 

innspill til samordnet planlegging med hensyn til energiøkonomisering og tilrettelegging for 

økt bruk av fornybare energikilder. Planen gir også mål og virkemidler for 

energieffektivisering i kommunes egne bygg og i næringsliv og industri for øvrig.  

For kommunens virksomhet vil planen innebære utfordringer i forhold til tiltak på egne bygg, 

og økt innsats som pådriver og tilrettelegger overfor samfunnet for øvrig.  

 

Utskifting av varmeanlegg fra olje/el til varmeanlegg for bruk av fornybar energi krever store 

investeringer. Dette har vi blant annet sett i forbindelse med utskifting av varmeanlegget på 

Nygård sykehjem hvor det opprinnelig ble lagt til grunn at det skulle installeres solfangere 

som skal benyttes til forvarming av forbruksvann. Nå utredes andre alternative energikilder. 

Utskifting av varmeanlegget på Nygård sykehjem innebærer en investering på i overkant av  

8 mill kroner.  
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I en situasjon som preges av stramme økonomiske rammer må hensynet til gode løsninger for 

økt bruk av fornybare energikilder balanseres mot andre viktige investeringsoppgaver i 

kommunens virksomhet. Energiplanen vil imidlertid kreve at bruk av fornybare energikilder 

vurderes i forbindelse med planlagt utskifting av varmeanlegg i kommunale bygg.  

 

I denne sammenhengen vil også rådmannen peke på at ENØK-planen angir et betydelig 

potensiale for energiøkonomisering i kommunens egne bygg. Det antas at den 

effektiviseringen som er avdekket for de 5 kommunale byggene som planen omfatter, også vil 

være relevant for andre kommunale bygg.  Prognosene for prisen for kjøp av elektrisk kraft 

viser en betydelig økning fra 2007 til 2009. Dette vil gi en ytterligere avkastning på 

investeringene i ENØK-planen. Besparelsene er betydelige og det vurderes derfor å øke 

innsatsen på området.  

 

I energiplanen pekes det på at Sandefjord kommune skal vurdere kjøp av varedeklarert 

elektrisk kraft. Dette innebærer en bekreftelse på at kraften er produsert med fornybare 

energikilder og at elkraften dermed vil være CO2 fri. Denne varedeklarasjonen medfører en 

høyere utgift på kjøp av energi som er beregnet til å utgjøre 200.000 kr i året. Rådmannen er 

foreløpig skeptisk til dette tiltak blant annet på grunn av at innsatsen heller bør rettes mot 

andre tiltak som gir direkte enøk-gevinst før dette tiltaket iverksettes. 

 

De ulike tiltakene skal vurderes i forbindelse med den årlige behandlingen av budsjett og 

økonomiplan for Sandefjord kommune og i forbindelse med rullering av ENØK-planen. 

 

I energiplanen pekes det på at kommunen bør innta rollen som tilrettelegger og påvirker 

overfor befolkning og næringsliv. For å følge opp planens mål og tiltak på dette området, og 

for kommunens enøk-arbeid i egne bygg, vil det kreves en innsats utover det som 

administrasjonen har kapasitet til i dag. I energiplanen foreslås det også at det settes av 

midler til utarbeidelse av informasjonsmateriell og kjøp av konsulenttjenester til blant annet 

oppfølging av energiplanen. Rådmannen vil i denne sammenheng gjøre oppmerksom på at 

også forslag til klimaplan, som vil bli lagt frem for politisk behandling samtidig med 

energiplanen, peker på behov for administrativ ressurs for å planlegge og gjennomføre 

aktuelle tiltak. Det vil i denne sammenheng være nødvendig å se disse planene i sammenheng 

og rådmannen vil vurdere gjennomføring av tiltak i forbindelse det årlige budsjettarbeidet.  

 

Offentlig høring 

Planforslaget lå ute til høring i perioden 4.3.2009 – 3.4.2009. Det ble i tillegg arrangert åpent 

møte om planforslaget og forslag til Klimaplan for Sandefjord kommune 17. mars. Det er 

innkommet fire skriftlige uttalelser. 

 

Sandefjord Naturvern har følgende innvendinger og forslag til forbedringer: 

 Mål for forbedringer bør konkretiseres mer. 

 Beskrevne økonomiske rammer for å oppnå målene er for beskjedne og økonomiske 

effekter av foreslåtte tiltak bør synliggjøres bedre 

 Mål for reduksjon av energiforbruk i kommunens egen virksomhet er for lite ambisiøst. 

 

Sandefjord Venstre mener at energiplanen bør skrives inn i klimaplanen. 

Samarbeidsmuligheter med andre offentlige aktører og mulige støtteordninger til blant annet 

fjernvarme og bioenergi bør beskrives i planen. 
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Fylkesmannen i Vestfold, miljøvernavdelingen, syntes det er svært positivt at Sandefjord 

kommune har utarbeidet forslag til energiplan. De mener at Klimaplanen og Energiplanen bør 

ses i sammenheng. Planene gir god statusbeskrivelse, mål og tiltak er tydelig og konkret 

formulert og tiltakene anses å være relevante ut fra kommunalt virkemiddelapparat og 

potensial for utslippsreduksjoner. 

 

Vestfold fylkeskommune, regionalavdelingen, mener at energiplanens mål og tiltak er tydelige 

og konkrete. Den nye plan- og bygningsloven åpner for nye måter å integrere og styrke 

miljøvernet på. De anbefaler kommunen å benytte de nye virkemidlene i denne loven. Lokale 

energiutredninger bør anvendes ved utøvelsen av kommunens energipolitikk, kommunen har 

og en viktig rolle i forbindelse med utbygging av fjernvarme i Sandefjord. 

 

Rådmannens merknader 

Hensikten med energiplanen er å ha et overordnet styringsdokument for energiarbeidet i 

kommunen. Arbeidet med energimål- og tiltak som beskrevet kan innarbeides i det løpende 

arbeidet i hele kommunens virksomhet. Nødvendige ressurser for å gjennomføre dette vil 

måtte vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet for det enkelte år. I den grad det skal 

gjennomføres spesielle tiltak som ligger utenfor ordinær drift, forutsetter rådmannen at disse 

får en særskilt behandling hvor økonomi og andre forhold av betydning avklares før tiltak i 

verksettes.  

 

Rådmannen registrerer at Sandefjord Naturvern og Sandefjord Venstre ønsker mer ambisiøse 

og mer forpliktende mål og tiltak i planen. Etter rådmannens vurdering er det en rimelig 

ballanse mellom de målsettinger og tiltak som er beskrevet i planen og de virkemidler og 

muligheter kommunen har for å gjennomføre dem. Dette støttes for øvrig i fylkesmannens og 

fylkeskommunens uttalelse til planen. 

  

Klimaplan, energiplan og Enøk-plan er tre separate planer som i utgangspunktet er utarbeidet 

hver for seg, men som åpenbart henger tett sammen.  Klimaplanen er det mest overordnede 

dokumentet, mens energiplanen og særlig Enøk-planen går mer detaljert inn i tiltak på 

energisiden. Rådmannen har foreløpig funnet det mest hensiktsmessig å ha tre separate planer, 

men vil ved senere revisjoner vurdere om det kan være hensiktsmessig å slå sammen, eller ha 

en annen avgrensning mellom disse planområdene.  

 

Etter rådmannens oppfatning bør Sandefjord kommune ha en aktiv holdning til 

energispørsmål og tilhørende tiltak i kommunen. På denne bakgrunn deltar kommunen blant 

annet i Vestfold energiforum, legger til rette for nærvarmeanlegg på Fokserød og benytter 

klima- og energivennlige løsninger for oppvarming i egne bygg der forholdene ligger til rette 

for det. Fjernvarmeanlegget som er under planlegging i Sandefjord vil øke mulighetene for 

dette ytterligere. 

 

Etter rådmannens oppfatning har det ved høring av planen ikke kommet motforestillinger eller 

forslag som tilsier at planen bør endres før den sluttbehandles. Rådmannen viser til sine 

tidligere merknader ved første gangs behandling av planen og anbefaler at den vedtas slik den 

foreligger. 
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Dokumenter i saken: 

Energiplan for Sandefjord kommune, datert 14.7.2009 

Høringsuttalelse fra Sandefjord Venstre, datert 6. april 2009. 

Innspill til Klima- og energiplan for Sandefjord kommune fra Sandefjord naturvern, datert 31. 

mars 2009. 

Høringsuttalelse – forslag til klimaplan og energiplan for Sandefjord kommune fra 

Fylkesmannen i Vestfold, datert 3. april 2009. 

Høring av forslag til klimaplan og energiplan for Sandefjord kommune, uttalelse fra Vestfold 

fylkeskommune.  

 


