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Forord
Formålet med Plan for klima og biologisk mangfold (KOB) er å lage en overliggende plan for alle
delplaner og strategier som omhandler klima- og biologisk mangfold relaterte problemstillinger.
Gjeldende plan for klima-, energi- og miljø (KLEM-planen) ble vedtatt i 2009. I forbindelse med
rulleringen ble det vedtatt at planen skal endrenavn pga beslutning om også å inkludere biologisk
mangfold. Planen skal omfatte tiltak for reduksjon av CO2-utslipp og energisparing i kommunen, og
bevaring av biologisk mangfold. Klima- og biomangfoldsplanen benevnes heretter som KOB-planen.
KOB-planen er forankret i kommunens planstrategi 2012–2015.
Iht. Statlige retningslinjer skal kommunene innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av
klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i sitt planverk. Planen
inkluderer tiltak for kartlegging og bevaring av biologisk mangfold. Ifølge stortingsmeldinger skal
biologisk mangfold være et satsingsområde i kommunenes miljøvernarbeid. Biomangfolddelen er
forankret i kommunestyrevedtak 13.12.2012.
KOB-planen vil være et viktig verktøy for arealplanlegging og i fremtidig rullering av
kommuneplanens arealdel.
Norge har påtatt seg en forpliktelse om minst 40 % utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990
(Meld. St. 13 (2014-2015) Innst. 211 S). Kommunenes innsats i klimaarbeidet vil være avgjørende.
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) er førende for
kommunenes arbeid med klima og forplikter kommunene å gjøre en helhetlig og langsiktig klima- og
energiplanlegging som omfatter alle deler av kommunens virksomhet og ansvarsområde.
Kommunene skal i sitt planverk innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser
og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd med denne retningslinjen.
Ved neste rullering av KOB-planen vil kommunen bruke kunnskapsgrunnlag, mål og indikatorer
fra den regionale plan for klima og energi for Akershus. Denne forventes å bli vedtatt våren 2018.
Nesodden kommune vedtok i 2012 et kutt av klimagassutslipp i kommunen med 40 % innen 2020
sett i forhold til 2006. Vedtaket vil være førende for planen.
Plan for klima og biologisk mangfold har to hovedtemaer: reduksjon av klimagassutslipp og
energibruk i kommunen, og bevaring av kommunens biologiske mangfold.
Ansvarlig for planen er virksomheten plan, bygg og geodata. Planen er gjort i samarbeid med
konsulentfirma Asplan Viak. Det ble avholdt en workshop hvor alle berørte avdelinger og politikerne
har vært involvert og gitt innspill og kommentarer. Kultur- og miljøutvalget har vært styringsgruppe.
Innbyggere i kommunen har blitt involvert gjennom en innbyggermøte og en høringsrunde.
I Plan for klima og biologisk mangfold er det lagt vekt på å gjøre planen leservennlig og lett å finne
fram i. Det er også blitt lagt inn et klart skille mellom tiltak for samfunnet som helhet, og tiltak for
kommunale virksomheter. Planen følger kommunens nye mal for kommunedelplaner. Referanser er
gitt som fotnoter.
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Del I- Klima og energi
1 Bakgrunn og forankring
1.1 Bakgrunn for planarbeidet
FNs klimapanel slår med all tydelighet fast at klimagassutslipp fra menneskelig aktivitet er – med
ekstrem sannsynlighet – hovedårsaken til den observerte temperaturøkningen fra 1951 til i dag.
Globalt så slipper vi nå ut sju tonn klimagasser per innbygger. Litt avhengig av beregningsmetodikk og
hvilke bidrag som inkluderes så er vi i Norge ansvarlig for mer ca. det doble, 15 tonn CO2e per
innbygger. Skal Paris-målsetningen nås er det estimert at klimagassutslippene må reduseres til 1,53,1 tonn CO2e per innbygger innen 2050. Sistnevnte intervall er for øvrig omtrent på det nivået
klimafotavtrykket til offentlig virksomhet ligger på per i dag. Dette viser med all tydelighet det
omfattende arbeidet man står ovenfor.
Som en del av plan for klima og biologisk mangfold 2015-2019 er det ytret ønske om et
klimaregnskap for Nesodden kommune. Dette for å kunne si litt om historisk utvikling, nåværende
status, og fremtidige fokusområder for reduksjoner. Denne planen vil i tillegg til klimaregnskap også
se nærmere på mulige tiltak og indikatorbruk, samt også diskutere målsetninger og strategi
fremover. Målet med klimaregnskapet i denne planen er å gi kommunen et så godt som mulig
utgangspunkt for å kunne si noe om de viktigste kildene/drivere til klimagassutslipp for Nesodden
kommune. Det er gjort en todeling av klimaregnskap: ett på kommunens egen virksomhet og ett på
kommunen totalt. I begge tilfeller er klimafotavtrykk vurdert, altså både direkte og indirekte
klimagassutslipp. For kommunens egen drift har flere analyser vist at indirekte utslipp dominerer,
noe som åpner for å stille miljøkrav i anskaffelser. Med relativt lite industri er det også trolig at
indirekte utslipp dominerer for annet sluttforbruk i kommunen. Imidlertid er det viktig å være klar
over at kommunenes påvirkningskraft – både som tjenesteprodusent og som myndighetsutøver –
trolig er større for direkteutslipp.

Figur 1: Ulike systemgrenser i utvikling av klimaregnskap for kommuner
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Her er det skissert to dimensjoner; en som skiller på kommunenes egen virksomhet (kommunal
tjenesteproduksjon) og kommunen totalt, og en som skiller mellom direkte og indirekte
klimagassutslipp. Sirklene indikerer eksempler på bidrag, og pilen indikerer ulike grad av påvirkningspotensial. Opplagt er det lettere å iverksette utfasing av fyringsolje i kommunale bygg, fremfor å
påvirke husholdninger til et mer bærekraftig forbruk.

1.2 Forankring i kommuneplanens samfunnsdel
Planen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel gjennom følgende verdier (sitat):
Økologisk balanse
Nesodden kommune er bevisst de globale miljø- og klimautfordringene og er offensive i forhold til å
redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet og fra kommunen for øvrig. Miljøperspektivet er
tydelig i kommunens holdninger og handlinger.
Nærhet til naturen
Nesodden har unike naturkvaliteter i form av skog, strand og sjø. Naturen gir grunnlag for
livsutfoldelse, lek, idrett og friluftsliv. Den gir frisk luft, vakre landskap og et spennende dyre- og
planteliv. Enkel tilgang til natur gir økt livskvalitet.
Klimaaspektet er videreført i innsatsområdene «stedsutvikling», «kommunikasjon og samferdsel» og
«forvaltning av kommunens ressurser». Se kapittel 3 for utdypning.
Biomangfoldaspektet er videreført i innsatsområdene «folkehelse og levekår», «næringsutvikling» og
«stedsutvikling». Se kapittel 6 for utdypning.

1.3 Sammenheng med øvrige planer
Regionalt:
 Regional plan for Areal- og transportplanlegging
 Follorådets føringer til rullering av kommuneplan (temaene: utbyggingsmønster, grønne
områder, transportsystem)
Kommunalt:
 Kommuneplan 2014-2026
 Hovedplan for drikkevann og vannmiljø
 Hovedplan for vei 2013-2023
 Trafikksikkerhetsplanen 2015-2018
 Folkehelseplan 2015-2019, Kunnskapsdokument 2014 Folkehelse
 Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
 Boligsosial handlingsplan 2013-2030
Målene i denne planen må innarbeides i sektorplanene: reguleringsplaner, barnehageplan, kultur og
fritid, osv.
Denne planen skal være et premiss ved utarbeidelse av delplaner og reguleringsplaner.
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1.4 Regelverk
Klimameldingene fra 20123 og 20154 er blant de mest aktuelle og autoritative mht. til
kommunesektorens rolle i det norske klimaarbeidet.
Klimamelding 2012
I kapittel 1.2 Mål og prinsipper i norsk klimapolitikk i meldingen fra 2012 oppsummeres innretningen
i den norske klimapolitikken slik:
1. Innenfor Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode vil Norge overoppfylle Kyoto forpliktelsen med 10 prosentpoeng.
2. 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.
3. Norge skal være karbonnøytralt i 2050.
4. 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.
I kapittel 1.3 Nasjonale utslippsreduksjoner gis det uttrykk for at en betydelig del av forpliktelsene
skal tas i Norge:
«Basert på en skjønnsmessigvurdering ble det lagt til grunn at de nye tiltakene i klimaforliket gjør det
realistisk å anta ytterligere utslippsreduksjoner i Norge, og at intervallet for utslippsreduksjoner
kunne økes til 15–17 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen slik den er
presentert i Nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert. Dette innebar i tilfelle at om lag to
tredjedeler av Norges totale utslippsreduksjoner tas nasjonalt, jf. Innst.S. nr. 145 (2007 – 2008).»
Kommunens bidrag
I kapittel 10.3 Kommunal sektor uttrykkes det tydelige forventninger til kommunesektoren i Norge;
både at kommunene gjennomfører tiltak i egen drift, at de utnytter sitt handlingsrom som
myndighetsutøvere og at de påvirker andre aktører til å redusere sine utslipp. Det vises i meldingen
til rapporten Klimakur 20205, der virkemiddelbruken i kommunesektoren mot 2020 ble anslått til å gi
utslippsreduksjoner på henholdsvis 3–4 millioner tonn CO2-ekvivalenter (kommunale virkemidler
sammen med andre virkemidler) og 1–2 millioner tonn (gjennom kommunens egne virkemidler). Det
vises videre til at Fylkeskommunene og kommunene, som ansvarlige for planleggingen, har en viktig
rolle i å bidra til å redusere klimagassutslippene, og at beslutningene som tas i dag er svært viktige
for hvordan samfunnet blir i et lenger perspektiv, også utover 2020.
Klimamelding 2015
Denne meldingens formål var å orientere Stortinget om Norges innspill til internasjonal forpliktelse
for perioden 2021-2030.
Fra kapittel 1 Norges bidrag til en ny internasjonal klimaavtale:
-

Regjeringen vil i første kvartal 2015 sende inn en selvstendig, indikativ forpliktelse til FNs
klimakonvensjon med følgende elementer:
– Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030
sammenlignet med 1990.
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-

-

-

– Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppfyllelse av
klimaforpliktelsen sammen med EU, med et klimamål på minst 40 prosent i 2030
sammenlignet med 1990- nivået.
Regjeringen vil fram mot klimakonferansen i Paris i desember 2015 arbeide for en
intensjonsavtale med EU om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen. En avtale om felles
oppfyllelse med EU vil innebære:
– I kvotepliktig sektor vil Norge bidra til gjennomføring av utslipps reduksjoner på 43 prosent
sammenlignet med 2005 innenfor EUs kvotesystem.
– Norge vil også bidra til utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor ved at det fastsettes et
nasjonalt utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor på linje med sammenlignbare EU land.
– EU legger opp til at noen av kuttene i ikke-kvotepliktig sektor kan gjennomføres ved kjøp av
kvoter i EUs kvotesystem eller gjennom føring av klimatiltak i andre EU-land. Norge vil
benytte seg av denne fleksibiliteten på lik linje med EU-land. Dersom en felles løsning ikke
fører fram, vil målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030sammenlignet med 1990
være Norges indikative forpliktelse. Målet er betinget av tilgang på fleksible mekanismer i
den nye klimaavtalen og en godskriving av vår deltakelse i EUs kvotesystem som bidrag til å
oppfylle forpliktelsen.

Meldingen presenterer ikke nye tiltak, men det gis en beskrivelse av gjeldende virkemiddelbruk
og en overordnet beskrivelse av sektorer hvor det ventelig er potensial for utslippsreduksjoner.
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag til nye tiltak, blant annet i de årlige
budsjettene.

1.5 Kommunens ansvar og virkemidler
Både i stortingsdokumenter og rapporter fra ulike deler av statsforvaltningen, uttrykkes det
betydelige forventninger til kommunesektorens klimaarbeid.
Kommunene har imidlertid ikke omfattende forpliktelser og insentiver på dette området, samtidig
som de har forpliktelser på andre virksomhetsområder, som til dels kan komme i konflikt med et
effektivt klimaarbeid. KS har i flere år arbeidet aktivt for å skaffe kommunesektoren flere og mer
effektive virkemidler i klimaarbeidet, og hovedstyret i KS vedtok i 2014 en ny strategi for
kommunesektorens klimaarbeid. I strategien vises det til betydningen av tiltak som kan bidra til
oppnåelse av nasjonale klimamål med vekt på Klimaforlikets mål om at Norge skal bli et
lavutslippssamfunn på lengre sikt, særlig innenfor areal og transport.
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2 Klimaregnskap
Denne planen er først og fremst et klimaregnskap for Nesodden kommune, både på egen virksomhet
og for kommunen totalt. På egen virksomhet benyttes klimakostmodellen til å beregne
klimafotavtrykket for kommunen som tjenesteprodusent, altså både direkte og indirekte utslipp. For
kommunen som helhet benyttes vi to ulike perspektiv; både SSB sine geografiske fordelte
klimagassutslipp og en vurdering av privat klimafotavtrykk. Sistnevnte er alle direkte og indirekte
klimagassutslipp innbyggere i Nesodden forårsaker, uavhengig av hvor utslippene skjer. Vi anbefaler
Nesodden kommune i stor grad å dyrke dette klimafotavtrykkperspektivet i videre arbeid, da dette er
det egentlige målet på bærekraft for kommunen. I tillegg inneholder dette notatet en kort tiltak- og
målvurdering. Dette er ment som innspill og råd til Nesodden i videre prosess.

Klimafotavtrykk private husholdninger:
160 kt

Klima-fotavtrykk av
egen virksomhet:

Geografiske utslipp innen kommunen:

13,8 kt

16 kt

Figur 2. Oppsummeringsfigur: bidrag fra de ulike klimaregnskap i Notat

3 Metode
3.1 Klimaregnskap for kommunens egen virksomhet
Som indikert i Figur 1 så vil klimaregnskapet av egen virksomhet i sin helhet dekkes av
klimakostmodellen11. Klimakost er en modell som beregner komplette klimafotavtrykk. Et
klimafotavtrykk kjennetegnes med at man tar med alle klimabidrag, både direkteutslipp fra
forbrenning av fyringsolje og drivstoff (scope 1), men også indirekte gjennom energibruk (scope 2),
og indirekte gjennom alle andre kjøp av varer og tjenester (scope 3). Denne inndelingen er mye
brukt, blant annet i den velkjente GHG-protokollen22. Motivasjonen bak å også inkludere scope 3
bidrag i klimaregnskapet er at studier viser at dette utgjør omtrent 4/5-deler av klimafotavtrykket til
kommunal tjenesteproduksjon, noe som åpner for nye muligheter i å redusere klimagassutslipp
gjennom eksempelvis at kommunen benytter sin innkjøpsmakt til å stille miljøkrav i anskaffelser.

1
2

www.klimakost.no
http://www.ghgprotocol.org/
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Figur 3: Fordeling av bidrag i en klimafotavtrykksanalyse iht. scope-definisjon til GHG-protokollen
For å beregne komplette klimafotavtrykk benytter modellen en kombinasjon av livsløpsanalyse (LCA)
for fysiske innsatsfaktorer og miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA) for økonomiske innsatsfaktorer. I
en miljøutvidet kryssløpsanalyse benyttes utslipp og aktivitetsdata for et standard utvalg næringslivssektorer (SN2007 /NACE rev2) for å beregne utslippene et gitt innkjøp innen hver sektor forårsaker.
Fysiske tall på energibruk og økonomiske tall på innkjøp er begge innhentet via KOSTRA-systemet til
SSB33. Bruk av økonomiske innsatsfaktorer – altså hvor mye kommunene kjøper inn av matvarer,
undervisningsmateriell, byggematerialer, diverse tjenester, osv. – har vist seg som en god og effektiv
måte å få et godt oversiktsbilde av klimafotavtrykket. Begrensingen er at man må benytte sektorsnitt
av typen «matvareproduksjon», og er ikke i stand til å skille mellom ulike produkter innen hver
kategori. Til dette trengs det mer detaljerte LCA-analyser. En klimakostanalyse er derfor ment som en
innledende analyse av klimafotavtrykk for å identifisere fokusområder i klimahandlingen.

3.2 Klimaregnskap for hele kommunen
I de fleste energi- og klimahandlingsplaner utviklet har man sett på «hvor mye klimagasser skjer
innen våre geografiske grenser». Dette har på mange måter vært det mest intuitive utgangspunkt,
samt data på dette har vært gjort tilgjengelig av SSB. Bruk av data hadde imidlertid to utfordringer:
1)
På systemgrenser: geografiske fordelinger av utslipp fungerer dårlig på et såpass detaljert
nivå som kommuner. Nedleggelser, flytting, etablering av industri gir store fluktuasjoner i
datamaterialet uten egentlig å si noe om hvor bærekraftig kommunen er.
2)
Fordelingsnøkler: SSB benytter makrodata til å allokere utslipp på hver enkelt kommune, og
ofte er det fordelingsnøkler av typen «km vei» (for veitrafikk) og «antall dyr» (for jordbruk) for å
bestemme kommunenes andel. Dette har vist seg å være for usikkert og er spesielt lite egent til å
fange opp effekten av tiltak.
På bakgrunn av spesielt punkt 2 bestemte SSB i 2012 for å legge ned publiseringen av
kommunefordelt klimadata4. Nedleggelsen førte til at mange kommuner sto på bar bakke, og det ble
fra flere hold indikert sterke ønsker om å få på plass statistikken igjen. I 2016 ble reviderte tall
3

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-statistikk-og-andretall/Statistikk-for-utslipp-for-2009/
4
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publisert (for 2009, 2011 og 2013). Statistikken ble forbedret, men inneholder på sentrale punkt
fremdeles store kilder til usikkerhet5. I dette notat kommer vi til å benytte nevnte data fra SSB, men
de vil bli benyttet kritisk og vil i liten grad benyttes direkte opp indikatorer på måloppnåelse.
For å supplere SSB data, og gi Nesodden kommune et komplett bilde av sitt påvirkningspotensial,
ønsker vi også å se på indirekte utslipp fra sluttforbruk, ut over det kommunale. Det er dette som er
indikert i firkant oppe til høyre i Figur 1. I stor grad er denne delen knyttet til husholdningsforbruk,
altså fotavtrykket til innkjøpte varer og tjenester til privat sluttkonsum. Av de totale 15 tonn CO2 ekv.
en gjennomsnittsperson forårsaker, er omtrent 10 tonn knyttet til nettopp denne delen. Selv om
bidraget her er stort, så er påvirkningspotensialet noe begrenset, men ikke totalt fraværende. Både
holdningskampanjer, tilrettelegging, og avgifter kan være med på å påvirke dette. Legges det høye
avgifter på matavfall vil dette eksempelvis kunne påvirke matsvinn, og igjen påvirke klimafotavtrykket til matvareinnkjøp til husholdninger, som er et av de viktigste elementer til indirekte
utslipp for kommunen totalt.
Klimafotavtrykksanalyser av annet sluttforbruk vil i dette notat begrense seg til enkle analyser av
forbruk basert på forbruksvaneundersøkelsen6, med enkelte regionale tilpasninger, da det ikke
eksisterer kommunefordelte forbruksdata av god kvalitet. Variasjoner mellom ulike husholdninger er
imidlertid begrensede slik at de viktigste element vil uansett komme frem i klimaregnskap. Tallene vil
altså være med på å rette fokus mot de viktigste tiltak, men ikke være egnet til bruk som indikator på
måloppnåelse, i likhet med data fra SSB.

3.3 Tiltak og indikator
Hovedpoenget til et klimaregnskap er å indentifisere hvor tiltak mest effektivt kan settes inn. Men en
vurdering av tiltak må også vurdere andre element enn bare størrelsen av bidraget.
Påvirkningspotensialet er som vi har vært inne på også svært viktig. I tillegg er andre element som
økonomi, andre ressurser, tid, spredningseffekt også viktig å vurdere. Vi vil i etterkant av
klimaregnskap presentere en kort tiltaksvurdering. Tiltaksvurderingen gjennomført baserer seg på de
tre første parameterne skissert: bidrag, påvirkningspotensial og økonomi. Det er selvsagt mulig å
supplere denne med flere parametere etter hvert, oppdatere poenggivingen med eventuell ny info,
samt gjøre vektinger.
For å vurdere tiltak må en også utvikle et sett med indikatorer. Indikatorer trenger ikke å være
direkte koblet med klimaregnskapet, men skal være et robust mål på å fange opp effekten av tiltaket.
Som vi har vært inne på er mye av klimaregnskapet lite egnet direkte til indikatorbruk. Data på
veitrafikk fra SSB er i mange tilfeller lite egnet til å fange opp faktisk trafikkutvikling, da
fordelingsnøkler baserer seg i hovedsak på «km vei». Det er derfor der bedre å benytte faktiske
trafikktellinger på utvalgte strekninger som indikator på utvikling av veitrafikk

3.4 Mål og strategi
Til slutt i notat vil det gis en kort vurdering rundt mål og strategi. Etter en tiltaksanalyse er det
naturlig å si litt om målsetning for reduksjoner. Frem til nå har kommuner stort sett satt seg
målsetninger noe tilfeldig og ofte bare adoptert dem fra nasjonale målsetning, uten alltid å
realitetsorientere seg om det lokale potensialet. I tillegg har kommunen ofte begynt i feil ende, med
5

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luft-av-klimagasser-fordelt-pa-kommune

6

https://www.ssb.no/innrapportering/personer-og-husholdning/fbu-svar
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ført å bestemme seg for mål, og senere gjøre beregninger på hva som er mulig. En mer naturlig
prosess er indikert under i Figur 4.

Figur 4

4 Resultater
4.1 Klimaregnskap av egen virksomhet
Klimaregnskapet for Nesodden kommune sin egen virksomhet viser et totalt klimafotavtrykk på 13
756 tonn CO2 ekvivalenter. Bidragene fordeler seg på forbruksvarer (2,1 kt), reise og transport (1,4
kt), energi (2,5 kt), bygg og infrastruktur (4,0 kt) og kjøp av tjenester (3,7 kt). Interessant her er det å
merke seg at bygg og energi altså nær dekker halvparten av klimafotavtrykket til kommunen. For
energibidrag er elektrisitet her modellert som nordisk miks på 128 g/kWh.
Fordeler vi klimaregnskapet på ulike tjenesteoppgaver ser vi – ikke overaskende – at skole og helse er
viktige områder med henholdsvis 17 og 22 % av klimafotavtrykket. Også vann, avløp og renovasjon
(VAR) er viktig bidrag på 16 %. Annet kategorien er en miks er tjenester, herunder idrett og kultur, og
er spesielt stor for Nesodden grunnet bidraget til kommunale boliger som også ligger under denne
kategori.
År 2015, tall i t CO2e
Forbruksvarer
Reise og transport
Energi
Bygg og infrastruktur
Kjøp av tjenester
SUM

Admin Bhg
Grunnskole Helse/ Sosial VAR Annet SUM
305
302
543
720
149
116
2133
100
23
510
449
104
178
1364
74
175
848
534
367
548
2546
232
80
216
315
857
2311
4012
258
953
251
1047
677
515
3701
968 1534
2368
3065 2154
3668
13756
Administrasjon

7%
27 %

11 %

Forbruksvarer

Barnehage

27 %

Grunnskole

17 %
16 %

10 %

Helse & Sosial
VAR

22 %

15 %

29 %

19 %

Reise og transport
Energi
Bygg og infrastruktur
Kjøp av tjenester

Annet

Tabell 1: Klimaregnskap Nesodden kommune sin egen virksomhet
Ser vi på utviklingen i klimafotavtrykket til Nesodden kommune sin egen virksomhet over tid, ser vi
av Figur 4 at dette har fluktuert. Spesielt markant er økningen i 2009 til 2011, som skyldes økte
investeringer til bygg og infrastruktur. Hos enkelte kommuner med tilsvarende utvikling har man
11

tonn CO2 ekv.

kunnet spore dette til at man i denne perioden tok igjen et visst etterslep fra investeringsstopp under
finanskrisen 2007-2008. Fra og med 2011 ser vi en påfølgende nedgang, som på samme måte i stor
grad skyldes mindre investeringer i bygg og infrastruktur. Men også energibidraget har blitt redusert
som følge av både mindre energibruk og en renere nordisk miks av strøm. På grunn av at
investeringer i så stor grad påvirker resultatet vil alle resultatene for Nesodden kommune kunne
presenteres både med og uten investeringer i fremstillinger på klimakost-web (www.klimakost.no).
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Figur 5: Utvikling av klimafotavtrykket til kommunal tjenesteproduksjon i Nesodden kommune
Fordeler vi klimafotavtrykket per innbygger ser vi av Tabell 2 at Nesodden kommune ligger markant
under både fylkessnittet og det nasjonale snittet. For Nesodden bidrar kommunal
tjenesteproduksjon med omtrent ¾ tonn CO2. per innbygger. Snittet for Akershus fylke er over 0,9
tonn, og det nasjonale snittet er på godt over 1 tonn. Strukturen i klimafotavtrykket er imidlertid
relativt lik både den for fylket og den vi finner nasjonalt.
Til tross for et relativt lavt fotavtrykk fra kommunal virksomhet er det allikevel nødvendig med en
ytterligere nedgang. Per i dag utgjør klimafotavtrykk fra kommunal tjenesteproduksjon omtrent 7 %
av det totale klimafotavtrykket. Skal man redusere totalt klimafotavtrykk fra 15 til 3 tonn per
innbygger, eksempelvis, må kommunal tjenesteproduksjon – med samme andel av totalen – ned mot
kun 0,2 tonn per innbygger. Dette innebærer en nedgang av klimafotavtrykket av kommunal
virksomhet med 72 %.
Kg CO2 per innbygger
Forbruksvarer
Reise og transport
Energi
Bygg og infrastruktur
Kjøp av tjenester
Sum

Nesodden
116
74
139
218
201
749

12

Akershus
144
90
136
295
253
918

Norge
176
113
155
311
267
1 022

kg CO2e. per innbygger

1200
1000
267

800

253

600

201

400

218

200

139
74
116

136
90
144

Nesodden

Akershus

0

295

Kjøp av tjenester
Bygg og infrastruktur

311

Energi

155
113

Reise og transport

176

Forbruksvarer

Norge

Tabell 2: Klimafotavtrykk per innbygger, kommunal tjenesteproduksjon

4.2 Klimaregnskap for hele kommunen
Når man skal sette opp klimaregnskap for en kommune totalt er det i hovedsak to strategier.
Historisk sett er det geografiske perspektivet mest brukt. Her trekker man systemgrensene ned som
en kuppel over kommunen, og ser på alle klimagassutslipp som skjer innenfor de geografiske
systemgrensene. Metoden har vært populær blant annet siden SSB publiserer slike data på
kommunenivå. Som diskutert i metodekapittelet er det imidlertid visse begrensinger i disse data.
På grunn av disse begrensinger ønsker vi i dette prosjektet å supplere SSB data med estimater på
klimafotavtrykk. Når man beregner klimafotavtrykket til en kommune utvider vi systemgrensene til å
inkludere alle indirekte klimagassutslipp som er bakt inn i alt som kjøpes inn til sluttkonsum i
kommunen. Som en konsekvens av å allokere klimagassutslipp til sluttforbruk, vil et klimafot-avtrykk
ekskludere utslipp fra industri/næringsliv/jordbruk, i de tilfeller produksjonen eksporteres til
sluttforbruk i en annen kommune eller land. Altså, det geografiske perspektivet inkluderer utslipp fra
jordbruksaktivitet i Nesodden kommune, men inkluderer ikke importerte matvarer til husholdninger.
Klimafotavtrykket på sin side inkluderer alt av klimagassutslipp som forårsakes av mat som kjøpes inn
til husholdninger, men ekskluderer samtidig klimagassutslipp fra jordbruksaktivitet i de tilfeller
maten som produseres eksporteres ut av kommunegrensene.
Begge perspektiv er nyttige, og har supplerende egenskaper. Geografisk perspektiv er spesielt nyttig
der kommunene har påvirkningspotensial på industri og produksjon, mens klimafotavtrykk ofte anses
som et bedre mål på den reelle bærekraft en kommune har. I Norge varerier geografisk utslipp per
innbygger med en faktor 100, avhengig av industriaktivitet, noe som gjør dette til en uegnet indikator
i tonn CO2e. per innbygger, all den tid kommunens innbyggere uansett er avhengig av denne
industri. I dette notat setter vi opp klimaregnskap på begge perspektiv, som skisser i Figur 5

13

Upstream
(Import)

Geografisk systemgrenser Downstream
(eksport)

Of f entlig

Priv at

Transport

Industri

Of f entlig

Priv at

Geografisk
perspektiv

Karbonfotavtrykk
Transport

Industri

Figur 6: Systemgrenser for klimaregnskap
4.2.1 SSB Regnskap
I Tabell 3 er de reviderte kommunefordelt klimagassutslippene7 for Nesodden kommune. En
begrensning i den reviderte, forbedrede statistikken er at bidrag fra «Olje- og gassutvinning, industri
og bergverk og energiforsyning» (fra nå av referert til som «industri») bare er inkludert for
kommuner over 20 000 innbyggere, noe som rammer Nesodden. Industriutslippene er imidlertid
relativt begrensede for Nesodden, og er ifølge den gamle SSB-statistikken8 beregnet til 1,5 kt CO2
ekv. Den nye statistikken inkluderer heller ikke utslipp av fluorholdige gasser og løsemiddelholdige
gasser med et estimert bidrag på 3 kt CO2 ekv. i 2009. Differansen i disse to bidrag ser vi presentert i
SUM-kategoriene i Figur 6, der industribidraget (inkl. fluor/løsemiddel) er fremskrevet.
Den nye statistikken estimerer totale utslipp (ekskl. industri) for Nesodden i 2013 på 16 kt CO2 ekv.
Dette er en nedgang fra 18,5 kt i 2009 og 18,4 i 2011. Nedgangen skyldes blant annet antagelse om
mindre prosessutslipp fra avfallsdeponigass og mindre direkteutslipp fra oppvarming i andre nøringer
og husholdninger. Sistnevnte er altså trolig et direkte resultat av utfasing av fyringsolje til
oppvarming. Nedgangen i dieseldrevne motorredskaper fra 2011 til 2013 virker påfallende og bør
undersøkes i mer detalj. Se vedlegg 1 for vurdering av kvaliteten på de ulike bidragene.

sektor
Avfallsdeponigass
Avløp og avfall unntatt deponi
Dieseldrevne motorredskaper
Jordbruk - husdyr og husdyrgjødsel
Jordbruk - kunstgjødsel og annet jordbruk

2009
1,9
0,4
1,1
0,5
0,6

7

2011
1,7
0,4
1,1
0,6
0,7

2013
1,4
0,4
0,3
0,5
0,6

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-statistikk-og-andretall/Dagens-utslipp-og-energibruk-og-historisk-utvikling/
8
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-statistikk-og-andretall/Statistikk-for-utslipp-for-2009/
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Oppvarming i andre næringer og husholdninger
Veitrafikk - lette kjøretøy
Veitrafikk - tunge kjøretøy
SUM alle utslipp (ekskl. industri)

2,7
9,2
2,1
18,5

20

2,5
9,4
2,2
18,4

1,1
9,3
2,4
16,0

Veitrafikk - tunge kjøretøy
Veitrafikk - lette kjøretøy

15

Oppvarming i andre næringer og husholdninger
Jordbruk - kunstgjødsel og annet jordbruk

10

Jordbruk - husdyr og husdyrgjødsel
Dieseldrevne motorredskaper

5

Avløp og avfall unntatt deponi
Avfallsdeponigass

0
år 2009

år 2011

år 2013

Tabell 3: Klimaregnskap for Nesodden kommune, revidert SSB-statistikk
Det største bidraget til de geografiske fordelte klimagassutslippene ser vi er veitrafikk, fordelt på 9,3
kt på lette kjøretøy og 2,4 kt på tunge kjøretøy. Dette er som forventet i en kommune med lite
industri. Vi ser også utslipp fra jordbruk på drøy 1 kt CO2 ekv.
SSB har også kommunefordelte data tilbake til 1991. Den eldre statistikken er noe mer omfattende
(inkludere blant annet også industriutslipp for alle kommuner), men er også noe mer usikker. SSB
anbefaler derfor ikke å kombinere gammel statistikk (1991-2009) med ny statistikk (2009-2013). I
Figur 6 er imidlertid dette gjort, men med noe bearbeiding av statistikken. Industriutslipp er
fremskrevet med regresjon, både stasjonær forbrenning og prosessutslipp. Også utslipp av
fluorholdige gasser/løsemiddel blir fremskrevet, da disse også er ekskludert i ny statistikk. Bidraget
fra «annen mobil forbrenning» i den gamle statistikken var svært usikker, og er ekskludert da verdien
for Nesodden virker åpenbar feil. Kommunikasjon med SSB bekrefter at eldre statistikk er modellert
på en annen måte (registrerte maskiner og redskaper) enn nåværende (salg av petroleum), og derfor
ikke bør sammenlignes. Til slutt har den eldre statistikken (1991-2009) blitt tilpasset den nye (20092011) gjennom forholdstall fra år 2009, slik at man får en kontinuerlig tidsserie.
30
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Figur 7: Tidsserie for geografiske utslipp, tilpasninger mellom ny og gammel statistikk
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2011
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Av Figur 6 ser vi at geografiske utslipp innen Nesodden kommune sine grenser tilsynelatende har en
positiv utvikling. Dette med forbehold om usikkerheten skissert. Nedgangen skyldes spesielt nedgang
i avfallsdeponigass og stasjonær forbrenning i husholdninger og andre næringer. Nedgangen bremses
av økte transportutslipp frem til 2005, hvorpå vi også for dette bidraget finner en nedgang. Mulige
feilkilder i statistikk gjør at nedgangen i spesielt veitrafikk bør vurderes kritisk, da trafikktellinger ikke
understøtter disse funn. Imidlertid kan nedgang skyldes antatte forbedringer i drivstoffeffektivitet9.
4.2.2 Klimafotavtrykksanalyser husholdninger
Klimafotavtrykket til privat forbruk er det største bidraget til klimagassutslipp for de aller fleste
kommuner. Klimafotavtrykket av privat forbruk er i mange analyser beregnet rundt 10 tonn CO2 ekv.
per person, litt avhengig av hvilken modell som er benyttet, og antagelser i analysen. Asplan Viak har
nylig beregnet klimafotavtrykket til Norsk husholdninger basert på forbruker-undersøkelsen (FBU) til
SSB10 . Dette kan fordeles på regioner, men ikke kommuner. For Nesodden har vi derfor benyttet
regionen Akershus-Oslo som proxy, og gjort enkelte tilpasninger på antall personer per husholdning,
boligpriser, samt en ad. hoc. oppjustering av bidraget fra båt, som er noe spesielt for Nesodden.
Resultatene er oppsummert i Tabell 4

Privat klimafotavtrykk, tonn CO2 ekv. Per husholdning
Mat og drikke
Klær og fottøy
Bolig
Energi
Annet husholdningsforbruk
Tjenester
Transport og reise
Forbruk ikke inkludert i FVU
Total
Tabell 4

3 325
665
3 842
1 801
1 495
1 278
7 134
2 148
21 688

Per person
1 374
275
1 588
744
618
528
2 948
888
8 962

Totalt
24 469
4897
28 275
13 252
11 001
9 406
52 498
15 806
159 603

%
15 %
3%
18 %
8%
7%
6%
33 %
10 %
100 %

Vi ser at hver innbygger i Nesodden kommune har et klimafotavtrykk på nær 9 tonn per innbygger. Et
høyere inntektsnivå i regionen Oslo-Akershus er med på å øke dette klimafotavtrykket, samtidig som
Nesodden har et høyt antall personer per husholdning, noe som igjen trekker ned klimafot-avtrykket.
Det viktigste bidraget er reise og transport med 33 %, men også mat og drikke (15 %) og bolig (18 %)
er viktig. Klimafotavtrykket av bolig dekker både investeringer og vedlikehold av hus. Energi er en
egen kategori og utgjør 8 % antatt en nordisk miks av el-forbruk på 128gCO2e/kWh. Mer detaljerte
resultater er tilgjengelig, som illustrert Figur 7 der reise og transport bidraget er utledet i mer detalj.

9

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-fra-veitrafikken-i-norge
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/fbu/aar/2013-12-17
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Figur 8: Fordeling privat klimafotavtrykk, med uttrekk av transport og reisebidraget.

5 Tiltak og indikatorer
Når et klimaregnskap er på plass, er det neste naturlige steg å se på mulige tiltak, samt finne ut
hvordan man skal måle utviklingen. I all hovedsak bør et klimaregnskap sees på som et hjelpemiddel
til å se hvor man skal rette fokus. Sjelden så fungerer et klimaregnskap som en god indikator på
utvikling. Man kan se på et klimaregnskap på sammen måte som man ser på utgiftsposter til en
bedrift; det indikerer hvor besparelser kan gjøres, men høyere utgifter indikerer ikke alltid en
dårligere økonomi.
På egen virksomhet finnes det flere eksempler på at høyere klimagassutslipp kan være en positiv
utvikling, satsning på kollektivtrafikk, mer frukt og grønt til skoler og nye energieffektive bygg.
Sistnevnte vil øke utslippene det året bygget bygges, men de vil betale seg tilbake gjennom lavere
energibruk over tid. Det er også viktig å vurdere andre element av tiltak enn kun størrelsen på
bidraget. Som vi har vært inne på er også påvirkningspotensialet viktig, altså hvor mye av bidraget
man har mulighet til å redusere det med. Et annet viktig element er økonomi, hvor kan man redusere
mest for minst mulig penger.
I tabell 5 har vi listet opp 20 bidrag, med utgangspunkt i de som vi finner i Høringsforslag Plan for
klima og biologisk mangfold 2015-2019.
Som forklart innledningsvis er et klimafotavtrykk kjennetegnet ved at man tar med alle klimabidrag,
både direkteutslipp fra forbrenning av fyringsolje og drivstoff (scope 1), men også indirekte gjennom
energibruk (scope 2), og indirekte gjennom alle andre kjøp av varer og tjenester (scope 3).
Noen punkt er utelatt pga ikke klimarelevans (LCC, lokal forurensing, skred), noen punkt er slått
sammen pga stor grad av overlapp, mens et par punkt er utelatt da det dekkes av andre punkt. I sum
ender vi altså på 20 tiltak som vi i dette arbeid har vurdert på tre ulike kriterier:
1)
Bidrag: (Bid) mot hvor stort klimabidrag (tonn CO2 ekvivalenter) retter tiltaket seg mot
2)
Påvirkningspotensial: (Påv) hvor mye kan vi redusere klimabidraget med ved innføring av
tiltak
3)
Økonomi: (Øko) En enkel vurdering av økonomien i tiltaket, livsløpskostnader der naturlig
Spesielt punkt 3 vil inneholde en stor grad av usikkerhet. Økonomien i et tiltak vil først kunne
avgjøres ved en detaljert gjennomgang av gjennomføringsplanen av tiltak. Dette er ikke noe som er
gjort i denne analysen. Vurderinger som er gjort er at de fleste energitiltak vil ha god økonomi i en
livsløpssammenheng. Spesielt energigjenvinning innen VA vurderes som positivt. Økonomien innen
transporttiltak er stort sett god, men både forbedringer i kollektivtrafikk og sykkelveier er ting som
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erfaringsmessig koster. Tiltak innen planlegging bygg og forbruk vurderes å ha lave kostnader, selv
om dette er noe som fordrer kompetanseheving innen kommuneadministrasjonen.
Inkluderes vurderinger på økonomi ser vi at tiltak som kommer best ut er energigjenvinning VA (2),
krav til energi i offentlig bygg (3), innføring av el-biler (5), og stille miljøkrav til leverandører (15).
Ser man bort i fra økonomi ser vi imidlertid at å redusere veitrafikk med økning av kollektivtrafikk (8)
og sykkeltrafikk (9) er det som er viktigst, sammen med å stille miljøkrav til leverandører (15).

Forklaring på klassifisering

1

2

3

4

5

Klassifisering av bidrag, målt i tonn CO2e.
Vurdering av påvirkning, hvor mye kan reduseres (i %)
Enkel vurdering av økonomi, fra høye utgifter til gevinst

0-100
0-10
høye

100-1000
10-25
middels

1000-5000
25-50
lave

5000-10000
50-75
nøytral

> 10 000
75-100
gevinst

Tiltak

Område

1 Energikrevende løsninger i gatebelysning og annen offentlig
belysning fases ut.
2 Kommunen skal vurdere energigjenvinning i vannrenseanlegg og
pumpestasjoner.
3 Forbruk av energi i egne nybygg skal være i henhold til strengeste
krav til offentlige bygg.
4 Innføring av ordning hvor de ansatte kan få sykkel-godtgjørelse i
stedet for bilgodtgjørelse.
5 Kommunen skal fortløpende skifte ut den kommunale bilparken
med lavutslipps og el-biler.
6 Kommunale formålsbygg bør planlegges lagt slik at de lett kan nås
uten bruk av bil
7 Beliggenhet m.m. skole og barnehager, og oppmuntring til gode
miljøvalg
8 Kommunen legger til rette for at kollektiv-trafikkandelen innen
kommunen skal økes.

Energi
Energi
Energi
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

9 Kommunen legger til rette for at sykkeltrafikk øker.
10 Nesodden kommune vurderer tilrettelegging av system for
bildeling på Nesodden.
11 Tilpasses eksisterende traseer for kollektivtrafikk. Og nye til fremtidige utbyggingsfelt.
12 Kvalitetsprogram som ivaretar energi- og klimaspørsmål i nye
hytte- og boligområder
13 Kommunen skal teste ut og impl. klimaverktøy som
beslutningsverktøy i plan og byggesak
14Kommunen skal bidra til at landbruket deltar aktivt med
klimagassreduserende tiltak.
15 Mer miljøvennlig forbruk ved å stille krav til miljøsert. av
leverandører av varer og tjenester.
16 Mål og tiltak skal inn i alt av planer. Klimaregnskap innarbeides i
kommunens årsberetning.
17 Kommunen skal delta aktivt i interkommunale klima- og
miljønettverk.
18 En ressursside med miljørelaterte informasjon til innbyggere og
næringsliv om energi og klimatiltak

Transport
Transport
Bygg
Bygg
Industri
Forbruk
Forbruk
Forbruk
Forbruk

19 Arrangere årlig tverrfaglig klima- og miljødag

Forbruk

20 Holde seg orientert om nasjonale og fylkeskom. tiltak og forslag
for energi/klimagassred., samt tilskuddsordninger.

Forbruk

Tabell 5: Tiltaksvurdering
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Scope
EV: Scope
2
EV: Scope
1/2
EV: Scope
2
EV/KT:
Scope 1
EV: Scope
1
EV/KT:
Scope 1
KT: Scope
1
KT: Scope
1
KT: Scope
1
KT: Scope
1
KT: Scope
1
KT: Scope
3
KT: Scope
3
KT: Scope
1
EV: Scope
3
EV: Scope
3
EV: Scope
3
KT: Scope
3
KT: Scope
3
KT: Scope
3

Bid

Påv

Øko

Pri

1

4

4

9

2

4

5

11

3

3

4

10

3

2

4

9

2

4

4

10

4

2

3

9

3

2

3

8

5

2

1

8

5

2

1

8

4

1

4

9

4

2

3

9

5

1

3

9

5

1

3

9

3

2

3

8

5

2

3

10

5

1

3

9

5

1

3

9

5

1

3

9

5

1

3

9

5

1

3

9

Det er interessant å plotte de ulike tiltakene mot systemgrensefiguren. Her ser vi blant annet:
Det eneste tiltaket som kun går på reduksjon av direkteutslipp innen egen virksomhet er
tiltak 5: innføring av lavutslipp/el-biler. Imidlertid er det noen som ligger i grenseland: tiltak 2
vil kunne redusere direkte prosessutslipp gjennom bruk av biogass. Tiltak 4 og 6 omhandler
blant annet hvordan ansatte reiser til og fra jobb, og vil i de fleste tilfeller regnes som private
valg og ikke en del av virksomhetens klimaregnskap. I andre tilfeller så regnes imidlertid
ansattes pendling inn i klimaregnskap. Vi legger derfor disse midt mellom.
Det er mange tiltak på egen virksomhet som retter seg mot fotavtrykket, noe som er gledelig.
Tiltak 1, 2 og 3 er alle energitiltak mot egen virksomhet. Tiltak 15 er et generelt viktig tiltak på
å stille miljøkrav til leverandører. Tiltaket foreslås imidlertid omformulerte noen da det nå
fokuserer på miljøsertifisering (svake miljøkrav) fremfor mer konkrete krav om prestasjon.
Tiltak 16 og 17 er generelle tiltak som er viktige, men vanskelig å vurdere effekten av.
For kommunene totalt så er de fleste tiltak mot direkteutslipp innen kommunegrensene
rettet mot transport (7-11). Dette er fornuftig da vi vet at veitrafikk utgjør en stor del av
direkteutslippene. Tillegg er det ett tiltak mot landbruk (14) som klassifiseres her.
For fotavtrykk for kommunen totalt ser vi to tiltak rettet mot bygg, ett på kvalitetsprogram
(12) og ett på klimaverktøy (13). Dette er viktige områder, men samtidig noe vanskelig å
vurdere effekten av. Resterende tiltak her går mer på informasjon: ressursside (18), klima og
miljødag (19) og tilskuddsordninger. På samme måte er dette tiltak som potensielt dekker et
stort spekter med viktige bidrag, men som er vanskelig å kvantifisere noen
utslippsreduksjoner ut i fra.

Figur 9: Klassifisering av tiltak etter systemgrenser
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Basert på tiltakslisten i Tabell 4 er det naturlig å utvikle noen indikatorer som bruk på vurdering av
måloppnåelse. Vi har valgt i stor grad å frikoble indikatorer fra klimaregnskap, og inndele de
tematisk som vist i Tabell 5. Vi fordeler indikatorer på egen virksomhet og kommunene
totalt.
tematisk som vist i Tabell 4 er det naturlig å utvikle noen indikatorer som bruk på vurdering av
måloppnåelse. Vi har valgt i stor grad å frikoble indikatorer fra klimaregnskap, og inndele de tematisk
som vist i Tabell 5. Vi fordeler indikatorer på egen virksomhet og kommunene totalt.
Egen virksomhet

Kommunen total

Energi

- kWh energi formålsbygg (kWh/m2)
- Energibruk ut over formålsbygg (kWh)
- Egenproduksjon (biogass etc.) kWh

Transport

- Fraksjon lavutslipp/elbiler i egen bilpark
- Gram CO2/km snitt for egen bilpark

- Totalt energibruk
- Fraksjon fornybar
- Egenproduksjon (solcelle etc.)
- Andel kollektivreiser/sykkelbruk
- Gram CO2/per km buss/fergeflåte
- Trafikktellinger, sentrale strekninger

Bygg
Forbruk

Grad av miljøsertifisering av bygg (BREEAM etc.)
Grad av klimaregnskap for bygg, inkl. beliggenhet
-Andel av anskaffelser med miljøkrav
-I snitt % -vis vekting av miljø i anskaffelser
- % miljøsertifiserte bedrifter som leverandører

- Energibruk per bygningsmasse/type
- Andel fossil oppvarming/fyringsolje
- Avfallsmengder
- Antall treff/klikk på ressursside
- Antall deltagere på klima og miljødag

Tabell 6: Forslag til indikatorer

6 Mål og strategi
I følge St.meld. nr 34 så foreslår regjeringen følgende nasjonale mål:
-

Norge skal være karbonnøytralt i 2050

-

Norge skal redusere globale klimagassutslipp tilsvarende 30 % av Norges utslipp innen 1990

-

Norge skal skjerpe sin Kyoto-forpliktelse med ti prosentpoeng til ni prosent under 1990 nivå.

Spesielt de to første målsetninger har ofte blitt adoptert ned til kommunenivået. Som skissert er det
imidlertid noe problematisk å benytte slike geografiske systemgrenser på så detaljerte områder som
kommuner. Fluktuasjoner i industriaktivitet og enderinger i gjennomgangstrafikk er eksempler på
ting som i stor grad kan påvirke geografiske utslipp, uten å si noe om hva den globale konsekvensen
av tiltak er. Nyere veiledninger er derfor noe mer åpne på hva kommunal målsetninger bør være,
med det spesifiseres at det bør settes ambisiøse mål11
-

Ambisiøse mål for utslippsreduksjoner.

Ambisiøse mål for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunal
bygningsmasse og i kommunen for øvrig.
Vi ser at mål både kan gå på utslippsreduksjoner og på energibruk, samt kan dekke både egen
virksomhet, og kommunen for øvrig.

11

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/
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I Høringsforslag Plan for klima og biologisk mangfold 2015-2019 indikeres det at man ønsker å
videreføre målene fra Energi- og klimaplanen fra 2009, men en presisering at målene er gitt per
innbygger, for å fange opp befolkningsøkningen. Foreslåtte mål var
Nesodden kommune skal redusere de totale klimagassutslippene fra kommunen per innbygger med
-

40 % i 2020, sett i forhold til 2006.

-

60 % i 2030, sett i forhold til 2006.

Begge disse mål er geografisk basert, og altså satt med utgangspunkt i SSB-statistikken. En
umiddelbar utfordring er at ny statistikk kun strekker seg tilbake til 2009, og at man må være forsiktig
med å knytte denne opp mot eldre statistikk, selv om dette er gjort i Figur 6. En annen utfordring er
at industriutslipp ikke er inkludert i SSB-statistikken.
Selv om målene i seg selv er svært ambisiøse er de ikke umulig for enkelte typer bidrag. Spesielt tiltak
mot prosessutslipp innen avløp/deponi og stasjonær forbrenning innen husholdning og næring
(utfasing av fyringsolje, hovedsakelig) kan i stor grad eliminere disse bidragene. Utfordringen ligger i
å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken i tilsvarende grad. Selv om man kan forvente høyere
andel lavutslipp/elbiler frem mot 2020 er en 40 % nedgang på teknologi alene er lite trolig. Tiltakene
skissert mot mer kollektive løsninger og økning i sykkeltrafikk blir dermed sentrale for å nå
målsetningen på geografiske utslipp. Vi foreslår at kommunen beholder målsetninger, men
differensierer de på bidrag med konkrete handlingsplaner å redusere utslippene
Vi foreslår også en egen målsetning på klimafotavtrykk. Per nå er klimafotavtrykksanalyser på egen
virksomhet de mest utviklede og med et relativt stort påvirkningspotensial gjennom miljøkrav i
anskaffelser. Vi foreslår derfor at kommunen setter seg et mål på klimafotavtrykk av egen
virksomhet. Selv om Nesodden kommune allerede har et lavt klimafotavtrykk av egen virksomhet, så
er det som vi har vært inne på behov for ytterligere nedgang. Det skisseres en nødvendig nedgang på
72 % innen 2050 for å nå Paris-målsetningen. Siden klimafotavtrykk og miljøkrav er ting som typisk
kan ta mer tid enn rene teknologivalg foreslår vi samme målsetninger som de geografiske, men med
noe lengre tidshorisont.
-

40 % i 2030, sett i forhold til 2006.

-

60 % i 2040, sett i forhold til 2006.

Er det ønskelig med en målsetning også frem mot 2020 på klimafotavtrykk for egen virksomhet
anbefales det å sette den til 20 % reduksjon.
Det vil også være nyttig – både for egen virksomhet og for kommunen totalt – med mer detaljerte
målsetninger som bygger på indikatorer i Tabell 5. Disse bør imidlertid settes i samråd med
tilhørende kompetanse og ansvarlige i kommunen. I mange tilfeller er det jo nødvendig med en
gjennomgang av nåværende status for å kunne sette seg fornuftige mål. Gode målsetninger for å
«komme i gang» med miljøkrav i anskaffelser er eksempelvis å sette seg mål om å få så høy
prosentandel av underleverandører miljøsertifiserte, eller prosentandel av utlysninger som vekter inn
miljø.
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Tilskuddsordninger:
Når det gjelder tilskuddsordninger har det skjedd en del endringer de siste årene. Fylkesmannen gir
ikke lenger tilskudd til kommunene for at de skal bekjempe fremmede arter. Miljødirektoratet har en
tilskuddsordning for tiltak mot fremmede arter der lag og foreninger kan søke (ikke kommuner og
privatpersoner). Det er miljødirektoratet som behandler disse søknadene.
Miljødirektoratet har en tilskuddsordning der kommuner, privatpersoner, lag og foreninger mm kan
søke om tilskudd til skjøtsel av truede arter og truede naturtyper. Søknadene går gjennom
elektronisk søknadssenter med frist 15. januar hvert år og behandles av Fylkesmannen.
Fylkesmannen har ikke en egen tilskuddsordning for dette.

For oppdatert informasjon om tilskuddsordninger, se rundskriv:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2017/id2518919/

22

Del II - Biologisk mangfold
1. Dagens situasjon – fakta og analyse
1.1 Faktagrunnlag
Biologisk mangfold er mangfoldet av arter, variasjon innad i artene og variasjon i naturtyper.
Artsmangfold omfatter alle arter av planter, dyr, sopp og andre organismer. Variasjon i naturtyper
omfatter ulike livsmiljøer eller økosystemer.
Naturen sørger for økosystemtjenester som vi drar nytte av. For eksempel er mange
landbruksprodukter avhengige av pollinering, som i stor grad skjer med ville bier og humler.
Myrområder fungerer som vannreservoarer og motvirker både uttørking og flom.
Gruntvannsområder er viktige oppvekstområder for torsk og annen fisk, og de er rasteplasser for
trekkfugler, som finner næring her.
Tap av biologisk mangfold er utpekt som et av vår tids største globale miljøproblemer, ved siden av
klimaendringer. Det er en utbredt oppfatning at det globale tapet av biologisk mangfold i dag er så
omfattende at det etter hvert vil undergrave muligheten for bærekraftig utvikling. Nedbygging av
arealer er en av de viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold, både gjennom direkte inngrep og
fragmentering som hindrer utveksling av individer mellom gjenværende naturområder. Gjennom
rollen som planmyndighet har kommunen derfor et viktig ansvar dersom en skal unngå ytterligere
tap av biologisk mangfold.
Det er viktig å fortsette samarbeidet, eller etablere nytt samarbeid, med hensiktsmessige aktører.
Følgende aktører er aktuelle, men andre aktører vil også vurderes der situasjonen ligger til rette for
det.




Oslo kommune, med felles mål om god vannkvalitet i Oslofjorden, og bedre kartlegging av
biologisk mangfold på flere av øyene
Samarbeide med Follo landbrukskontor
Samarbeide med FNF Nesodden

1.1.1 Naturverdier i land
Nesodden har et rikt kulturlandskap med store, vidkronede eiker, mange isdammer og gårdsdammer
med salamandere og andre amfibier, og slåtteenger og slåttemarker. I naturlandskapet finner vi
eikeskoger og andre varmekjære løvskoger, granskog og furuskog på rabbene og ned mot sjøen, hvor
man kan oppleve fugler som havørn, fiskeørn og lerkefalk. På de kalkrike øyene er det bevart den rike
floraen som tidligere var typisk for Oslofjordregionen; øyene i Indre Oslofjord regnes i dag som
nasjonalt unike.
I kommunen er det gjort en rekke kartlegginger av områder med spesielle naturverdier. Slike
forekomster kalles naturtypelokaliteter12. Noen naturtyper har fått et spesielt rettslig vern fordi de
er særlig viktige for det biologiske mangfoldet og fordi de er sjeldne eller i tilbakegang. Disse kalles
utvalgte naturtyper og er definert i en forskrift til naturmangfoldloven. På Nesodden finnes de
utvalgte naturtypene «hule eiker» og «slåttemark». Enda sterkere vern har de såkalte prioriterte
artene, som er vernet med forbud mot tiltak som skader eller ødelegger forekomster av dem. Det
gjøres også spesielle tiltak for å bevare prioriterte arter. Aktuelt for Nesodden er den sjeldne planten
12

Se definisjoner av ulike naturtyper i Miljødirektoratets DN-håndbok nr. 13.
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dragehode, som vokser på to av øyene i Oslofjorden. Det finnes flere dammer med storsalamander i
Nesodden kommune, og i 2008 fikk kommunen status som «salamanderkommune» av daværende
miljøvernminister Erik Solheim13.
Naturtypelokaliteter gis verdi etter bl.a. størrelse, fravær av tekniske inngrep og forekomst av
rødlistearter og truede vegetasjonstyper. Verdi A tilsvarer nasjonal verdi/svært viktig, B tilsvarer
regional verdi/viktig og C tilsvarer lokal verdi/lokalt viktig. De registrerte naturtypelokalitetene er lagt
inn i kommunens kart og i Miljødirektoratets kartløsning «Naturbase». Noen naturtypelokaliteter er
så unike at de er gjort til naturvernområder. I Nesodden kommune finnes det 10 slike hvorav 6 er på
øyer i Oslofjorden og 4 er på nesoddlandet. Fra 2015 innføres «Natur i Norge» (NiN) som nytt
kartleggingssystem for natur14. NiN skal håndtere all den variasjonen naturen har å by på og deler
naturen inn i tre grunnleggende og heldekkende naturmangfoldnivå: landskapstype, natursystem og
livsmedium. Til forskjell fra kartlegging av naturtyper er målet med NiN å kunne gi en komplett
beskrivelse av alle arealer i Norge (fra havdyp til fjell), ikke bare de som er definert som spesielt
viktige. Målet med NiN er å gi fagmiljøer og institusjoner som jobber med natur et felles
begrepsapparat.

Hule eiker og hagemark
Hul eik i kulturlandskap er en utvalgt naturtype, definert i «forskrift om hule eiker». Hule eiker
inneholder gammel, død ved, som er levested for sopparter og lav, insekter som lever av død ved, og
insekter som lever av sopp på den døde veden. Minst 1500 arter har eik som eneste eller viktigste
levested, og mange av dem er regnet som utrydningstruet og står på den norske rødlista15.
Hagemarker inneholder gjerne flere typer kulturlandskaper, ofte med gamle trær av eik og andre
edelløvtrær. I tillegg til artsmangfoldet som er knyttet til disse trærne, er det gjerne en rik flora med
rødlistede planter. Følgende forekomster av hule eiker er kjent i kommunen:
•

Hule eiker i kulturlandskap: 10 med verdi A, 48 med verdi B og 27 med verdi C.

•

Hagemark: 2 med verdi A, 3 med verdi B og 1 med verdi C.

Slåttemarker og andre kulturlandskaper
Slåttemarker er en utvalgt naturtype da de har stor botanisk verdi og samtidig er sterkt truet av
gjengroing. Slåttemarker skal slås etter blomstring hvert år, og slåtten skal fjernes fra marken.
Følgende naturtypelokaliteter i kategorien slåttemarker og andre kulturlandskaper er registrert i
kommunen:
•
Slåttemarker: 3 med verdi A (Persteilene og to lokaliteter ved Søndre Granerud), 6 med verdi
B hvorav 4 er på øyer, og 4 med verdi C. I tillegg finnes det to kjente forekomster med verdi A eller B.
•

Naturbeitemark: 1 med B og 1 med C

•

«Annen viktig forekomst»: 1 med verdi B (To gård) og 3 med verdi C.

13

http://fylker.miljostatus.no/Global/Oslo%20og%20Akershus/Dyr%20og%20planter/R%C3%B8dlistearter/Post
kort_Nesodden_kommune_2wLwe-file2710.pdf
14
Se mer om NiN-systemet på Artsdatabankens sider: http://data.artsdatabanken.no/Pages/3#222998
15
Jf. http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/2762/DN-rapport-1-2012_nett.pdf
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Dammer og tjern
Nesodden har et stort antall isdammer, gårdsdammer og mindre tjern. Mange av disse har et stort
artsmangfold, og der det ikke er fisk, kan amfibier trives. Storsalamander er den arten som får mest
oppmerksomhet, men også småsalamander og spissnutefrosk er sjeldne arter. Amfibier er truet på
verdensbasis av en rekke påvirkninger, som forurensning, reduksjon i leveområder og sykdommer.
Tilstedeværelse av storsalamander blir en indikator på «helsen» til økosystemet, og beskyttelse av
salamander gir også beskyttelse av en lang rekke andre dyre- og plantearter som lever i det samme
miljøet. Følgende lokaliteter er registrert i kategorien dammer og tjern:
•
Dammer: 39 dammer med verdi A hvorav 36 har amfibier, 46 med verdi B hvorav 35 har
amfibier, og 4 med verdi C hvorav 2 har amfibier. I tillegg kommer den nye dammen på To gård, hvor
det er observert storsalamander.
•

Rik kulturlandskapssjø: 1 med verdi A (Røertjern) og 1 med verdi C (Persilengtjern).

Dammer og tjern utgjør viktige miljøer for mange grupper organismer, heriblant fugler, insekter,
vannplanter og flaggermus. Innenfor nevnte organismegrupper er det registrert flere rødlistearter i
kommunen.
Kyst og havstrand – øyene i Indre Oslofjord
De kalkrike øyene i Indre Oslofjord har bevart den rike vegetasjonen som tidligere var utbredt i
Oslofjordregionen. Her er det et rikt botanisk mangfold og mange rødlistede insektarter. Disse øyene
regnes som nasjonalt unike. På Husbergøya finnes blant annet den sjeldne arten dragehode, som er
en prioritert art ifølge Miljødirektoratet. Av øyene som ligger i Nesodden kommune, har Ildjernet,
Knerten, Søndre Skjælholmen, Husbergøya og Nordre Skjælholmen fått status som naturreservater.
•
Rikt strandberg: 5 med verdi A: Husbergøya, nordre og søndre Langøyene, Nordre
Skjærholmen og Ildjernet. Videre er det 3 med verdi B og 3 med verdi C. Av andre forekomster
knyttet til strand finnes det 1 med verdi B og 2 med verdi C.
Ålegrasenger er en viktig naturtype. Det er registrert minst to ålegrasenger på Nesodden.
Skog
Skogene på Nesodden omfatter varmekjære løvskoger, granskog og furuskog. Edelløvskogene er
rester av den opprinnelige løvskogen rundt Oslofjorden, som var dominert av eik. I løvskogen på
Nesodden lever kjernebiteren. Vi finner også gammel barskog, som er verdifull på grunn av sine
varierte leveområder, som blant annet skyldes at dødt trevirke får bli liggende på skogbunnen.
•
Rik edelløvskog: 2 med verdi A, 23 med verdi B, deriblant Røer og Nordre Løes, og 16 med
verdi C.
•

Rik sumpskog: 1 med verdi A, 7 med verdi B og 6 med verdi C.

•

Gammel løvskog: 3 med verdi B, deriblant Gaupefjell, og 10 med verdi C.

•

Gammel barskog: 4 med verdi B og 10 med verdi C, deriblant Toåsen.

•

Rik blandingsskog: 5 med verdi B og 1 med verdi C.

•

«Annen viktig forekomst»: 3 med verdi C.
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Kantvegetasjon
•
Kantkratt: 1 med verdi A (naturvernområde), 4 med verdi B og 1 med verdi C.
•

Artsrike veikanter: 1 med verdi B og 1 med verdi C.

1.1.2 Naturverdier i sjø
Nesodden kommune har en lang kystlinje og stort sjøareal, størst av kommunene i Indre Oslofjord.
Dette gjør Nesodden til den viktigste kystkommunen i regionen. Den lange kystlinjen byr på bade- og
fiskemuligheter, og det er flere aktive dykkemiljøer i kommunen.
Det er gjort få systematiske kartlegginger av naturverdier i sjøen i kommunen. En kartlegging av
Oslofjorden gjort av NIVA i 2008 viste to forekomster av ålegras i kommunen, men de var ikke store
nok til å bli registrert som ålegraseng. For øvrig ble det registrert tre forekomster av
bløtbunnsområder i strandsonen, som er blitt avsatt i kommuneplanens arealdel som naturområder.
Det er også registrert næringsområder for torsk og sjøfugl.
Kartleggingen foretatt av NIVA var konsentrert om noen få naturtyper. Hvilke andre naturtyper og
arter som finnes utenfor nesoddlandet, er derfor ikke registrert.

1.2 Analyse
1.2.1 Utfordringer og behov på land
Tettstedsnære grøntområder – grønne lunger
Det er en utfordring å bevare tettstedsnære grøntområder, som er viktige for trivselen i hverdagen.
Disse blir brukt som turområder og lekeområder, og bidrar til helse, rekreasjon og læring. De er med
på å gjøre kommunen attraktiv for boligkjøpere. Områdene er truet fordi de lett blir sett på som
tomter som kan selges og bygges ut. Særlig i Tangen-området er det behov for å bevare de
grøntområdene som er igjen.
Reduserte leveområder, fragmentering og økt biltrafikk
Den kanskje største trusselen mot biologisk mangfold er reduserte leveområder. Bygging av hus og
veier, omgjøring av skog til moderne jordbruksland osv. griper drastisk inn i naturområder. Dette
fører til tap av bestander og arter, og vi vil her trekke fram to årsaker.
For det første er selve arealet av leveområdene svært viktig. Det er en misforståelse å tro at en
bestand vil klare seg på en brøkdel av det arealet den før har hatt til rådighet. For at bestanden skal
overleve må den ha en viss størrelse fordi den vil ha naturlige svingninger fra år til år. Er bestanden
for liten, kan en tilfeldighet (som f.eks. ekstremvær, sykdomsutbrudd eller rovdyr) redusere
bestanden så mye at den dør ut.
For det andre fører menneskers arealbruk til at artenes leveområder blir oppdelt i flere små
områder, der byggeområder, veier osv. fungerer som barrierer mellom leveområdene. Dette kalles
fragmentering. Barrierer og store avstander mellom leveområdene gjør at den naturlige migrasjonen
av individer hindres. Det betyr at når en bestand dør ut i et område (som kan skje av naturlige
årsaker), blir ikke området rekolonisert av individer utenfra. Hvis bestanden dør ut i flere av
leveområdene, kan det true arten i hele regionen.
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Reduserte leveområder og fragmentering er ikke heldig for noen arter. På Nesodden har det vært
trukket fram at særlig amfibiene er sårbare for dette, spesielt salamandere. Gjengroing og -fylling av
dammer gir større avstand mellom de gjenværende dammene, og det blir vanskeligere for amfibiene
å migrere mellom dem. Dermed blir bestandene isolerte, noe som i seg selv øker faren for at de dør
ut, og det blir mindre sannsynlig at en dam blir rekolonisert. Videre vil økt biltrafikk være en trussel
mot amfibier som følge av påkjørsler. Det er fryktet at det vil bli en massiv nedgang i
amfibiebestandene dersom trafikken på vestsiden av halvøya øker, der det er flest amfibiedammer.
Kartlegging og oppdatering
Det er fortsatt mangel på kunnskap om naturverdier, bl.a. er det ikke full oversikt over hule eiker,
som har et spesielt vern gjennom forskrift. Felling av hul eik er brudd på aktsomhetsplikten. Det er
særlig behov for nøye kartlegging i regulerte områder.
Det er også behov for videre kartlegging av kulturlandskaper, planteliv i områder med skjellsand, og
kystområder. Viltkartleggingen kan suppleres med kartlegging av flaggermus, som det ikke er gjort
arbeid på i kommunen.
Amfibiedammene i kommunen er godt kartlagt, men observasjonene av amfibier er mange år gamle.
Bestander kan ha etablert seg eller blitt borte siden registreringene ble gjort. Det er behov for
oppdatering av disse feltobservasjonene av amfibier.
Skjøtsel
Noen naturtypelokaliteter trenger skjøtsel for å bestå. Det gjelder slåttemarker, hule eiker og
amfibiedammer. Slåttemarker skal slås etter blomstring hvert år, og slåtten skal fjernes fra marken.
Hule eiker som er tilpasset å stå i åpent landskap, trenger å fristilles dersom det vokser opp ungskog
rundt, dvs. at det må ryddes rundt eika slik at den får lys og vann. Amfibiedammer kan gro igjen, og
vegetasjon må fjernes dersom det er tilløp til dette.
Disse naturtypene er prioriterte fra myndighetenes side, og Miljødirektoratet gir tilskudd til skjøtsel.
Noen av lokalitetene har behov for slik skjøtsel.
Andre naturverdier som behøver behandling er veikanter med engvegetasjon. Engvegetasjon
inneholder flere sjeldne arter, og den er viktig for humler og bier. Engvegetasjonen er også estetisk
og til glede for kommunens innbyggere. For at engplanter skal trives, må de ikke slås før de har satt
frø, men ikke så sent at mer robuste arter får etablert seg. Engvegetasjonen trues på den ene siden
av invaderende planter, og på den andre siden av hyppig klipping.
Skogvern
Skog som står urørt, utvikler etter hvert et stort artsmangfold. Med trær i alle stadier, fra unge skudd
til døde stokker, blir det et stort antall forskjellige leveområder som gir grunnlag for mange
forskjellige arter. Spesielt er gamle og døde trær viktige, da mange sopparter og insektarter er
avhengige av dem. Dette er igjen viktig for mange fuglearter som lever av vedboende insekter. Skog
som utvikler seg fritt, får også spesielle kvaliteter for friluftslivet.
Skogen ved Sørby står dels på privat grunn, dels på kommunal grunn. Dette er en rik blandingsskog
som er vurdert å ha regional verdi (B). Det ble for noen år siden satt i gang en prosess med frivillig
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vern av skogsarealer med skog i kategori A‐ og B‐verdi. Dessverre trakk grunneier seg fra denne
frivillige ordningen og deler av skogen er nettopp hugget. Det er behov for å sette av enkelte
barskogområder urørt slik at de bevarer og utvikler sitt rike artsmangfold, herunder fugleliv, og slik at
de kan gi verdifull naturopplevelse, rekreasjon og læring.
Det er her ikke snakk om å sette av ensartede plantefelter til bevaring. Når disse går over
hogstmoden alder og får mindre motstandskraft mot uvær og sykdom, vil en stor andel trær dø
samtidig, og man kan få store utbrudd av nedbrytende sopp og insekter, som råtesopper og
barkbiller. Disse er også skadelige for skogen rundt når de opptrer i større mengder.

Fremmede, invaderende arter
Fremmede arter er et økende problem i norsk natur. Økt reisevirksomhet gjør at de lettere sprer seg
over landegrensene, og den store tilgangen til eksotiske planter på hagesentrene gjør at norske hager
blir en kilde til spredning. Mildere vintre som følge av globale klimaendringer gjør det stadig lettere
for sørlige arter å etablere seg i Norge – f.eks. kan parkslirekne begynne å spre seg med frø, ikke bare
vegetativt.
Fremmede, invaderende planter fortrenger den stedegne vegetasjonen og truer sjeldne arter.
Invaderende planter kan ta over store områder slik at ingenting annet kan vokse der. Fremmede
planter kan også bringe med seg skadelige sopp og insekter, og de kan endre jordsmonnet.
Også fremmede dyrearter kan fortrenge stedegne arter, og de kan gjøre stor skade på vegetasjonen.
Den mest kjente er brunskogsneglen, men også mink og kanadagås skaper problemer. Sentrale
myndigheter ønsker at fremmede arter skal bekjempes, og de har satt opp en liste over hvilke arter
som skal prioriteres. I verneområdene utfører Statens naturoppsyn bekjempelse, og langs
europaveiene og fylkesveiene jobber Statens vegvesen med det samme. Fylkesmannen fordeler
tilskudd til bekjempelse, og oppfordrer sterkt alle kommunene til å arbeide med å stanse
spredningen av disse artene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus oppfordrer Nesodden kommune til å
prioritere planteartene kjempebjørnekjeks, parkslirekne, russesvalerot, kjempespringfrø og
brunstorkenebb. Statusen for disse artene på Nesodden er som følger:
•
Kjempebjørnekjeks: Noen forekomster. Det er viktig å stanse den før den sprer seg, siden
hver plante kan produsere 50 000 frø som spres med vind.
•
Parkslirekne: Står på listen over verdens 100 mest invaderende arter. Denne planten sprer
seg med lange rotskudd og avkuttete stengelbiter. Mange forekomster i kommunen. På kommunal
grunn, langs fylkesveier og i hager.
•

Russesvalerot: Foreløpig bare to forekomster, men den har et stort spredningspotensial.

•
Kjempespringfrø: Noen forekomster. Andre steder på Østlandet har man sett at den sprer
seg raskt langs vassdrag og tar over store områder. Ellers er den enklere å bekjempe enn de andre
artene da den er ettårig.
•

Brunstorkenebb: Er i ferd med å komme ut av kontroll. Er i nærheten av et verneområde.
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•
I tillegg er det store forekomster av rynkerose, kanadagullris, rødhyll, floghavre og fremmede
mispelarter, og mindre forekomster av russekål, lupin, fagerfredløs, pepperrot, gravmyrt og
kjempeturt. Det forventes at disse vil spre seg ytterligere om de ikke stanses. Svartelistearter kan
være en utfordring i landbruksområdene.
•
Kanadagås: Bekjempelse av kanadagås og hvitkinngås på øyene i Oslofjorden ledes av Oslo
kommune, og Nesodden kommune bidrar i dette arbeidet hvert år.
Listen over svartelistearter kan bli lengre. Det vises for øvrig til Forskrift om fremmede organismer.
Så langt det er mulig skal det ikke brukes kjemiske sprøytemidler (glyfosat) i offentlige anlegg og
eiendom i Nesodden kommune. Nesodden kommune vil arbeide for at også andre aktører begrenser
ulike former for plantegift og andre former for giftsprøyting så mye som mulig. Både offentlige, som
Statens vegvesen og Akershus Fylkeskommune, og private, som landbruk, næringsliv og
husholdninger, vil bli fulgt opp fra kommunen med informasjon og holdningsskapende arbeid.
Bekjempelse av uønsket vegetasjon skal, så langt det er mulig, skje uten bruk av gift. Kommunen skal
søke å innhente ekstern kompetanse der kommunen ikke selv kjenner til fullgode alternativer. Ved
bruk av sprøytemidler skal området skiltes tydelig i minst fire uker etter sprøytingen.
1.2.2 Utfordringer og behov i sjø
Kartlegging og overvåking
Kommunen mangler oversikt om naturverdiene i sjøen. Uten oversikt kan man ikke vite hvor
tilstanden er god, og hvor den er under press. Denne kunnskapen er viktig når man f.eks. skal
prioritere hvilke områder som skal ryddes for etterlatte fiskeredskaper og annen forsøpling som er til
skade for dyrelivet. Ved planlegging av marinaer og andre tiltak i eller nær sjøen bør man kjenne
naturkvalitetene under vann og hvordan de kan bli påvirket av tiltaket (f.eks. malingsflak fra spyling
av båter).
Ved rullering av KOB-planen vil tema som fiske og sjømat innarbeides. Det vil også produksjon av
marine arter.
Det er i strandsonen registrert viktige bløtbunnsområder. Dette er sentrale lokasjoner for
Havforskningsinstituttets strandnotundersøkelser. Disse undersøkelsene er en viktig type
overvåkningsaktivitet av utviklingen av sjøbunnen.
Trusler mot marint biomangfold
Forsøpling av strendene er til skade for dyrelivet. Mange dyr og fugler spiser plastgjenstander og kan
dø av sult pga. dette, eller de vikler seg inn i plaststrukturer og pådrar seg store skader. Forsøpling
forringer også innbyggernes naturopplevelse og rekreasjon.
Forsøpling og forurensning av bunnen skader dyrelivet i sjøen, særlig hummer, som er en truet art.
Denne og mange andre bunndyr setter seg fast i fiskeredskaper og sulter i hjel eller drukner. Pga. den
lave hummerbestanden er det restriksjoner på hummerfiske, og etterlatte fiskeredskaper er en av
grunnene til at den har problemer med å ta seg opp igjen. Dette, kombinert med en økende
deltakelse i hummerfiske gjør det naturlig for kommunen å bidra til å få kartlagt hummerbestanden
og hummerens levevilkår nærmere.
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Dumping av snø fra brøyting kan også være et problem; f.eks. kan det ødelegge
ålegrasforekomstene.
Indre Oslofjord er en terskelfjord. Dette gir begrenset bevegelse i, og utskifting av, vannmassene. En
terskelfjord er derfor langt mer sårbar for lokal eksponering og påvirkning enn en åpen kyst.
Oslofjorden og Bunnefjorden har gjennom årene blitt sterkt påvirket av industrialismen og den store
befolkningsveksten. Fjorden har vært søppelplass og blitt eksponert for mange slags giftstoffer, i
tillegg til å motta hovedstadens urensede kloakk. Tiår med målrettet arbeid med utbygging av
renseanlegg har gitt resultater, og vannkvaliteten i Indre Oslofjord er nå bedre enn hva den har vært
store deler av nittenhundretallet. Det marine miljøet i indre Oslofjord er imidlertid fremdeles sterkt
preget av tidligere miljøsynder. Mange av disse ser ut til å ha langvarige konsekvenser. Det kan være
behov for særskilte tiltak rettet mot det marine miljøet som ikke er i stand til å restituere seg selv.
Utfordringer:










Nedslamming av fjorden har ført til færre harde flater som mange arter er avhengig av.
Utbygging av båthavner og anlegg av private strender har skjedd på bekostning av naturlige
gyteområder for fisk.
Forurensning fra tidligere industrivirksomhet og båthavner har resultert i mange områder
med sterkt forurenset sjøbunn.
Et stort tilsig av næringssalter har ført til at de dypeste områdene i fjorden i dag er svært
oksygenfattige og uten liv.
Nye utfordringer med plastmaterialer kan drepe marint liv. Mikroplast finnes i store mengder
i fjorden og fører til opphopning av plast i næringskjeden.
De kraftige regnskyllene vi har opplevd de senere årene fører jord, og giftstoffer som er
bundet i jorda, ut i fjorden.
Renseanleggene, som også renser byens overflatevann, har ikke alltid kapasitet til å ta unna
alt vann som kommer ved store regnskyll. Dette fører til åpent overvann hvor store mengder
kloakk renner urenset ut i fjorden.
Stigende vanntemperatur fører til endringer i det marine miljøet, og gjør mange arter mer
utsatt.

Forurenset sjøbunn
Flere steder har Nesodden områder med sterkt forurenset sjøbunn. Dette har blant annet sin årsak i
tidligere industrivirksomhet, båthavner og dumping av miljøavfall i fjorden.
Miljøgifter i sedimenter kan gi negativ påvirkning på planter og dyr som lever i havet. Stoffene kan
virke hormonforstyrrende og dermed gi redusert formeringsevne, svekket immunforsvar, redusert
overlevelsesevne, samt være kreftfremkallende. En del av disse områdene er tidligere kartlagt.
Dataene befinner seg på ulike steder, og det er behov for å utarbeide en samlet oversikt, supplere
med ny kartlegging og sammenstille disse dataene med registreringer av naturverdiene i sjø.
Fremmede arter
Flere nye introduserte arter har blitt utbredt i Indre Oslofjord. Stillehavsøsters er en introdusert art
som nå sprer seg i svært høyt tempo også langs Nesoddkysten. Den kan fortrenge andre arter og kan
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på grunn av sine knivskarpe kanter gjøre badeplasser ubrukelige. Det er ikke mulig å bekjempe arten,
men det er viktig å holde bestanden nede for eksempel ved å sette inn tiltak på badeplasser og andre
utvalgte steder. Stillehavsøstersen vil kunne fortrenge andre arter.

2. Kommunens ansvar og virkemidler
Samarbeid med frivillige
Det er nyttig å samarbeide med foreninger, lag og vel om både skjøtsel av spesielle naturtyper og
bekjempelse av fremmede arter. Mange innbyggere er engasjerte og opptatt av å ha et godt
naturmiljø, og kan bidra målrettet dersom kommunen fungerer som koordinator og inviterer til
samarbeid. Fylkesmannen kan gi økonomisk støtte til slikt arbeid – f.eks. kan tilskuddsmidler fra
Fylkesmannen gå (via kommunen) til foreninger som utfører arbeidet.
Arealplanlegging
Det er særlig gjennom arealplanleggingen at miljøverdiene i kommunen kan ivaretas, og det er derfor
viktig at kommunen har god oversikt over sitt biologiske mangfold. I Stortingsmelding 42 (2000–
2001) står følgende:
«Gjennom plan- og bygningsloven styrer og påvirker landets kommuner arealbruken både i offentlig
og privat sektor. Kommunene er derfor svært sentrale for å sikre det nasjonale biologiske mangfoldet
gjennom oppfølging av regjeringens resultatmål og dermed bidra til at konvensjonen oppfylles. Både
kommuneloven og plan- og bygningsloven gir kommunene stor myndighet og selvråderett, men det
innebærer også at kommunene tar selvstendig ansvar for å ha nødvendig oversikt over egne areal- og
naturressurser, herunder biologisk mangfold.»
I kommuneplanens arealdel gjøres det en avveining mellom utbygging og vern, og det er dermed
avgjørende at naturverdiene er kartlagt. Selv om kommunen kan kreve at private utbyggere gjør
kartlegging og konsekvensutredning på de aktuelle tomtene, trenger kommunen likevel å ha oversikt
for å kunne vurdere betydningen av hvert enkelt tilfelle. I regulerte områder er det ekstra viktig at
naturverdiene er kjent og tatt hensyn til, da det ofte tas for gitt at disse områdene er klarerte for
utbygging. Det er også presisert i miljøinformasjonslovens § 8 at kommunen skal, på et overordnet
nivå, ha miljøinformasjon som er relevant for kommunens egne ansvarsområder og funksjoner.
Kommunen skal primært avklare forholdet til utvalgte naturtyper i arealplanleggingen. Er ikke dette
gjort, må hensynskravet ivaretas når de for eksempel behandler søknader om byggetillatelse som kan
medføre at en forekomst blir forringet, jf. naturmangfoldlovens § 53. Kommunen kan bruke
virkemidlene i plan- og bygningsloven for å ivareta utvalgte naturtyper.
Man kan bruke økologiske arealprinsipper som rettesnor i arealplanleggingen, slik de er beskrevet i
DN-håndbok 23-2003. Det er også viktig å planlegge slik at det blir minst mulig behov for bilkjøring,
da amfibier og hjortevilt dør som følge av påkjørsler. God plassering av skoler, barnehager osv. er
viktig her, sammen med satsing på sykkel, buss og båt.
Kartlegging
Det er behov for flere kartlegginger av naturverdier. Spesielt er det viktig å kartlegge hule eiker i
regulerte områder fordi det ofte tas for gitt at disse områdene er klarerte for utbygging. Også andre
naturverdier kan kartlegges, og gamle feltobservasjoner av amfibier kan oppdateres. Dette arbeidet
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kan gjøres av konsulentfirma, som påtar seg hele jobben fra feltarbeid til innrapportering til
Miljødirektoratet. Kommunen kan alternativt bruke egne ressurser, studenter ved NMBU eller
frivillige med kompetanse. Miljødirektoratet gir tilskudd til kartlegging.
Marine områder må kartlegges på samme måte som landområdene. Kartlagte områder må overvåkes
med jevne mellomrom slik at en eventuell negativ utvikling fanges opp. Kartleggingen kan utføres av
evt. av dykkemiljøer som har satt seg inn i metodikken beskrevet i Miljødirektoratets spesifikke
retningslinjer.
Skjøtsel og bekjempelse av fremmede arter
Miljødirektoratet oppfordrer kommunene til å sikre kontinuiteten av hule eiker og artene som er
avhengige av dem. Det betyr å bevare en del halvgrove eiker i tillegg til de grove, hule eikene som
omfattes av forskriften. Disse halvgrove eikene vil utvikle seg til hule eiker innen dagens hule eiker
dør, og de vil dermed overta som leveområde for de artene som er avhengige av hul eik. Hvis
halvgrove eiker ikke blir bevart, vil det bli mangel på leveområder for disse artene, og bestandene
kan dø ut.
Bevaring av naturverdier omfatter også praktiske tiltak. Miljødirektoratet oppfordrer sterkt alle
kommuner til å bekjempe fremmede arter etter en prioritert liste, og gir tilskudd til dette arbeidet.
Det samme gjelder skjøtsel av utvalgte naturtyper der dette er viktig for at lokalitetene skal bevares.
For dette gir Miljødirektoratet tilskudd både til kommunene, organisasjoner og privatpersoner.
Fylkesmannen bistår kommunene med rådgivning.
Kommunen kan benytte seg av dette ved skjøtsel på kommunal grunn. Mange av forekomstene er
imidlertid på privat grunn, og her kan kommunen oppmuntre grunneierne til å gjøre den nødvendige
skjøtselen ved å kontakte dem og informere om tilskuddsordningene. Kommunen kan også sette
dem i kontakt med foreninger eller privatpersoner som kan utføre skjøtselen.
Samarbeid på tvers av kommunens sektorer kan gjennomføres f.eks. ved at virksomhet Eiendom,
som utfører skjøtsel, kan samarbeide med skoler i nærheten av lokalitetene. Slikt samarbeid kan
være aktuelt dersom aktiviteten kan inngå som en del av undervisningen.
Veikanter med engvegetasjon må behandles riktig hvis engvegetasjonen skal bestå. Det er nødvendig
å ha en plan over tidspunkter for klipping og hvor det er fremmede arter som ikke skal klippes.
Planen må gjøres kjent for alle som skjøtter kommunale veier. Det er også nyttig å samarbeide med
Statens vegvesen, som utfører veikantskjøtsel langs fylkesveiene. Man kan ha kontakt med de som
koordinerer klippingen, de som har grøntkompetanse og de som bekjemper fremmede arter.
Også andre naturtyper kan behøve skjøtsel, som hagemark og kystlandskaper. Dersom kommunen
får utført skjøtsel i disse lokalitetene, vil det biologiske mangfoldet bevares og utvikles, sammen med
verdien for friluftsliv og rekreasjon.
Bekjempelse av fremmede arter krever innsats på mange fronter. Det er viktig å kartlegge
forekomster, bekjempe kjente forekomster og informere slik at man hindrer spredning. Det er nyttig
å samarbeide med Vegvesenet, firmaene som gjør veikantskjøtsel og private. I denne
sammenhengen er det essensielt å informere hverandre om hvor artene er, og opplyse om hva man
kan gjøre, og hva man skal unngå. På kommunal grunn kan kommunen selv utføre bekjempelsen, og
man kan samarbeide med private der forekomstene går over flere eiendommer. Kommunen kan
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informere utbyggere om god massehåndtering slik at man forhindrer spredning. Det er også viktig å
informere alle innbyggere om riktig håndtering av hageavfall, noe man kan gjøre på nettsidene, i
lokalavisen m.m.
Siden fremmede, invaderende arter sprer seg raskt fra en eiendom til den neste, må de forskjellige
grunneierne samarbeide hvis man skal bli kvitt artene. Kommunen kan bidra både som eier av
kommunal grunn og som koordinator. I denne sammenheng vil kommunen lage en publikasjon som
kan lettere sette publikum i stand til å bidra, bl.a. ved å beskrive ulike bekjempelsestiltak. Vegvesenet
bekjemper kjempebjørnekjeks, parkslirekne og kjempespringfrø langs fylkesveiene, og det er etablert
et godt samarbeid med dem. Bekjempelse av slike arter krever i visse tilfelle bruk av kjemiske
plantevernmidler, bl.a. glyfosat. Kommunen vil bestrebe seg på å holde bruk av slike
plantevernmidler til et minimum. Statens naturoppsyn bekjemper fremmede arter i verneområdene.
Veikantskjøtselen på kommunale veier må gjøres slik at fremmede arter ikke spres, noe som betyr at
entreprenørene som utfører skjøtselen, må informeres.
Enkelte forekomster må følges opp hvert år hvis bekjempelsen skal ha noen effekt, og de må sjekkes i
flere år etter at det ser ut som at forekomsten er borte. Kompetansen om bekjempelse av
forekomstene må være tilstrekkelig.
Opprydning på strender og på bunnen
Av hensyn til dyreliv og friluftsliv er det behov for jevnlig rydding av kysten. Det bør ryddes for å
redusere graden av plast i sjøen og for å forhindre at plasten på strendene males opp til mikroplast.
«Ren Nesoddkyst» er et innbyggerinitiativ som arrangerer flere årlige ryddeaksjoner. Kommunen er
delaktig i dette ved informasjonsarbeid om ryddeaksjonene via sine informasjonskanaler og bidrar
med henting av innsamlet søppel fra ryddestasjonene.
Det er behov for opprenskning av sjøbunnen Spesielt utenfor bryggene er det mange arter, deriblant
den truede hummeren, som vikler seg inn i fiskesnører og dør. Det er også et behov for å fjerne
miljøskadelig avfall som blybatterier og bildekk.
For å få mest mulig ut av Strandryddedagen og opprydding på bunnen, kan kommunen la miljøuka
starte med opprydding på bunnen og avsluttes med den nasjonale strandryddedagen. Lokalpresse og
rikspresse kan inviteres – dekningen av ryddingen skaper blest om miljøuka.
Skogbruk
I Nesodden kommune er man i ferd med å verne den rike blandingsskogen ved Sørby gård.
Ellers er det lite skog som er vernet, og ingen barskogområder. Det betyr at vi ikke er sikret at noen
områder får utvikle seg til såkalt gammelskog, som er viktig for mange arter. Slike områder er også
viktige for friluftslivet, da slik skog har kvaliteter som gir spesielle naturopplevelser.
Utfra et mangfoldperspektiv er det ønskelig å bevare noen barskogområder i Nesodden kommune.
Hvilke dette skal være, må bestemmes ut fra hva slags naturmangfold de har, og hvilke
friluftsinteresser som er. Hvor store områder som skal vernes, må vurderes ut fra
naturverninteresser, inntekter fra skogen, evt. CO2-opptak (se del I i denne planen), og
vekstforholdene (boniteten) på de enkelte stedene. Det har mindre påvirkning på økonomien å
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bevare et område med skrinn jord enn et med gode vekstforhold. På den annen side er det nettopp
områder med gode vekstvilkår som har stort naturmangfold, og som det er minst vern av nasjonalt.
Det er foreslått å verne Toåsen/Tomåsan. Dette er et sentralt og viktig barskogs- og myrområde,
både som rekreasjon og turmål for et stort antall nesoddinger, og for naturmangfold. Området er
registrert som naturtypelokalitet med verdi C. I området er det registrert den rødlistede arten
nattravn, og storfugl og orrfugl har kommet tilbake. Rakkelhaner spiller på myra.
Det er et mål at skogen skjøttes på en slik måte at de mer fåtallige fugleartene som naturlig "alltid"
har hekket i Nesoddmarka også trives og vil hekke der i framtiden. Dette innebærer bl.a. at disse
egnede arealene er store nok. Dersom Nesoddmarka i fremtiden kan ta vare på naturkvaliteter som
hekkende hønsehauk, vepsevåk, jerpe, storfugl, orrfugl, vendehals, tretåspett og nattravn, vil det
også innebære at viktig biomangfold blir ivaretatt. Samtidig vil disse artene være en berikelse for
opplevelsen av friluftsliv på Nesodden.
Avstanden til Vestveien (FV 157) er kort, og for å beholde fuglelivet kan det være nødvendig å
opprettholde skogen som skjermer mot trafikken på Vestveien. For å vite hvordan dette best kan
gjøres, bør man konsultere skogfaglig kompetanse. Videre kan man vurdere å bevare
Toåsen/Tomåsan som urørt gammelskog for å ivareta mangfoldet som er avhengig av gamle trær og
død ved. Gammelskog gir også naturopplevelse som er av stor verdi for mange innbyggere. Området
har generelt dårlige vekstforhold (i betydningen lav bonitet), men med enkelte gode «lommer»,
spesielt mot Toveien i syd. Ved bevaring kan det likevel vurderes tiltak for å hindre gjengroing av
myra.
Informasjon og holdningsskapende arbeid
Kommunen kan gi informasjon til innbyggerne om viktigheten av bevaring av biologisk mangfold, og
om konkrete tiltak. Aktuelle kanaler er lokalavisen, nettsidene og brosjyrer. Kommunen kan også
arrangere temadager om miljø med foredrag, stands og aktiviteter.
Opplæring i alternativt kunnskap til barn og unge blir i stor grad ivaretatt av skoler og barnehager. I
skolens læreplaner har bevaring av biologisk mangfold og bærekraftig utvikling vært et viktig tema i
mange år. Som for klimaproblematikken, har skolene også her frihet til å velge hvordan de vil legge
opp undervisningen innenfor rammene av læreplanene. Barnehagene har et tilsvarende fokus på
miljøet gjennom Rammeplanen. Det finnes aktiviteter som skoleklasser og barnehager kan være med
på for å lære mer om miljø og biologisk mangfold. Skolene kan søke om midler fra «Den naturlige
skolesekken» til prosjekter som handler om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer.
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Vedlegg
1. Vurdering av kvalitet på SSB sine kommunefordelte klimagassdata
Utslippskilde

Variabler som brukes for å fordele utslippene på
kommuner

Kvalitetsforringelse
sammenlignet med
nasjonale utslippstall

Olje og gassutvinning,
Industri og bergverk
og energiforsyning

Utslipp punktkilder. Kildene olje- og gass- produksjon,
industri og bergverk og energiforsyning vil bli publisert
samlet for de største kommunene forutsatt at dette er
mulig ut fra konfidensialitet.

Liten/ingen

Oppvarming i andre
næringer og
husholdninger

Beregner utslipp til oppvarming basert på salgstall i
petroleumsstatistikken (PS) per kommune for alle
næringer unntatt industri og videreforhandlere. Ikke alt
salget av energivarer er plassert på kommuner. Salg i PS
minus forbruket i industrien minus det som er
kommunefordelt fra PS gir en «rest». Denne resten er
ikke fordelt til de ulike kommunene.

Det er ingen informasjon
om hvor den ufordelte
resten er brukt. Sum
kommuner blir derfor ulik
den nasjonale totalen.
Det er usikkert om salg i
en kommune tilsvarer
forbruket i samme
kommune.

Veitrafikk

Nasjonale utslipp fordeles til kommuner basert på
beregnet trafikkarbeid på kommune-, fylkes-, riks-, og
europaveier. Trafikkarbeid på kommunale veier er
modellert av SSB, mens riks-, europa-, og fylkesveier er
basert på tall fra Vegdatabanken (NVDB). Beregnet
trafikkarbeidet på kommunale veier gjelder 2014 og er
tilbakeskrevet til 2013, 2011 og 2009 ved hjelp av
fylkesindeksen for veitrafikk utarbeidet av Statens
Vegvesen/Vegdirektoratet.

Modellering av trafikk på
kommunale veier er
heftet med stor
usikkerhet.
Tilbakeskriving fra
modellår til beregningsår
ved hjelp av fylkesindeks
fanger ikke opp
omfordeling mellom
kommuner innen fylket.

Dieseldrevne
motorredskaper

Fordeles til den enkelte kommune basert salg av
avgiftsfri diesel til næringer utenom industri og
videreforhandlere i petroleumsstatistikken (PS). Det er
igjen en ufordelt rest når forbruket i industrien og det
som er kommunefordelt fra PS er fratrukket totalt salg i
PS. Denne resten er ikke fordelt til de ulike kommunene.

Det er ingen informasjon
om hvor den ufordelte
resten er brukt. Sum
kommuner blir derfor ulik
den nasjonale totalen.
Det er usikkert om salg i
en kommune tilsvarer
forbruket i samme
kommune.

Jordbruk

Nasjonale og fylkesvise utslipp fordeles til kommuner ut
fra dyrket areal, antall husdyr og beregnet mengde
gjødsel.

Fordelingsnøklene er
basert på god statistikk,
og de er nært relatert til
utslippene.
Utslippsendring på
kommunenivå vil være
basert på endret utslipp
på fylkes- eller landsnivå
og volumendringer i
kommunen. Egne tiltak i
kommunen utover dette
vil ikke fanges opp.
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Avfallsdeponigass

Siden 2009 har det vært forbud mot å deponere
nedbrytbart avfall. Utslipp vil fortsatt forekomme basert
på det som tidligere er deponert i den enkelte kommune.
Uttak av metan reduserer utslippene. Uttak rapporteres
til Fylkesmannen/ Miljødirektoratet.

I mange tilfeller vil
utslippsfaktor for et
anlegg variere mellom
kommuner. Det er ikke
utviklet utslippsfaktorer
for de enkelte
deponiene. I og med at
utslippsfaktoren er svært
forskjellig avhengig av
deponiets/anleggets
alder og sammensetning,
vil bruk av
gjennomsnittlig
utslippsfaktor for alle
anlegg gjøre at beregnet
utslipp på kommunenivå
blir vesentlig mer
usikkert enn beregningen
for hele landet.

Komposteringsanlegg/

Utslipp fordeles til kommuner etter mengden avfall som
er levert til det enkelte anlegget.

Som for deponier

Noen kilder er fordelt fra fylkestall til kommunetall ut fra
folketallet i kommunene. For store avløpsrenseanlegg
fordeles utslippene etter tilførsel av nitrogen til
anleggene.

Det er stor usikkerhet
knyttet til utslipp som er
fordelt til kommuner
basert på folketallet.
Endringer mellom
kommuner i samme fylke
fanges ikke opp. Det er
mindre usikkerhet i
tallene som er beregnet
for store
avløpsrenseanlegg.

Biogassanlegg
Avløp og
avløpsrensing
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DEL III – Handlingsprogram klima og energi
1. Bedre bomiljø/Energiforsyning og energibruk i bygg
Samfunn:
Mål:
 Det skal benyttes mindre fossilt brensel og mer bio- og solenergi, grunnvarme og fjernvarme
(som ikke er basert på fossilt brensel) i kommunale bygg, næringsbygg og private boliger.
 Kommunen skal være i dialog med entreprenører, utbyggere og huseiere om gode
energiløsninger i boliger og større bygninger.
Handlinger og tiltak
Nesodden kommune skal gi
informasjon om ENØK-tiltak,
lavenergiboliger, passivhus og
miljøvennlige energiløsninger til alle
potensielle utbyggere i kommunen.
Nesodden kommune skal utarbeide et
kvalitetsprogram som ivaretar energiog klimaspørsmål i nye hytte- og
boligområder. I tillegg bør det
utarbeides en mal for
utbyggingsavtaler hvor energi- og
klima blir ivaretatt.
Kommunen skal følge opp at utbygger
leverer FDV-dokumentasjon til
boligeier før midlertidig brukstillatelse
eller ferdigattest gis.
Nesodden kommune skal følge opp
eiere av oljetanker for å få dem til å
bytte ut olje med bioenergi /
varmepumpe, evt knytte seg til
kommende fjernvarme dersom mulig.
Kvalitetsprogram som ivaretar energiog klimaspørsmål i nye hytte- og
boligområder
Der kommunen skal selge egne
tomter skal det lages avtaler med
strenge miljøkrav for bygging på
tomten
Vurdere strategisk oppkjøp av
eiendommer for å kunne stille
strengere krav enn i PBL ved
videresalg
Innføre fossilfrie byggeplasser når NK
er byggherre
Oppfordre andre aktører om å innføre
fossilfrie byggeplasser
Stimulere, f. eks. ved insitament-

Oppstart/
implementering
2017

Ansvar

2017

PBG
(miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2017

PBG
(byggesak)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2017

PBG
(byggesak)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2017

PBG
(miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2017

EIE

Innenfor ordinær
saksbehandling

2017

KST

2017
2017

EIE
(prosjektavdelingen)
PBG (byggesak)

Ekstraordinær
bevilgninger ved
budsjettbehandling
Prosjektavhengig

2017

KST
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PBG
Førstelinjetjenesten
byggesak

Anslåtte
kostnader
Innenfor ordinær
saksbehandling

Innenfor ordinær
saksbehandling
Ekstraordinær

ordninger, private sameier og
borettslag til å sette i gang energi- og
klimagjennomgang av egne bygg,
installere solceller eller lignende,
grønne tak, etablere kjøkkenhager
Bruke Breeam osv/ Miljøkriterier fra
NGBC/Grønn byggallianse

bevilgninger ved
budsjettbehandli
ng

2017

EIE
(prosjektavdelingen)

Prosjektavhengig

Tabell basert på eksempler på tiltak fra tiltaksvurderingen i klimaregnskapet samt innspill fra workshop KOB
20.01.2017 og innspill som ble mottatt i høringsrunde sammendrag workshop.

Kommunal virksomhet:
Mål:
 I egne nybygg skal forbruket av energi være i henhold til strengeste krav til offentlige bygg.
 Energikrevende løsninger i gatebelysning og annen offentlig belysning skal fases ut.
Handlinger og tiltak
Ved utbygging og ombygging skal
kommunen bruke et klimagassverktøy
til å beregne klimagassutslipp ved
forskjellige alternativer.
Nesodden kommune skal iverksette
de ENØK-tiltakene som allerede er
utredet i Samarbeid med Akershus
Enøk og Inneklima innen utløpet av
2017.
Kommunen gjennomfører
klimavennlig sentral driftsstyring i
kommunale bygg og anlegg.
Kommunen skal innføre bruk av
livsløpskostnadsanalyser (LCC) for alle
egne nybygg og rehabiliteringer innen
utløpet av 2018.
Kommunen skal utarbeide et årlig
energiregnskap som del av rullering
av handlingsdelen i KOB-planen.
Kommunen skal teste ut og eventuelt
implementere klimaverktøy som
beslutningsverktøy i byggesaker
Energikrevende løsninger i
gatebelysning og annen offentlig
belysning fases ut.
Forbruk av energi i egne nybygg skal
være i henhold til strengeste krav til
offentlige bygg.
Energispareplan i kommunale bygg og
anlegg (referanse Frogn kommune)

Oppstart/
implementering
2017

Ansvar

2017

EIE
(FDV-avdelingen)

Prosjektavhengig

2017

EIE
(Prosjektavdeling/
FDV-avdelingen)
EIE
(prosjektavdelingen)

Prosjektavhengig

2018

PBG (miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2017

PBG (byggesak)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2017

IVA

2017

EIE
(prosjektavdelingen)

Ekstraordinær
bevilgninger ved
budsjettbehandling
Prosjektavhengig

2018

EIE
(FDV-avdelingen)

2017

EIE
(prosjektavdelingen)

Anslåtte
kostnader
Prosjektavhengig

Prosjektavhengig

Innenfor ordinær
saksbehandling

Tabell basert på eksempler på tiltak fra tiltaksvurderingen i klimaregnskapet samt innspill fra workshop KOB
20.01.2017 og innspill som ble mottatt i høringsrunde sammendrag workshop.
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2. Arealbruk og transport
2.1 Redusere behovet for bilkjøring
Mål:
Kommunen skal arbeide for redusert behov for bilkjøring gjennom sin tjenesteproduksjon.
Det bør legges til rette for gangbare samfunn. Kommuneplanleggingen tar utgangspunkt i at flest
mulig tilbud skal finnes i alle våre seks grender. Ved plassering av boliger, arbeidsplasser, skoler,
barnehager, eldreomsorg, utesteder, butikker osv. bør det legges til rette for tilgjengelighet innenfor
gangavstand.
Areal til næring og tiltak for å få nye arbeidsplasser skal prioriteres i kommunen.
Handlinger og tiltak

Oppstart/
implementering
Pågår

Ansvar

2017

Skole og barnehage

Plassere fritidsaktivitetene slik at
barna ikke trenger å kjøres.

2017

Kommunen skal jobbe for at
publikumsrettede statlige/offentlige
kontorer, skoler og barnehager og
andre formålsbygg legges slik at man
ikke trenger å kjøre bil.
Redusere parkeringsnormen/
revidere parkeringspolitikken i
Nesodden. Maksimumsgrense for
parkering pr bolig
Vurdere bruk av parkeringsutgifter og
fysiske hindringer
Vurdere hvordan kostnader til
parkeringsanlegg kan skilles ut i
boligbygg prosjekter
Arealplanlegging med utgangspunkt i
transport/tilgjengelighet, minst mulig
klimafotavtrykk
Fortetting hvor offentlige funksjoner
allerede er etablert, spesielt på
Tangen.
Viktig med blanding av funksjoner
(næring, barnehage, skole,
bilkollektiv, arbeidsplasser, evt ny
idrettshall)
Øke utnyttelsen av eiendommen
Tangenten.

2017

Kultur (idrett og
friluftsliv/ungdom og
fritid)
KST

Pågår

PBG/IVA

Innenfor ordinær
saksbehandling

2017

IVA

2018

PBG (byggesak)

Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling

Pågår

PBG (planavdeling)

Innenfor ordinær
saksbehandling

Pågår

PBG (planavdeling)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2019

KST

Investeringsmidler ved
budsjettbehandling

Plassere skoler og barnehager slik at
barna ikke trenger å kjøres
Justere skole- og barnehagekretsene
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PBG (planavdeling)

Anslåtte
kostnader
Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling
Ekstraordinær
bevilgninger ved
budsjettbehandling

Etablere nye stier, som for eksempel
mellom boområder sentrum og
offentlige institusjoner
Øke antall arbeidsplasser for å
redusere transportbehovet,
tilrettelegge for næringsvirksomhet
Vurdere etablering av parsellhager
knyttet opp mot bolig områdene, som
resulterer i produksjon av kortreist
mat
Vurdere innfartsparkering for å få ned
privatbilbruk må legges lenger fra
Tangen – med avgift nær Tangen
Vurdere mulighet for å sette lavere
fartsgrenser på enkelte veier

Pågår

EIE(FDV-avdeling)
PBG(planavdeling)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2017

Kultur, næring, idrett
og friluftsliv

Innenfor ordinær
saksbehandling

Pågår

PBG (planavdeling)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2018

IVA

Innenfor ordinær
saksbehandling

2018

IVA

Innenfor ordinær
saksbehandling

Tabell basert på eksempler på tiltak fra tiltaksvurderingen i klimaregnskapet samt innspill fra workshop KOB
20.01.2017 og innspill som ble mottatt i høringsrunde sammendrag workshop.

2.2 Kollektivtransport
Samfunn:
Mål:
Kommunen skal legge til rette for at kollektivtrafikkandelen innen kommunen skal økes.
Kommunen arbeider for elektrisk batteridrift på hovedsambandet, samt å utvikle hurtigbåter med
batteriteknologi for nye ruter.
Kommunen arbeider for å få utredet mulighetene for batteri/trolleybusser på Nesoddrutene. Det er
viktig å ha fleksibilitet slik at virkemidler og muligheter kan vurderes løpende. Transportsektoren er i
sterk endring og vi vet ikke hvordan teknologien vil utvikle seg.
Handlinger og tiltak
Det skal fokuseres spesielt på
mulighetene for forbedret tilbud til
pendlere og lokal reiser.
Det skal arbeides aktivt for flere
pendler-p-plasser, spesielt på
vestsiden.
Det etableres en dialog med Ruter for
å kartlegge og etablere nye traseer for
kollektivtrafikk i tilknytning til
planlagte nye utbyggingsfelt.
Det arbeides videre for etablering av
ringbussrute og bussruter til
nabokommuner med sentrale
funksjoner, i samarbeid med Ruter og
andre aktører.
Det arbeides for vurdering av
forlengelse av båtrutene både i
Vestfjorden og Bunnefjorden i

Oppstart/
implementering
2017

Ansvar

2018

IVA

Innenfor ordinær
saksbehandling

2017

KST

Innenfor ordinær
budsjetter

2017

KST

Innenfor ordinær
budsjetter

2017

KST

Innenfor ordinær
budsjetter
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KST

Anslåtte
kostnader
Innenfor ordinær
budsjetter

rushtiden.
Vurdere mulighetene for etablering av
bilkollektiv i forbindelse med nye
utbyggingsprosjekter
Kommunalt eide parkeringsplasser
skal stilles til rådighet for
bilkollektivet.
Det arbeides for implementering av
busser som gir mindre lokal
forurensning. F.eks. biodrivstoff, små
selvkjørende busser istedenfor privat
bil.
Innføre halvtimesrute på store
gassbåter hele dagen og at
hurtigbåtene utgår, basert på
klimaregnskap
Nesodden kommune tilrettelegger for
opprettelse av ladestasjoner for elbiler.

2017

PBG (planavdeling)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2018

EIE

Innenfor ordinær
saksbehandling

2017

KST

Innenfor ordinær
budsjetter

Utført

KST

Innenfor ordinær
budsjetter

2017

IVA

Prosjektavhengig

Tabell basert på eksempler på tiltak fra tiltaksvurderingen i klimaregnskapet samt innspill fra workshop KOB
20.01.2017 og innspill som ble mottatt i høringsrunde sammendrag workshop.

Kommunal virksomhet:
Mål: Kommunen skal fortløpende skifte ut den kommunale bilparken med lavutslippsbiler og el-biler.
Så langt det er praktisk mulig, skal kommunens biler gå på CO2-fritt eller CO2-nøytralt drivstoff.
Handlinger og tiltak
Oppstart/
Ansvar
Anslåtte
implementering
kostnader
Når en kommunal bil er moden for
2017
TES (verksted og
Investeringsutskiftning, skal den erstattes med en
bilpool)
midler ved
bil som har lavest mulig CO2-utslipp.
budsjettKommunen innfører bruk av el-biler til
behandling
eget bruk der det er mulig.
Tabell basert på eksempler på tiltak fra tiltaksvurderingen i klimaregnskapet samt innspill fra workshop KOB
20.01.2017 og innspill som ble mottatt i høringsrunde sammendrag workshop.

2.3 Sykkel
Samfunn:
Mål: Kommunen skal legge til rette for at sykkelandelen av persontransporten økes.
Handlinger og tiltak
Oppstart/
Ansvar
Anslåtte
implementering
kostnader
Det lages en sykkelstrategi for
2018
PBG (planavdeling)
Innenfor ordinær
Nesodden kommune.
saksbehandling
Etablering av sykkelparkering ved
2018
IVA
Prosjektavhengig
holdeplasser og barnehager.
Innføring av ordning hvor de ansatte
2017
KST
Innenfor ordinær
kan få sykkel-godtgjørelse i stedet for
budsjetter
bilgodtgjørelse.
Stille krav til f eks barnehage og gang
Pågår
PBG (planavdeling)
Innenfor ordinær
og sykkelvei som rekkefølgesaksbehandling
bestemmelse til utbygger.
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Tabell basert på eksempler på tiltak fra tiltaksvurderingen i klimaregnskapet samt innspill fra workshop KOB
20.01.2017 og innspill som ble mottatt i høringsrunde sammendrag workshop.

Kommunal virksomhet:
Handlinger og tiltak
Sykle-til-jobben-aksjon

Oppstart/
implementering
2017

Ansvar
Interne tjenester og
kommunikasjon

Anslåtte
kostnader
Innenfor ordinær
saksbehandling

Tabell basert på eksempler på tiltak fra tiltaksvurderingen i klimaregnskapet samt innspill fra workshop KOB
20.01.2017 og innspill som ble mottatt i høringsrunde sammendrag workshop.

3. Klimatilpasning og blågrønn by
Handlinger og tiltak

Oppstart/
implementering
Pågår
Pågår

Ansvar

Opprettholde gode grøfter langs
veiene

Pågår

IVA

Vurdere reservekapasitet for
vanntilførsel sørfra, spesielt ved
Fagerstrandutbygging.
Vurdere bruk av blågrønnfaktor i
prosjekter i planfase
Vurdere behov for
overvannshåndtering i prosjekter i
planfase
Vurdere om skoler og barnehager kan
tilslutte seg «Grønt Flagg» – et
internasjonalt opplegg for
miljøpedagogikk og sertifisering.
(http://fee.no/?pageslug=hva-ergront-flagg-4399)

Pågår

IVA

Anslåtte
kostnader
Prosjektavhengig
Innenfor
ordinære
budsjetter
Innenfor
ordinære
budsjetter
Prosjektavhengig

Pågår

PBG
(planavdeling)
PBG
(planavdeling)

Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling

Skole og oppvekst

Innenfor
ordinære
budsjetter

Fortsette å rehabilitere avløpsnettet
Fortsette å gå over alle sluk før store
nedbørsmengder

Pågår

2018

IVA
IVA/EIE

Tabell basert på eksempler på tiltak fra tiltaksvurderingen i klimaregnskapet samt innspill fra workshop KOB
20.01.2017 og innspill som ble mottatt i høringsrunde sammendrag workshop.

4. Innkjøp, forbruk og avfall
Nesodden kommune eier sammen, med de andre Follo kommunene, renovasjonsselskapet Follo Ren
IKS. Selskapet skal sørge for en miljømessig optimal håndtering av avfall som faller innenfor det til
enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven. Selskapet skal levere
bærekraftige tjenester med kretsløpsbasert avfallshåndtering hvor avfall fra forbruk går til
gjenvinning for gjenbruk. Follo Ren IKS skal være Norges mest bærekraftige renovasjonsløsning når
det nye systemet starter opp i oktober 2017.
Mål:
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Kretsløpsbasert avfallshåndtering som fører til reduksjon av restavfallsmengden per
innbygger hentet hos husholdningene med 30 % i forhold til 2014-nivå, innen 2025
At innbyggere sorterer riktig på gjenvinningsstasjonen, slik at vi kan nå et mål om 50 %
materialgjenvinning

Handlinger og tiltak
Kommunen skal sette miljøkrav til
anskaffelser. Mer miljøvennlig forbruk
ved å stille krav til miljøsertifiserte
leverandører av varer og tjenester.
Innsamling av avfall på husstandsnivå:
på hvert avfallspunkt vil det være to
beholdere, en for pose med restavfall
og plast og pose med matavfall, og en
for papp, papir og drikkekartonger.
Posen med restavfall og plast sendes
til ROAF for sentralsortering av
plastemballasje
Drift av returpunkt, behov for/
plassering av returpunkt vurderes i
alle reguleringsplaner.
Drift av gjenvinningsstasjoner, bruk av
mobile gjenvinningsstasjoner, hvor
det legges til rette for at brukerne
sorterer riktig på avfallskategorier
som grovavfall, metall, glass, farlig
avfall, trevirke, el-avfall, hageavfall

Oppstart/
implementering
Pågår

Ansvar

2017

IVA/Follo Ren

Innenfor selvkost
område

Pågår

PBG
(planavdeling)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2017

IVA/Follo Ren

Innenfor selvkost
område

Økonomi og styring

Anslåtte
kostnader
Innenfor ordinær
saksbehandling

Tabell basert på eksempler på tiltak fra tiltaksvurderingen i klimaregnskapet samt innspill fra workshop KOB
20.01.2017 og innspill som ble mottatt i høringsrunde sammendrag workshop.

5. Klimavennlig landbruk/Næringsliv og teknologi
Samfunn:
Mål:
 Kommunen skal bidra til at landbruket deltar aktivt med klimagassreduserende tiltak.
 Kommunen skal vurdere mulighetene for klimavennlig energiproduksjon
Handlinger og tiltak
Det vurderes samarbeid med ulike
aktører om etablering av et
produksjonsanlegg for
pellets/bioenergi/fjernvarme i
regionen.
Kommunen skal bidra til at landbruket
deltar aktivt med
klimagassreduserende tiltak.
Panteordning for materialer –
gjenbruksstasjon for byggematerialer

Oppstart/
implementering
2018

Ansvar

2018

PBG (miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2018

KST

Ekstraordinær
bevilgninger ved
budsjett-

44

IVA

Anslåtte
kostnader
Innenfor ordinær
saksbehandling

Øke selvforsyningsgrad med
grønnsaker, eventuelt også egenfisket
eller sanket mat fra sjøen. For
eksempel kan det tilrettelegges/
gis insentiver til andelslag o.l. som
produserer egne grønnsaker.
Ordninger med mulighet for å
abonnere på grønnsaker kan
vurderes.
Vurdere muligheter for klimanøytrale
boligområder.

2018

KST

Pågår

PBG
(planavdelingen)

behandling
Ekstraordinær
bevilgninger ved
budsjettbehandling

Innenfor ordinær
saksbehandling

Tabell basert på eksempler på tiltak fra tiltaksvurderingen i klimaregnskapet samt innspill fra workshop KOB
20.01.2017 og innspill som ble mottatt i høringsrunde sammendrag workshop.

Kommunal virksomhet:
Mål:
 Kommunen skal ha miljøsertifisert alle kommunale virksomheter.
 Kommunen skal legge om til et mer miljøvennlig forbruk.
 Kommunen skal vurdere energigjenvinning i vannrenseanlegg.
Handlinger og tiltak
Oppstart/
Ansvar
implementering
Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering 2018
PBG (miljørådgiver)
fortsetter. Godkjente sertifisører fra
Follo-kommunene bør brukes
Bruke resirkulert papir der det er
2017
Interne tjenester og
mulig.
kommunikasjon
Vurdere energigjenvinning i
Pågår
IVA
renseanleggene og pumpestasjonene
for avløpsvann.
Velge matvarer som er kortreiste og
2017
Skoler, barnehager/
klimavennlige.
Helse og omsorg
Vurdere ulike typer klimaregnskap for
å få komplett bilde av
klimafotavtrykket
Nye klimamål i styringskort

2018

PBG (miljørådgiver)

2017

Alle

Anslåtte
kostnader
Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor
ordinære
budsjetter
Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling

Tabell basert på eksempler på tiltak fra tiltaksvurderingen i klimaregnskapet samt innspill fra workshop KOB
20.01.2017 og innspill som ble mottatt i høringsrunde sammendrag workshop.

6. Bevisstgjøring og informasjon
Samfunn:
Mål:
 Kommunen skal informere innbyggere og næringsliv om klimavennlig energibruk,
energieffektivisering og andre relevante klimatiltak som de kan gjennomføre.
 Kommunen skal arrangere en årlig klima- og miljødag for innbyggere, organisasjoner og
næringsliv for å inspirere til klimavennlig tankegang, informere om kommunens klimaarbeid og
invitere til dialog om klimaspørsmål.
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 Kommunen skal delta aktivt i interkommunale klimanettverk.
Handlinger og tiltak
Oppstart/
Ansvar
implementering
Bevisstgjøring for klima og miljø i
2018
Barnehagestyrere,
barnehager og skoler
rektorer
Kommunen skal delta aktivt i
2017
PBG (miljørådgiver)
interkommunale klima- og
miljønettverk.
Bruke lokale medier, brosjyre,
2017
Interne tjenester og
nettside, og sosiale medier til å
kommunikasjon
informere.
Avholde årlig klima- og miljødag
2018
PBG (miljørådgiver)
Oppdatere kommunens nettsider
med miljørelaterte informasjon
Tilby innbyggerne miljørelatert
informasjon i Tangenten

2018

PBG (miljørådgiver)

2018

PBG
(førstelinjetjeneste
byggesak)

Anslåtte
kostnader
Prosjektavhengig
Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling

Tabell basert på eksempler på tiltak fra tiltaksvurderingen i klimaregnskapet samt innspill fra workshop KOB
20.01.2017 og innspill som ble mottatt i høringsrunde sammendrag workshop.

DEL IV – Handlingsprogram biologisk mangfold
Generelt
Rådmannen skal utarbeide et mulighetsstudie for vern av Nesoddmarka i planperioden.
Kommunestyret vedtok 14.12.16 verbalforslaget: «Kommunestyret ber rådmannen om å fremme sak
om gjennomføring av en mulighetsstudie for Nesoddmarka. Rammen for en slik studie gis av
kommunestyret. Studien skal bl.a. tydeliggjøre hva det vil innebære at marka blir omfattet av
markaloven og dermed vernet i henhold til denne. Saken fremmes snarest slik at kommunestyret kan
nyttiggjøre seg studien i arbeidet med kommuneplaner, og slik at den er til hjelp for å definere
eventuelle vernegrenser». Fremtidig skogbruk må sees i sammenheng med mulighetsstudiet.
Når kommunen skal plante nye trær eller busker skal det vurderes om det er hensiktsmessig å plante
humle- og bievennlige planter, gjerne frukttrær og bærbusker. Parklind og hybridlindarter skal
unngås.
Handlinger og tiltak

Oppstart/
implementering
2018

Ansvar

2018

PBG (miljørådgiver)

Samarbeid med Omstilling Nesodden

2018

PBG (miljørådgiver)

Informere innbyggere via kommunens
nettsider, brosjyrer og lokalavisen

2018

PBG (miljørådgiver)

Kartlegging, regulering/vern, skjøtsel,
restaurering og etablering av nye
miljøer.
Deltakelse i Miljøgruppa i Follo
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EIE/PBG
(miljørådgiver)

Anslåtte
kostnader
Prosjektavhengig

Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling

Arrangere miljødag med fokus på
klima og biologisk mangfold.
Utstilling, foredrag, aktiviteter for
eksempel strandrydding.
Konkretisering av mulighetene
sikrings- eller vernemuligheter av
verdifulle grøntarealer innenfor grønn
grense
Utarbeidelse av mulighetsstudie av
Nesoddmarka som vernet område

2018

PBG (miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

Pågår

PBG
(planavdelingen)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2017

PBG
(planavdelingen)

Egne
budsjettmidler
avsatt for 2017

Tabell basert på eksempler på tiltak fra tiltaksvurderingen i klimaregnskapet samt innspill fra workshop KOB
20.01.2017 og innspill som ble mottatt i høringsrunde sammendrag workshop.

1. På land
1.1 Kartlegging
Handlinger og tiltak
Hule eiker

Oppstart/
Ansvar
implementering
2017
PBG (miljørådgiver)

Verdifulle naturtyper i kulturlandskap
og skog
Planteliv, spesielt i områder med
skjellsand
Kystområder langs Nesoddlandet og
på øyene prioriteres, siden
Oslofjorden har et unikt
naturmangfold i nasjonal
sammenheng som er truet.
Flaggermus

2018

Oppdatering av amfibieobservasjoner
tidligere gjennomført dam‐ og
tjernkartlegging
Sørge for at naturdatabase med
tilhørende kartverk blir revidert med
nye data og innsendt til Fylkesmannen
for oppdatering av Miljødirektoratets
Naturbase.
Utsendelse av informasjon om
kartlagte verdifulle naturområder til
grunneiere samt råd om hensyn og
behov som bør ivaretas ved skjøtsel.
Avslag på all utbygging hvor
naturkartlegging ikke er gjort
tilfredsstillende i forkant.

Anslåtte
kostnader
Innenfor ordinær
budsjett
Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling

2018

PBG
(planavdelingen)
PBG (miljørådgiver)

2018

PBG (miljørådgiver)

2018

PBG (miljørådgiver)

2018

PBG (miljørådgiver)

2018

PBG (miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2018

PBG (miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

Pågår

PT-utvalget
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Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling

1.2 Bevaring
Handlinger og tiltak
Det lages en plan for ivaretakelse av
amfibier, der det fokuseres på
fragmentering av leveområder.
Planen må følges opp systematisk.
Viktige barskogområder skal bevares
for å ivareta mangfoldet som er
avhengig av gamle trær og død ved.
Driftsmetodene justeres slik at de i
større grad ivaretar hensynet til
naturmangfold og friluftsliv.
Kommunale skogsområder av B‐ og C‐
verdi skal ikke hugges.
Kommunen er positiv til frivillig statlig
vern av kommunal skog og vil
administrativt sikre kommunalt vern
av øvrige skogmiljøer som er kartlagt
som biologisk verdifulle. Arealene
som tidligere er vurdert vernet på
Toåsen/Tomåsan vernes som del av
arbeidet med ny kommuneplan.
Det utarbeides en landskapsøkologisk
plan for å forebygge at videre
fragmentering av naturområdene på
halvøya skader biologisk mangfold.

Oppstart/
implementering
2018

Ansvar

Pågår

PBG (planavdeling)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2018

EIE/IVA

Innenfor ordinær
budsjett

Pågår

PBG (miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2019

PBG (miljørådgiver)

Innenfor ordinær
budsjett

Oppstart/
implementering
2018

Ansvar

Anslåtte
kostnader
Innenfor ordinær
saksbehandling

2018

PBG (miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2017

EIE(FDV-avdeling)

Innenfor ordinær
saksbehandling

Ansvar

Anslåtte
kostnader
Innenfor ordinær
saksbehandling

PBG (miljørådgiver)

Anslåtte
kostnader
Innenfor ordinær
saksbehandling

1.3 Skjøtsel
Handlinger og tiltak
Skjøtsel av kulturlandskapene må
omfatte slåtteenger samt hindre
gjengroing for å ivareta vidkronede
(hule) eiker, hagemark, dammer og
kyst.
Arbeidet med skjøtsel skal styrkes, slik
at grunneierne i større grad
følger aktivt opp med tiltak.
Koordinere klipping av veikanter for å
bevare engvegetasjon og bekjempe
fremmede arter.

EIE(FDV-avdeling)
/PBG (miljørådgiver)

1.4 Bekjempelse av fremmede arter
Handlinger og tiltak
Alle forekomster må stedfestes, og
legges inn i Miljødirektoratets
database Artskart.

Oppstart/
implementering
2018
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PBG (miljørådgiver)

Samarbeide med Vegvesenet om
bekjempelse av parkslirekne,
kjempebjørnekjeks og
kjempespringfrø.
Eventuelt få til et samarbeid med
frivillige slik at man kan redusere
bruken av sprøytemidler.
Kjempebjørnekjeks: Alle forekomster,
uavhengig om de er på privat eller
kommunal grunn, oppsøkes. På privat
grunn kontaktes grunneier med
anmodning om adgang til
bekjempelse.
Russesvalerot skal bekjempes og
følges opp hvert år.
Parkslirekne: Mange forekomster i
kommunen. På kommunal grunn,
langs fylkesveier og i hager. Alt dette
må sees under ett fordi planten sprer
seg f.eks. fra hager til veikanter.
Arbeidet må koordineres.
Kommunens rolle:
 Oppdage, kartfeste og bekjempe
på kommunal grunn.
 Sørge for at planten ikke klippes
på kommunal grunn, vha. et kart
som gis til dem som klipper, enten
det er kommunen selv eller et
firma.
 Informere hageeiere: generelt
gjennom Amta, og ved å ta
direkte kontakt med hageeiere
som har planten i nærheten av
veier.
 Informere Vegvesenet om
forekomster langs fylkesveier, og
høre om de har informert eget
skjøtselsmannskap slik at den ikke
klippes.
 Sjekke at ikke brøytebiler sprer
planten.
 Informere entreprenører, dvs. alle
som flytter jord.
Forekomster av parkslirekne må
følges opp flere år, også etter at det
ser ut til at de er borte.
Kjempespringfrø skal bekjempes på
kommunal grunn.

2018

PBG (miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2018

PBG (miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2018

PBG (miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2018

EIE(FDV-avdeling)

2018

EIE(FDV-avdeling)/
PBG(miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling

2018

EIE(FDV-avdeling)/
PBG(miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

Brunstorkenebb: Det skal lages en
plan for bekjempelse. Den må

2018

PBG(miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling
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inneholde: kart over forekomstene,
liste over grunneiere, liste over hver
grunneiers mulighet til å bekjempe,
hvilken avtale som er gjort med
grunneiere, hvilke metoder, og
tidspunkt på året. Kommunen må ha
en koordinerende rolle og følge opp
arbeidet.
På steder der det er fylt på grov jord
må det sås til, for å hindre at
fremmede planter slår seg ned.
Informere innbyggere og
entreprenører om at masseforflytning
kan føre til spredning av fremmede
arter. Informere om rett behandling
av hageavfall, spesielt pga. faren for
spredning av fremmede arter.
Få inn rutiner i kommunen og
informere aktuelle firmaer, slik at
fremmede planter ikke spres ved
flytting av masser.
Det etableres rutiner som sikrer at det
i forbindelse med gravearbeider blir
kontrollert om masser kan inneholde
svartelistede arter.
Det utarbeides en veileder om
hvordan masser med svartelistede
arter skal håndteres.

2018

EIE(FDV-avdeling)

Prosjektavhengig

2018

PBG(miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2018

PBG(miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2018

PBG(miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

2018

PBG(miljørådgiver)

Innenfor ordinær
saksbehandling

Oppstart/
implementering
2018

Ansvar

2018

PBG(miljørådgiver)

Anslåtte
kostnader
Innenfor ordinær
saksbehandling
Innenfor ordinær
saksbehandling

Oppstart/
implementering
2018

Ansvar

2. Sjø og strand
2.1 Kartlegging
Handlinger og tiltak
Sjøbunn og strandvegetasjon
kartlegges
Oppfølging etter kartlegging

PBG(miljørådgiver)

2.2 Bevaring
Handlinger og tiltak
Fjerne søppel langs Nesoddkysten ved
å oppfordre til at innbyggerne er med
å rydde, og gjennom å videreføre
kommunens deltagelse i Ren
Nesoddkyst. Avholde den nasjonale
strandryddedagen.
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PBG(miljørådgiver)

Anslåtte
kostnader
Innenfor ordinær
saksbehandling

